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RESUMO 
 
Andar a pé é a principal e mais democrática forma de deslocamento nas cidades. No 
entanto, os espaços urbanos hoje não são construídos para o pedestre, com graves prejuízos 
à mobilidade urbana e à fruição do direito à cidade. Diversas cidades têm realizado planos 
e intervenções no sentido de resgatar a equidade no uso dos espaços públicos, focando 
principalmente na priorização ao pedestre. Entre os benefícios desse modelo que busca por 
espaços mais caminháveis estão a produção de lugares mais inclusivos, seguros e 
interessantes, além de benefícios nas áreas da saúde, economia e sustentabilidade. 
Buscamos investigar o papel das calçadas nesse cenário, partindo de um traçado histórico 
até chegar no estado atual das calçadas brasileiras. Observando exemplos bem sucedidos 
de renovação urbana, conclui-se pela urgente necessidade de se repensar a condição dos 
espaços destinados ao pedestre na configuração espacial das cidades brasileiras. A quem, 
de fato, pertence as cidades? 
 
1  A CALÇADA COMO MEIO E FIM 
 
Andar a pé ainda é a principal forma de deslocamento dentro das cidades. É o meio de 
transporte mais democrático, sendo acessível a praticamente todos, além de gratuito e 
saudável, e também o mais primitivo deles. “Foi caminhando que o homem começou a 
construir a paisagem natural que o circundava” (Careri, 2013). Antigas gravuras 
paleolíticas de representação do território mostram um sistema complexo de linhas que 
atravessam os vazios, refletindo os percursos e as conexões existentes no ambiente 
habitado pelo homem pré-histórico. De uma forma ou de outra, essas relações formaram a 
base na qual se apoia toda a evolução do ambiente construído pelo homem, com reflexos 
na forma urbana atual. Como observa Careri, “a cidade atual contém no seu interior 
espaços nômades (vazios) e espaços sedentários (cheios), que vivem uns ao lado dos outros 
num delicado equilíbrio de recíprocos intercâmbios”.  
 
Paradoxalmente, as cidades hoje não são construídas para o caminhante. O processo de 
espalhamento urbano (urban sprawl) que se observa a partir da passagem para o século 
XX, inicialmente nos EUA, altera a estruturação espacial das cidades ao mesmo tempo em 
que cria um novo estilo de vida - o da casa no subúrbio tranquilo com carros na garagem, 
para uma classe média privilegiada - ao passo que esvazia as regiões centrais e gera 
intranquilidade urbana aos que não tinham condições de acompanhar esse novo modo de 
viver (Harvey, 2008). Essa forma de planejamento gerou diversas críticas pelo modo como 
é implantada, acusada de destruir as cidades. O cenário urbano das últimas décadas, com a 
poluição gerada pela quantidade de automóveis, a falta de segurança, o caos no trânsito que 
não se restringe aos horários de pico, confirma o que já se antecipava: é preciso repensar o 



modo como ocorrem os fluxos dentro das cidades. Há muito que já se sabe como construir 
cidades mais humanas, mais habitáveis, após esse conhecimento ter sido ignorado por 
décadas (Speck, 2012). Mas por que esse procedimento ainda não é usual? Por que 
continuamos a construir espaços projetados para máquinas, e não para pessoas? 
 
No clássico “Morte e Vida de Grandes Cidades”, publicado originalmente em 1961, Jane 
Jacobs definiu calçadas e ruas como os órgãos mais vitais das cidades. Observando o 
“balé” dos seus usuários e os diversos usos que abrigam, percebeu uma dinâmica complexa 
que se estabelece cotidianamente e que nunca se repete. Jacobs notou que, mais do que 
permitir o deslocamento de pessoas, a boa calçada funciona como um espaço de encontros, 
casuais ou combinados, espaço de descanso e contemplação, é confortável e segura, uma 
infinidade de usos, cada um “tão fundamental quanto a circulação para o funcionamento 
das cidades” (Jacobs, 2009). É principalmente através desses espaços públicos que o 
indivíduo se relaciona com a cidade que o circunda. Em muitos lugares, esses são os 
espaços públicos com a maior função social (Carr et al, 1992). 
 
