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A apropriação dos espaços públicos na história de São Paulo: 
uma proposta de periodização 

The appropriation of Public Spaces in the history of São Paulo: a proposed framework 

La apropiación de los espacios publicos en la historia de São Paulo: una proposta de 
periodización 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo descrever a relação da população de São Paulo com seus espaços públicos 
ao longo da história. Através da análise da história da cidade, chegou-se a uma proposta de periodização 
baseada na apropriação dos espaços públicos: “comunidade”, ”cidade burguesa”, “cidade dos carros”, 
“cidade dos muros” e a cidade atual. Cada período traz a descrição do contexto histórico, em que se 
relacionam as principais dinâmicas econômicas e sociais à produção de espaço público. A apropriação 
desse espaço é descrita através de obras e narrativas de cada época, numa tentativa de capturar os 
principais elementos de uso do espaço, usando conceitos de diversidade social, identidade e vitalidade. 
O artigo demonstra que a apropriação do espaço público é um processo que sofreu influência de vários 
conflitos advindos do crescimento da cidade e das escolhas feitas em cada época. A configuração 
espacial da São Paulo de hoje é resultante desses conflitos e há indícios importantes de retomada da 
apropriação dos espaços públicos por seus moradores. 

PALAVRAS-CHAVE: História de São Paulo, espaço público, urbanidade, conflito, praças 
 

ABSTRACT 
This article aims to describe the relationship of the inhabitants of São Paulo with its Public Spaces 
throughout its History. By an analysis of bibliography on the history of São Paulo, the author proposes a 
framework based on the appropriation of the Public Spaces in the different phases: the community, the 
“burgeoise city”, the “city of the cars”, the “city of the walls”, and the city today. Each period displays a 
historic context in which the main economic and social dynamics are related to the production of Public 
Spaces. The context is then compared to a description of the main driving forces in the use of this Public 
Space, regarding social diversity, identity and vitality.  One of the main conclusions is that the use of the 
Public Space has been strongly influenced by the conflict which stemed from the extraordinary growth of 
the city and the choices that have been made in each phase. The present configuration of the city is the 
result of these conflicts and there are important indicators that the dwellers are aware of the importance 
of taking claim of the public spaces as a means of reacquiring full citizenship. 

KEY-WORDS: History of São Paulo, Public Spaces, Urbanity, Conflicts, Public Squares 
 

RESUMEN 
El propósito de este artigo es presentarla relación entre la populación de São Paulo y sus espacios 
públicos en la historia. El análisis de la historia de la ciudad fue la base para una periodizacíon, basada 
en la apropiación de sus espacios: la comunidad, la “ciudad burguesa”, la “ciudad de los coches”, la 
“ciudad de los muros”, la ciudad hoy. En cada periodo, hay una descripción del contexto histórico, con las 
principales dinámicas económicas y sociales, a las cuales se relaciona la producción de espacios públicos. 
El uso de estos espacios é mostrado gracias a obras y descripciones de cada época, capturando los 
principales conceptos de diversidad social, identidad y vitalidad. La conclusión muestra que la 
apropiación de los espacios públicos é un proceso que sufrió influencia de los conflictos nacidos del 
crecimiento explosivo y de las escojas hechas por su elite.  

PALABRAS-CLAVE: Historia de São Paulo, espacios públicos, conflicto, urbanidad, plazas 
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1 INTRODUÇÃO: O ESPAÇO PÚBLICO EM SÃO PAULO  

São Paulo tem assistido ao que parece ser uma retomada dos espaços públicos na cidade. 
Além das grandes manifestações cívicas, em que as ruas foram tomadas por milhares de 
pessoas, cotidianamente também se vê exemplos de ocupação de praças, calçadas, estações, 
parques e demais espaços.  

Diante desses movimentos e da surpresa pela ocupação dos espaços públicos, pode-se 
perguntar por que a cidade apresenta uma condição de tão baixa urbanidade e o que causou 
essa configuração. O objetivo desse artigo, portanto, é o de situar o espaço público no 
desenvolvimento histórico da cidade e entender quais foram as principais dinâmicas que 
determinaram sua configuração atual, através da proposição de uma periodização que ajude a 
entender essas transformações. 