Por outro lado, o olhar sobre a cidade também pode transcender a questão funcional, e 
então compreendê-la como o lugar da experiência. O conceito de placemaking, ou 
construção de lugares, surgido na década de 1960, tem ganhado destaque recentemente, 
podendo ser entendido como um processo dinâmico “que torna espaços públicos físicos 
lugares que sustentam interação humana, trocas econômicas e bem-estar” (Kent et al, 
2015). Mais do que usar a cidade, há uma busca pelo ‘viver a cidade’, demonstrando um 
anseio da cidade contemporânea em atrair as pessoas para os espaços públicos e resgatar 
seu uso como locais de convívio, trocas e criação de experiências, mais do que meros 
espaços de passagem.  
 
Felizmente, observa-se atualmente um momento de ampla discussão do direito à cidade, da 
importância dos espaços públicos para a qualidade da vida nas cidades e do modo como 
encaramos a mobilidade urbana. Nesse sentido, é imperativo reconhecer a importância da 
valorização do espaço do pedestre, em especial das calçadas, no contexto urbano, sendo 
meio físico por onde correm parte dos fluxos que moldam o ambiente urbano, mas também 
um fim em si mesmo, como espaço público por excelência, local de trocas e interações 
sociais. 
 
Para isso, neste trabalho, partimos da identificação do papel da calçada ao longo do 
desenvolvimento das cidades para compreender sua função na cidade contemporânea. Em 
seguida, apresentamos brevemente a situação atual das calçadas no Brasil, e também um 
panorama global de como o espaço do pedestre tem sido trabalhado a fim de produzirmos 
cidades cada vez mais humanas no futuro. Buscou-se compreender em que sentido as 
calçadas de hoje permanecem como redes vitais das cidades e estabelecer os aspectos 
positivos da boa experiência da calçada no cotidiano da cidade atual, do ponto de vista do 
pedestre e da qualidade de vida urbana. Qual é a relação entre espaço público de qualidade 
e qualidade de vida no espaço urbano? De que forma o espaço público de qualidade pode 
melhorar a vivência urbana da população?  
 
 
2  AS CALÇADAS DE ONTEM: UM RESGATE HISTÓRICO 
 
A história das calçadas é bastante inconstante. As primeiras calçadas apareceram por volta 
de 2000 a.C. na região onde hoje se encontra a Turquia (Kostof, 1992). Os romanos, no 



início século 3 a.C., já diferenciavam o espaço destinado às pessoas do espaço reservado 
aos animais e bigas, e tinham uma palavra específica para designar as calçadas, a semita, 
que significa literalmente “caminho”. É interessante observar que os termos utilizados 
atualmente para se referir à calçada são bastantes diferentes em cada língua, o que parece 
acompanhar justamente sua evolução irregular ao longo da história. Mais do que isso, uma 
análise etimológica desses termos demonstra uma particularidade na forma como se 
construiu a relação de cada sociedade com esse espaço. No português, por exemplo, a 
palavra calçada tem origem no latim vulgar calciata, do verbo calcare, que significa 
“calcar, bater com pés”. É notável uma relação direta com o uso do espaço, o que pode 
assinalar um surgimento anterior à sua demarcação física, a partir de um uso continuado do 
espaço por pedestres. Esta mesma funcionalidade aparece na palavra italiana marciapiede, 
que se traduz por “marchar (marciare) ou caminhar a pé (piede)”, apesar de uma alusão 
mais forte nesse caso ao movimento do pedestre e ao dinamismo do espaço.  
 
Já no espanhol, apesar da mesma origem latina, o vocábulo acera denuncia uma relação 
não de uso, mas de lugar. Trata-se de uma evolução da palavra facera, originada do 
vocábulo latino faciaria, significando “o que delimita ou contorna uma fachada”. Percebe-
se, então, uma forte conexão com o elemento edificado, o que pode indicar seu 
aparecimento como elemento urbano com função primária de acesso à edificação, mais do 
que um caminho ou passagem. Na língua inglesa observamos o uso de duas palavras 
bastante distintas. No inglês americano, a palavra sidewalk (simples junção das palavras 
side, ao lado, e walk, caminhar) denuncia um propósito claro de se estabelecer a relação 
espacial na via urbana, já que indica uma “caminhada ao lado”, ou seja, na lateral da rua, 
segregada do espaço reservado aos veículos, localizado na sua porção central. Isso porque 
a via urbana lá já nasce compartilhada por pessoas e veículos, havendo assim a necessidade 
de uma delimitação física clara. Diferentemente, o vocábulo pavement, mais comumente 
utilizado no inglês britânico, também possui origem latina, da palavra pavimentum, que por 
sua vez se refere à característica construtiva da calçada, significando “chão duro composto 
de pequenas pedras batidas”. A partir dessas observações, pode-se aferir a ausência de uma 
origem única da calçada, mas, ao contrário, um aparecimento independente em cada 
civilização. 
 
Fato é que, após a queda do Império Romano, as calçadas desaparecem. Nas ruas das 
cidades medievais pedestres dividiam o espaço das ruas com cavalos e carroças. Elas só 
voltam a aparecer na Europa na reconstrução das ruas após o grande incêndio de Londres 
em 1666, ainda que apenas como um plano elevado para acesso às edificações. As calçadas 
vão se estabelecer como elemento construtivo urbano a partir do “Westminster Paving 
Act” na metade do século XVIII, quando passam a ser responsabilidade do Estado (Kostof, 
1992). Até o fim do século seguinte as calçadas já eram construídas comumente nas 
principais cidades europeias. Na Paris de Haussman, por exemplo, as grandes 
transformações focadas na melhoria da infraestrutura viária eram acompanhadas pela 
construção de amplas calçadas ao longo dos boulevards com o intuito de se criar um 
espaço físico unificado, atraindo vida e movimento de pessoas aos principais lugares 
públicos, transformando a cidade também economicamente. “As calçadas de Haussmann 
(...) eram o elo de lojas, restaurantes e cafés avarandados” (Yázigi, 2000).  
 
No século XX é que ocorre uma mudança mais radical na forma e no uso dos espaços 
públicos em geral. A racionalidade intrínseca ao planejamento moderno, orientada pela 
lógica da máquina, vai concretizar o domínio do automóvel na cena urbana. Nesse cenário, 
a escala humana dá lugar à escala do automóvel no ambiente urbano, o que Gehl vai 



chamar de “síndrome de Brasília” (2013). O processo que se segue de espalhamento das 
cidades contribui para o esvaziamento dos espaços públicos. Segundo Eduardo Yázigi 
(2000), na cidade de São Paulo “a década de 1950 foi a última em que as calçadas reuniam 
suas maiores características lúdicas e sociais”.  
 
Toda essa questão, no entanto, não passou despercebida por quem observava as cidades 
com um olhar atento. Os ataques de Jacobs na década de 1960 ao planejamento urbano 
moderno teve como principal alvo os usos das ruas e calçadas das grandes cidades. O 
urbanismo moderno, segundo ela, criou “passeios públicos que vão do nada a lugar 
nenhum e nos quais não há gente passeando; vias expressas que evisceram as grandes 
cidades” (Jacobs, 2009), eliminando a rua tradicional. Apesar da crítica de Jane Jacobs 
verter sobre questões bastante práticas, a resposta do planejamento urbano não foi rápida. 
Três décadas mais tarde, já no início da década de 1990, o movimento conhecido como 
Novo Urbanismo nasce do entendimento da relação profunda entre as características do 
ambiente construído urbano e a qualidade de vida dos seus habitantes. Suas principais 
defesas são o projeto de comunidades para o pedestre e para o transporte público tanto 
quanto para o automóvel e a existência de espaços públicos acessíveis e bem definidos. 
Um dos princípios estabelecidos  na Carta do Novo Urbanismo1 afirma que as ruas “devem 
ser seguras, confortáveis e interessantes para o pedestre”. 
 
3  AS CALÇADAS DE HOJE: COMO ANDAM NOSSAS CALÇADAS? 
 
Tradicionalmente no Brasil as calçadas são um importante espaço de convívio social. Nas  
cidades pequenas, e mesmo nos subúrbios de menor renda das grandes cidades, é comum 
encontrar moradores sentados em frente às suas casas, observando o movimento da rua. 
Nas áreas mais centrais, as calçadas são comumente tomadas por mesas de bares e 
restaurantes, numa apropriação saudável do espaço, onde o público e o privado se 
misturam e a vivência do espaço público se concretiza. Quando a calçada funciona e 
permite esse tipo de apropriação, todos ganham. O transeunte, que é atraído pelo espaço; o 
comerciante, que lucra mais; a cidade, que ganha mais vida. No entanto, isso nem sempre é 
possível. 
 