Assim, a pergunta que se pretende responder não é relativa à configuração dos espaços, mas à 
maneira com que a população tem se apropriado deles ao longo da história.  

Para falar sobre a apropriação dos espaços públicos em São Paulo, foram revistas as obras de 
alguns autores basilares do pensamento histórico sobre a cidade: Gilberto Freyre - Sobrados e 
Mocambos, Benedito Lima de Toledo - São Paulo: três cidades em um século, Nestor Goulart 
Reis Filho - São Paulo – Vila, Cidade e Metrópole, A Capital da Solidão, do jornalista Roberto 
Pompeu de Toledo e, finalmente, o livro Formação Histórica de São Paulo, de Richard Morse. 
Quando necessário, o trabalho foi complementado por obras específicas que tenham 
abordado algum recorte da realidade, como, por exemplo, a vida nas ruas do período do final 
do Império (Fraya Frehse), a década de 20 (Nicolau Sevcenko), o fenômeno dos condomínios 
fechados (Teresa Caldeira), ou então, tipologias específicas, como os parques urbanos, as 
praças, e as calçadas. Para elas, foram revistas as obras de Rosa Kliass, Sun Alex e Eduardo 
Yázigi, respectivamente. 

A partir daí, foi proposta uma periodização que ajudasse a explicar as transformações no uso 
do espaço ao longo do tempo.  
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Tabela 1: Quadro resumo da periodização proposta 

2  A COMUNIDADE: DA FUNDAÇÃO A 1867 

O assentamento formado pela consolidação da vila ao redor do Pátio do Colégio manteve-se 
nos limites da colina histórica nos primeiros séculos de ocupação. Esse longo período 
apresenta uma vida pública marcada pelas rotinas de uma comunidade pequena, física e 
culturalmente isolada do resto do território e influenciada pelos ritos da igreja católica e pelo 
patriarcalismo. 

Alguns aspectos na história da ocupação ajudam a explicar o comportamento dessa 
comunidade: o isolamento físico da cidade em relação ao resto do território brasileiro, a 
incidência das bandeiras, que subtraía grande parte de seus habitantes periodicamente e, 
finalmente, a intermitência da ocupação da cidade por uma parcela influente da população: os 
fazendeiros e donos de terras. Até o início do século XIX, pode-se dizer que parte da elite 
agrária teve pouca participação e interesse em melhorar o povoado.  

O SÉCULO XIX 

Para explicitar as transformações da cidade, vale a pena concentrar a atenção no século XIX. 
Se, por um lado, a cidade ainda se mantinha pequena e provinciana, algumas novidades iriam 
lentamente começar a mudar a sua face. A primeira, a inserção no cenário político nacional, 
com a mudança para capital da Província. Com isso, começa a aparecer algum cuidado na 
condição dos espaços públicos, o que se soma às reformas das igrejas e conventos conduzidas 
no fim do século XVIII e ao longo do século XIX.  
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Um evento que teve influência direta na vida nos espaços públicos da cidade foi a fundação da 
Academia de Direito, em 1828. Apesar de ter formado apenas 615 alunos nos primeiros 25 
anos, pode-se dizer que a escola foi capaz de trazer um germe de mudança, pelo poder 
multiplicador da instituição, pela formação de uma elite cultural e política e pelas demandas 
próprias dos estudantes por diversão, por associação e por troca de idéias.  

Outra novidade foram os jornais, que começaram com o Farol Paulistano, bissemanário 
lançado em 1827, até se tornarem caixas de ressonância da opinião local sobre as questões da 
cidade. “A imprensa fazia parte do processo de extroversão da cidade” (MORSE, 1970, apud 
Toledo, 2012, p. 367). 

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  

Influenciado por uma economia ligada ao pequeno comércio e alguma troca econômica de 
alimentos com o resto da colônia – gado e grãos – o ritmo de vida dessa comunidade de casas 
rústicas e ruas sujas, frequentadas pelos animais, era modorrento e marcado pelos rituais 
religiosos. “A cidade funcionava ao acaso.” (MORSE, 1970, P. 53). 

Figura 1: Ponte de Santa Ifigênia. 