Em 2012, o portal Mobilize Brasil2 divulgou o resultado de um levantamento realizado em 
doze capitais brasileiras, onde foram avaliados aspectos físicos das calçadas em áreas 
centrais de grande circulação de pedestres. O relatório, apesar do caráter não científico e 
carente de rigor técnico, concluiu que a maior parte das calçadas avaliadas não apresenta 
qualidade aceitável. Infelizmente, não é preciso ir longe para comprovar essa constatação. 
As figuras 1 a 4 a seguir ilustram a situação de algumas calçadas localizadas no centro 
expandido da cidade de Campinas, SP. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em www.cnu.org. Acessado em 15 de janeiro de 2016 
2 O Mobilize Brasil (www.mobilize.org.br) é um site dedicado a mobilidade urbana sustentável vinculado à 
Associação Abaporu, uma organização sem fins lucrativos qualificada como OSCIP (Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público), fundada em 2003 



  
Fig. 1. Lixo acumulado, piso irregular e uso 
indevido da calçada (fonte: autor) 
 

Fig. 2. Descontinuidade da calçada (fonte: autor) 

  
 
Fig. 3. Calçada estreita, impedindo a passagem 
(fonte: autor) 

 
Fig. 4. Má disposição do mobiliário urbano 
(fonte: autor) 

 
Segundo dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2015), nos 
deslocamentos urbanos no Brasil, andar a pé corresponde a 36% das viagens diárias nas 
cidades com mais de 60 mil habitantes, considerando apenas o modal principal utilizado na 
viagem, o que equivale a aproximadamente 23,5 bilhões de viagens por ano. Para 22% das 
pessoas, andar a pé é o principal meio de locomoção. Se considerarmos os trechos 
caminhados quando o modal principal é outro – por exemplo, o trecho realizado a pé até o 
ponto de ônibus ou da estação até o local de trabalho ou estudo – a quantidade absoluta de 
deslocamentos realizados a pé é muito superior, porém mais difícil de ser quantificado.  
 
Praticamente todo deslocamento urbano envolve o andar a pé, e portanto, demanda o uso 
da calçada em alguma parte do percurso. Dificilmente um único meio de transporte garante 
a realização da viagem toda e geralmente o último trecho é percorrido a pé. Nesse sentido, 
é possível estabelecer que as calçadas são parte de um modal de transporte tão importante 
quanto os outros. O transporte urbano só funciona de verdade quando todos os elementos 



funcionam harmonicamente. Ora, se o ônibus transporta um usuário até determinado ponto, 
mas não há calçada adequada que o permita continuar seu deslocamento – lembrando que a 
viagem ainda não acabou! – há aí uma falha na infraestrutura de mobilidade. Garantir 
calçadas confortáveis e seguras também é um investimento em transporte. A ausência de 
calçadas adequadas, especialmente em zonas residenciais, pode desestimular a utilização 
do transporte público. Calçadas sem pavimentação e mal iluminadas aumentam a chance 
de que o usuário opte cada vez mais pelo transporte individual. Devemos sempre 
questionar, o caminho é amigável ao pedestre? Oferece uma caminhada confortável? É 
seguro?  
 
3.1  Legislação e conflitos legais 
 
A lei no 12.587 de 2012, conhecida como Lei de Mobilidade Urbana, foi um marco legal 
importante no caminho a ser enfrentado contra o domínio dos automóveis nas cidades 
brasileiras. Dentre os princípios estabelecidos pela legislação está a “justa distribuição dos 
benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços” (inc. VII, art. 5°), 
que busca eliminar privilégios existentes atualmente, como o estímulo à compra de 
veículos através da isenção de impostos e os subsídios sobre o combustível, que 
beneficiam apenas uma parcela da população. Outro princípio estabelecido pela lei é a 
“equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros”. Hoje, 
aproximadamente 80% das vias públicas são destinadas ao transporte motorizado 
individual, responsável pelo carregamento de apenas 30% dos usuários. É preciso reverter 
essa situação, vista hoje como ‘natural’. 
 