 
Debret, 1827. Fonte: Klickeducação 

A influência da religião na vida pública era sentida na rotina do dia a dia através das missas e 
procissões, praticamente obrigatórias para os cidadãos, e influenciava até o horário de dormir, 
pois até o início do século XVII, os sinos da igreja tocavam para indicar a hora de se recolher. 
Uma das maiores influências da Igreja, porém, foi na própria configuração dos espaços 
públicos, criados nos largos e adros das igrejas e mosteiros (ALEX, 2008).  

A ocupação das ruas também acontecia em ocasiões cívicas, como nas reuniões da câmara, ou 
festivas, nas festas juninas, e no entrudo, uma brincadeira antiga em que se jogavam bolas de 
cera cheias de água de colônia nas pessoas.  
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Figura 2: A multidão de 300 pessoas. Largo do Palácio – 1862 

 

Foto: Militão Augusto de Azevedo. Fonte: Relembrado: os fotógrafos do Império.  

Entretanto, no dia a dia, os espaços públicos eram território dos escravos. Eram eles os 
personagens das ruas, nas tarefas de fazer as compras das casas, buscar água nas fontes e 
chafarizes, levar lixo para os aterros.  

(...) as ruas, alamedas e praças da cidade, todas as suas áreas de circulação e reunião pública estavam de 
posse dos escravos e de homens livres humildes; tropeiros, vendedores, lavradores... As famílias 
patriarcais viviam retiradas em seus sobrados. Não tinham pontos diários de reunião em público, nem 
passeios, nem centros de lojas nem restaurantes elegantes.” (MORSE, 1970, p. 62).  

As mulheres eram mantidas nas casas, hábito que incentivou a própria arquitetura das janelas 
e fachadas, em que treliças, muxarabis ou rótulas eram usados para mantê-las longe dos 
olhares estranhos, à exceção dos dias de procissão.   

3 A CIDADE BURGUESA: DE 1867 ATÉ 1930 

Na segunda metade do século XIX, iniciou-se o processo que iria desencadear uma profunda 
transformação na dinâmica econômica e social de São Paulo.  

As mudanças causadas pelo tripé Café-Indústria-Imigração estabeleceram as bases para um 
novo ordenamento urbano. Se durante todo o período colonial e imperial, as classes sociais 
habitavam o mesmo perímetro, a partir das últimas décadas do século XIX, elas começam a se 
separar geograficamente.  

A proclamação da República, com participação importante da elite paulistana, deu novo 
impulso ao desejo de fazer a cidade refletir essa liderança, moderna e urbana. As 
transformações promovidas pela elite republicana criam uma região central européia, no 
traçado das novas ruas, no paisagismo de praças e jardins, nos cafés e no próprio desejo de se 
espelhar na cultura francesa. 

O outro lado da face européia é justamente a cidade que resultou desse crescimento 
explosivo, fora do centro.  O “urbanismo republicano estabeleceu diferenças sociais nos 
espaços urbanos mais nítidas do que as que haviam existindo no império escravista” (REIS 
Filho, 2004, p. 142). 
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APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Do ponto de vista da apropriação do espaço público, esse espetacular crescimento pode ser 
visto como um grande divisor de águas na dinâmica da vida da cidade e na sua relação com os 
espaços. A cidade modorrenta, de ruas escuras e vazias, ganha energia econômica, 
benfeitorias urbanas e, principalmente, gente e diversidade.  

Figura 3: A face européia de São Paulo. Av. São João e Praça Antonio Prado 

 
Fonte: Cartão Postal, in REIS Filho, 2004. 

A combinação da nova configuração urbana com o aumento da diversidade nas ruas trouxe os 
conflitos próprios das comunidades que crescem e acolhem diferentes culturas e 
nacionalidades. 

No plano das mudanças cotidianas, a elite começa a buscar suas referências não mais em 
Coimbra, mas em Paris: “Maus costumes de portugueses de palitarem os dentes 
publicamente, de cuspirem ruidosamente no chão foram proscritos por uma nova elite 
afrancesada” (FREYRE, 2006). 