A aprovação da Lei da Mobilidade Urbana representa um avanço importante na busca por 
espaços urbanos mais justos e sustentáveis. Ao mesmo tempo, é preciso que diferentes 
legislações – federais, estaduais e municipais – funcionem conjuntamente, a fim de evitar 
contradições, como é o caso das calçadas. Sendo parte importante da complexa rede de 
mobilidade urbana, há hoje controvérsia quanto à responsabilidade sobre o espaço físico 
das calçadas. Em algumas cidades, como Washington, nos EUA, e Madri, na Espanha, a 
municipalidade é responsável pela manutenção das calçadas. No Brasil, em geral, leis 
urbanísticas municipais transferem a responsabilidade pela sua conservação ao proprietário 
do lote. O Código de Projetos e Execuções de Obras e Edificações do município de 
Campinas, no estado de São Paulo, por exemplo, determina que “os responsáveis por 
imóveis edificados ou não, lindeiros a logradouro público dotado de guias, sarjetas e 
pavimentos são obrigados a pavimentar os respectivos passeios na extensão correspondente 
à sua testada” (art. 105). 
 
Já o Código de Trânsito Brasileiro, instituído através de legislação federal, define a calçada 
como “parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins”. Há portanto uma situação 
jurídica conflitante. De um lado, a legislação federal estabelece que calçadas são parte da 
via, portanto pública, cujo dever é de responsabilidade da administração municipal. De 
outro, os próprios municípios transferem esse dever ao cidadão. Ora, se o poder público 
responde pela manutenção da parte das ruas destinada aos veículos, como pavimentação e 
asfaltamento, por que haveria de ser diferente com relação ao espaço dedicado aos 
pedestres? Em setembro de 2015, uma emenda à Constituição Federal introduziu o 
transporte como direito social da população, equiparando-o a direitos básicos como 
educação, saúde e moradia. Apesar do discutível efeito prático, essa medida reflete o 



cenário global onde questões relacionadas a transporte e mobilidade estão entre os 
principais temas de debates sobre os problemas urbanos contemporâneos. 
  
4  AS CALÇADAS DE AMANHÃ: CIDADES PARA QUEM? 
 
O debate acerca da qualidade dos espaços públicos urbanos tem crescido nos últimos anos. 
Os problemas causados pela má produção e gestão do meio urbano ultrapassam as questões 
relacionadas com a mobilidade urbana, e incluem desde problemas de saúde causados pela 
poluição veicular até o aumento da violência urbana, seja no trânsito ou fora dele. Todos os 
pontos levantados até aqui no que se refere aos prejuízos à qualidade de vida urbana e ao 
bem-estar da população impossibilitam a garantia de direitos básicos de todo cidadão, 
como o direito à infraestrutura urbana e aos serviços públicos, por exemplo, todos eles 
incluídos num conceito mais amplo que é o direito à cidade. Nas palavras do criador do 
conceito, trata-se do direito “à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro 
e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro 
desses momentos e locais” (Lefebvre, 2008). É preciso esclarecer, contudo, que antes de 
uma liberdade individual, trata-se de um direito coletivo, já que “depende inevitavelmente 
do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização” (Harvey, 2008). 
 
É nesse cenário que a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável a ocorrer no presente ano de 2016, o Habitat III, trará como tema a 
busca por um novo paradigma urbano. Um dos tópicos a serem debatidos aborda a 
problemática do Espaço Público, cujas discussões prévias associam a qualidade dos 
espaços públicos urbanos a três conceitos essenciais: igualdade (equality), construção de 
lugares (placemaking) e caminhabilidade (walkability). A igualdade abrange os ideais de 
equidade e justiça social, e se refere a uma distribuição igualitária dos benefícios bem 
como dos ônus inerentes ao desenvolvimento e do crescimento urbano, protegendo 
especialmente grupos minoritários e vulneráveis. A construção de lugares é um conceito 
fortemente vinculado aos significados associados ao um determinado espaço. Para que um 
espaço se torne um lugar é preciso que tenha qualidades desejadas pelas pessoas, que 
possua identidade e inspire pertencimento nos usuários. É um processo que demanda 
tempo e não se resolve apenas através do desenho urbano.  
 
Caminhabilidade é um termo mais recente, e pode ser entendido como “a dimensão na qual 
o ambiente construído sustenta e estimula o caminhar ao prover conforto e segurança ao 
pedestre, conectando as pessoas a destinos variados com gasto de tempo e esforço 
razoáveis, oferecendo interesse visual ao longo dos passeios” (Southworth, 2005). Em 
outras palavras, é a qualidade atribuída às áreas urbanas amigáveis ao uso a pé, que são 
confortáveis e seguras, acessíveis e interessantes, e conectadas a diferentes modais. 
Inúmeros fatores contribuem para a caminhabilidade urbana, entre eles a diversidade de 
usos, a conectividade das vias, a permeabilidade do espaço, a sensação de segurança – 
tanto em relação ao trânsito quanto a criminalidade –  e a própria qualidade do espaço e da 
paisagem. O ambiente urbano caminhável prioriza a escala humana da cidade, devolve a 
prioridade ao pedestre e torna os espaços mais agradáveis aos usos que ele comporta. 
Nesse sentido, a boa calçada deve ser ampla, acessível e ter boa conectividade com as 
fachadas; deve possuir vegetação, mobiliário adequado, e sinalização; deve ser 
convidativa, confortável e segura ao pedestre (Whyte, 2009; Gehl, 2014). 
 
 
 



4.1  Os benefícios da boa calçada 
 
Os espaços públicos urbanos de qualidade são mais do que lugares visualmente agradáveis 
na cidade. São espaços que atraem as pessoas, estimulam o uso e melhoram a qualidade de 
vida da população. Uma boa calçada permite um caminhar confortável e agradável, ao 
mesmo tempo que comporta outros usos, como o descanso, a espera, os encontros, a 
apreciação da paisagem... Talvez um dos principais benefícios dos espaços caminháveis 
seja aquele relacionado às questões de saúde. A caminhada é hoje uma das principais 
atividades físicas praticadas na cidade. Bairros compactos e diversificados em uso 
estimulam a locomoção a pé, refletindo em uma redução no uso de automóveis e melhora 
na qualidade do ar. Diversos estudos relacionam o aumento de problemas de obesidade a 
um estilo de vida dependente do automóvel, típico dos subúrbios (Speck, 2012). O 
desenvolvimento econômico da região também se beneficia quando o espaço público não é 
negligenciado. Além da valorização dos imóveis, diversas cidades reportaram melhoras no 
comércio de áreas onde foram implantados projetos de renovação urbana que incluíram 
pedestres e ciclistas no desenho urbano.  
 
Outra vantagem importante da boa calçada é o aumento da segurança. O desenho urbano 
de qualidade protege o pedestre do trânsito, bem como permite cruzamentos e travessias 
mais seguros. Paralelamente, a diversidade de usos e de atividades atrai grupos diferentes, 
e em diversos períodos do dia, contribuindo para a redução da criminalidade. Por fim, 
pode-se dizer caminhabilidade e sustentabilidade urbana caminham lado a lado. Andar a pé 
é um meio de transporte totalmente sustentável. Além disso, cidades caminháveis são 
cidades compactas, qualidade essencial à sustentabilidade urbana, já que garante um bom 
aproveitamento dos recursos e das infraestruturas urbanas. 
 
4.2  Exemplos de renovação urbana 
 
Várias cidades têm se mostrado motivadas a requalificar ambientes públicos urbanos na 
busca por cidades mais humanas, onde o pedestre é priorizado. Copenhague (Dinamarca), 
Melbourne (Austrália), Vancouver (Canadá) e Medellín (Colômbia) são algumas cidades 
reconhecidas atualmente pela qualidade dos seus espaços públicos e por projetos recentes 
de renovação urbana com foco nas pessoas, e diversas outras cidades têm seguido esse 
caminho. Bons exemplos podem ser encontrados em Lisboa (Portugal), Budapeste 
(Hungria), Cidade do Cabo (África do Sul) e também no Brasil, como se observa em Belo 
Horizonte, ilustrados através das figuras 5 a 12. Espaços anteriormente dominados por 
automóveis foram requalificados a fim de introduzir o lugar do pedestre de forma mais 
justa, garantindo conforto e segurança às pessoas.   
 