No plano da vida pública, esses conflitos eram vividos no dia a dia das ruas. Inicialmente, a 
chegada dos imigrantes não altera a hierarquia da ocupação dos espaços públicos: “a rua era o 
lugar onde ficavam os setores menos abastados da população {...} e por onde passavam 
eventualmente outros grupos, os mais abastados”. (FREHSE, 2004, p. 33).  

Com a transformação urbana do final do século XIX começa a se tornar explícito o desejo dos 
segmentos mais abastados de embelezar e ocupar o espaço público.  O Código de Posturas de 
1875 é um reflexo desse desejo e marca a tentativa de explicitar um novo código de condutas 
(ROLNIK, 1999) indo muito além do ordenamento urbano, chegando, por exemplo, a proibir o 
entrudo. 

O nascimento da urbanidade em São Paulo 

Os conflitos estão por toda a parte: onde jogar os dejetos das residências que ficavam pelas 
ruas? Como lidar com a nudez dos que nadavam nas várzeas diante da nova moralidade 
pública? O que fazer com os animais nas ruas, agora que o bonde e depois os carros se 
tornavam os donos das ruas? Ou ainda, como lidar com as festas populares?  

Todas essas perguntas talvez explicitem o tamanho do conflito que se originou da poderosa 
combinação de crescimento econômico, expressão política e social com o aumento da 



   
 

III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva 

São Paulo, 2014 
 

 

8 
 

população e, principalmente com a introdução da diversidade, com uma miríade de interações 
sociais que simplesmente não existiam na época da comunidade, sob égide do patriarcalismo.  

Se essas questões já são difíceis de serem resolvidas dentre um determinado grupo social com 
raízes culturais comuns, elas ganham magnitude diante da heterogeneidade da população, 
cultural e até linguística.  

Talvez esse tenha sido o nascimento da urbanidade na cidade de São Paulo, o comportamento 
que permite que estranhos possam conviver civilizadamente num mesmo ambiente. O que se 
pode questionar é se o caminho escolhido pela elite levou de fato à construção dessa 
civilidade ou se, por via da fuga, o caminho escolhido acabou sendo o da separação física das 
classes sociais.  

4  A CIDADE DOS CARROS: DE 1930 A 1966  

Dois fatores, entre outros, vêm exercer uma grande influência no modelo de crescimento da 
cidade, influenciando diretamente a apropriação do espaço público, a partir da década de 
1930: o primeiro é o Plano de Avenidas e o segundo é a forma com que seu deu sua expansão 
urbana. 

O Plano de Avenidas marca a escolha do veículo automotor como transporte prioritário na 
cidade, o que influenciou o desenho urbano e gerou efeitos que perduram até hoje na vida da 
cidade. Ao formalizar a escolha pelo transporte sobre rodas no lugar do plano da Light, o Plano 
de Avenidas teve o duplo efeito de barrar uma possibilidade de criação do metrô e de acabar 
com a expansão do serviço de bondes, que mantinha a cidade concentrada. 

O segundo fator de transformação na cidade, o modelo de expansão urbana, tem a ver com a 
questão da habitação. A pressão por instrumentos de aquisição da casa própria, aliada à Lei do 
Inquilinato, de 1942, ajudou a diminuir o mercado de aluguéis na região central e contribuiu 
para o crescimento explosivo das periferias da cidade.  

O crescimento dos novos bairros da cidade, portanto, recebeu um grande impulso com o uso 
preferencial do ônibus, na medida em que liberou os novos loteamentos da instalação de 
infraestrutura urbana. Nos anos 1950, ocorre o início dos grandes fluxos de migração interna 
no país, transformando a face da cidade novamente. Assim, em poucas décadas, a população 
marcadamente européia cedeu espaço às características de uma “cidade-síntese” 1 de todas as 
cidades brasileiras.  Os novos contingentes populacionais causaram o aumento proporcional 
de bairros populares muito pobres e evidenciou a segregação espacial. 

A APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Apesar da expansão acelerada do final desse período, o centro da cidade manteve seu papel 
de aglutinador das atividades comerciais e de lazer. Até 1950, a cidade européia desenhada no 
período anterior ainda recebeu novas intervenções que contribuíram ainda mais para a fruição 
da região central, como a nova Biblioteca Municipal e o novo Viaduto do Chá.  

Nessa época, o Centro Novo já rivalizava com o Centro Velho como ponto de destino. Nos anos 
50 começam a surgir os primeiros bares com cadeiras nas calçadas, inicialmente na Avenida 
São Luis, com suas calçadas largas e lojas elegantes. Os modos europeus, numa cidade mais 

                                                             
1 REIS Filho, 2004. 
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fria que a atual se davam, inclusive no vestuário: os cinemas e restaurantes exigiam trajes 
formais, como terno para os homens. As mulheres de classe média e alta andavam de luvas, 
chapéu, bolsa e vestido, em seus passeios e compras. 

Figura 4: Rua Direita, 1957 

 

Sem autoria. Fonte: Skyscraper city 

A concentração das atividades de lazer no centro só começa a diminuir na década de 60, 
quando o eixo da Av. Paulista e Augusta começa a atrair restaurantes, como a Confeitaria 
Fasano, no Conjunto Nacional e cinemas. Apesar de a região central ter mantido o poder de 
geração de empregos, ela começa a perder diversidade de usos. Com a perda de moradias e o 
predomínio de atividade comercial, a região central da cidade se enche de dia e esvazia à 
noite. 

O AUTOMÓVEL 

A grande condicionante do uso do espaço público nesse período é a presença marcante do 
automóvel. A partir da priorização do fluxo dos carros, o desenho rodoviário se deu em 
detrimento da fruição do espaço público. Por um lado, os eixos rodoviários redesenham o 
espaço público e criam obstáculos para seus deslocamentos, muitas vezes intransponíveis.  

Por outro lado, os carros precisam de lugar para estacionar, garagens, acessos.  Em São Paulo, 
essa área foi obtida através da subtração do espaço do pedestre, seja através da redução do 
espaço de calçadas, seja na ocupação de praças para estacionamento, como mostra a foto a 
seguir, tirada durante a construção da Catedral da Sé. 
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Figura 5: Praça da Sé na década de 1940

 
Fonte: A São Paulo de Hildegard Rosenthal/ Veja.com.br 

5 A CIDADE DOS MUROS: DE 1966 A 2002 

São Paulo chega à década de 1970, como centro de uma metrópole global, composta por 37 
municípios e oito milhões de pessoas. Diante desse panorama, em que as pessoas moram e 
trabalham em municípios diferentes, a questão da mobilidade ganha enorme importância e 
passa a conduzir o próprio desenho urbano, a partir da construção de novos eixos viários e de 
estações de transporte público.  

A ênfase nas soluções viárias e a relativa pressa na implantação criaram uma série de projetos 
que interferiram negativamente na configuração da cidade. 

A violência das mudanças e a precariedade das soluções adotadas, sem visão de conjunto, destruíram 
rapidamente alguns dos melhores espaços urbanos que haviam sido criados em meio século de projetos e 
obras. (REIS Filho, 2004, p. 211). 

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

A apropriação do espaço público de São Paulo sofre influência da mudança de caráter da 
ocupação espacial da cidade. Até essa época, a separação espacial entre classes sociais 
restringia os encontros principalmente à circulação em algumas regiões centrais.  Dessa forma, 
a classe média ainda freqüentava regularmente o centro, que era a sede de empresas, bancos 
e escritórios, oferecia lazer na forma de praças, calçadas largas e restaurantes, cinemas e 
compras.  

A mudança gradual desses escritórios para a Av. Paulista (décadas de 1960 e 1970) e 
posteriormente para a região da Av. Berrini e eixo do Rio Pinheiros (década de 1980) 
contribuiu para reduzir a presença das classes mais ricas no centro. Nesse período, são 
produzidas algumas configurações de espaços públicos que merecem destaque. A primeira são 
as estações de transportes, numa interessante combinação de espaço de passagem com 
permanência. 
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Figura 6: Estação Liberdade do Metrô. 

 

Foto encontraliberdade.com.br 

A segunda configuração de espaços públicos novos são os calçadões. A Operação Centro, em 
1978, entregou 60 mil m2 de ruas de pedestres no centro e criou, na Praça da Sé, em cima da 
nova estação do metrô, um espaço de jardins e espelhos d´água. 