  
Figuras 5 e 6. Lisboa, Portugal, antes (2009) e depois (2014). Fonte: Google Street View 



 

  
Figuras 7 e 8. Budapeste, Hungria, antes (2011) e depois (2014). Fonte: Google Street View 

  
Figuras 9 e 10. Cidade do Cabo, África do Sul, antes (2009) e depois (2015). Fonte: Google Street View 

  
 

Figuras 11 e 12. Belo Horizonte, Brasil, antes (2011) e depois (2015). Fonte: Google Street View 
 

Os exemplos comprovam: já sabemos construir cidades mais saudáveis. Os ambientes 
externos precisam ser pensados da mesma forma que o interior das edificações. As pessoas 
tendem a preferir e se sentir mais confortáveis em lugares onde se sintam protegidas. É um 
resquício evolutivo: animais também procuram se acomodar em locais que oferecem 
proteção, ao mesmo tempo que permitem visão do que acontece ao redor. “Muitas cidades 
subestimam o papel da definição espacial na vitalidade urbana” (Speck, 2012). Daí a 
importância do mobiliário urbano, do lugar para se sentar, da vegetação, e também das 
relações entre os vazios e a massa edificada, e especialmente da escala humana. “Se 
quisermos estimular o tráfego de pedestres (...) precisamos começar pelo perfeito 
conhecimento da escala humana”  (Gehl, 2014). 
 
Londres é outro bom exemplo. Mais de uma década após a implantação do pedágio urbano, 
que taxa os veículos que trafegam pelas áreas centrais, muitos benefícios já foram sentidos, 



como o aumento significativo no uso dos transportes públicos e queda no número de 
viagens de automóvel, segundo dados da administração municipal. Pesquisas recentes 
indicaram que dois terços de todas as viagens feitas por transporte público na cidade 
envolvem caminhar por cinco minutos ou mais. Assim, foi lançado o Plano de Ação de 
Transporte (Transport for London, 2014), que possui como principal meta a criação de ruas 
mais verdes, seguras e convidativas ao pedestre. Como justificativa para a implantação do 
plano, a municipalidade vai além do simples estímulo à caminhada como atividade física, e 
cita os benefícios de se ter ambientes com ar mais puro e menos ruídos, bairros mais 
conectados, e menos estresse e medo. O plano utiliza a abordagem da “rua integral” 
(whole-street approach), que mira em indicadores como diversidade de população, 
acessibilidade, sensação de segurança, existência de sombras e abrigos, lugares para 
descansar e coisas para ver e fazer.  
 
O campo de estudo da psicologia ambiental sugere que a qualidade do meio físico afeta 
diretamente o comportamento humano, através das nossas experiências e percepções de 
cada lugar. O planejamento urbano deve levar em consideração as percepções humanas 
com relação ao espaço habitado. “O objetivo de qualquer área de planejamento é permitir 
que as pessoas alcancem um nível de qualidade de vida tão alto quanto possível” 
(Churchman, 2002). Nossas cidades carecem de dimensão humana. Aos poucos, cada vez 
mais cidades em todo o mundo têm percebido a importância de se construir espaços para 
pessoas e o impacto que eles produzem na qualidade de vida da população. Para Jan Gehl 
(2014), “cidades com vitalidade, segurança, sustentabilidade e saúde podem ser 
imensamente reforçadas pelo aumento da preocupação com pedestres, ciclistas e com a 
vida na cidade em geral”. As calçadas abrigam toda a vida urbana. Conectam o espaço 
público e o privado, permitem o deslocamento e o descanso, a convivência e a 
contemplação. Precisamos de calçadas amplas, convidativas, seguras, confortáveis e 
acessíveis. Adequadas ao lugar e aos usos que se exigem dela.  
 
A construção dos espaços públicos urbanos deve ser feita com algumas perguntas em 
mente: para quem estamos construindo nossas cidades? Quem deve ser o protagonista da 
cena urbana? Como afirma Jan Gehl (2014), a vida acontece a pé! Reafirmamos: já 
sabemos como construir cidades mais habitáveis e calçadas mais caminháveis, com foco 
nas pessoas. Em uma aula pública realizada em São Paulo em novembro de 2013 sobre 
práticas de planejamento e desenho urbano, Alexandros Washburn, ex-diretor de Desenho 
Urbano da cidade de Nova York, ensinou: “Para construir uma grande cidade, construa 
uma grande calçada”. Afinal, o que estamos esperando? 
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