Figura 7: Praça da Sé –Campanha das Diretas Já, 1984 

 
Foto: Arquivo OESP 

A Praça Roosevelt é outro espaço público icônico desse período. Inaugurada em 1971, foi 
construída em cima do eixo viário leste-oeste e representou a visão de uma época sobre o uso 
funcional do espaço público. Sua decadência, poucas décadas depois da inauguração, 
demonstra a falta de ligação com o entorno, a dificuldade de gestão de um ambiente cindido e 
a falta de diálogo com a sociedade. 

A partir da década de 1970, há uma nova forma de ocupação espacial que se soma às 
anteriores e influencia decisivamente a ocupação do espaço público: os condomínios fechados 

Fonte: Jornal OESP 
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e os shopping centers. Essas configurações causam um impacto importante tanto na 
configuração do território como no usufruto da vida em comum em São Paulo.  

Os shopping centers tornam-se parte importante da criação da cidade, como “agilizadores, 
inibidores, e estruturadores da dinâmica urbana” (VARGAS,  2001). Por outro lado, os grandes 
espaços fechados também evidenciam a segregação dentro de um mesmo território. Teresa 
Caldeira os chama de “enclaves fortificados”: 

Os enclaves fortificados [...] são propriedade privada para uso coletivo e enfatizam o valor do que é 
privado e restrito, ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São voltados 
para o interior e não em direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. (CALDEIRA, 2011, pgs. 
258-9). 

Figuras 8 e 9: Shopping Center Iguatemi em 1966 e 2012 

 

   Foto: Site Prefeitura São Paulo                                            Foto: Sites de marcas. Site XNotícias. 

Após um começo hesitante, o sucesso do Iguatemi inspirou lentamente outros investimentos. 
Até 1981, havia apenas três shopping centers na cidade. Hoje, a cidade tem 53 em 
funcionamento. A expressão “ir ao shopping”, hoje, é parte do vocabulário da classe média, 
que vê nos espaços limpos, seguros e agradáveis, talvez a antítese do que imagina encontrar 
nos espaços públicos tradicionais da cidade.  

6 SÃO PAULO HOJE 

Entre 2000 e 2010, São Paulo ganhou mais de 800 mil novos habitantes, chegando a 11,3 
milhões2. Este dado já evidencia tanto a desaceleração na taxa de crescimento demográfico 
em relação a períodos anteriores como o tamanho do desafio em termos de habitação e 
inserção na vida da cidade. 

A política de prioridade para o transporte rodoviário, que moldou a forma do espraiamento da 
mancha urbana desde as primeiras décadas do século XX, ainda é determinante para explicar a 
ocupação do espaço. De certa forma, a tendência rodoviarista, continua viva.  

Do ponto de vista social, a complexidade continua a crescer. Inseridos numa economia 
globalizada, segmentos sociais se especializam cada vez mais em atividades comerciais e do 
terciário avançado, o que abre frentes de novos negócios na cidade em áreas incipientes anos 
atrás, como gastronomia, educação, design, tecnologia, entre outras.  

                                                             
2 Prefeitura de São Paulo – Censo IBGE. 
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Do ponto de vista institucional, a última década foi um período importante para a história da 
cidade, uma vez que seu ordenamento urbano está sendo regulado, pela primeira vez, por um 
Plano Diretor Estratégico, promulgado em 2002. 

APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  

O que se pode dizer sobre a apropriação do espaço público na cidade, diante de uma realidade 
tão complexa? Parece haver um confronto entre duas forças opostas. De um lado, a 
segregação espacial entre grupos sociais continua intensa. De outro, parece haver evidências 
de novas tendências de reintegração e de reapropriação dos espaços públicos por diferentes 
setores da população. 

Do lado das forças de segregação, populações mais pobres ocupam locais cada vez mais 
distantes do centro da cidade. Para essas pessoas, o tempo de deslocamento até o trabalho é 
tão grande que inviabiliza outros tipos de uso da cidade.  

Os condomínios fechados passam a ser uma configuração atraente também para classes 
sociais mais pobres, o que não facilita o acesso às áreas comerciais, serviços e áreas públicas 
da cidade. Para os ricos, os novos lançamentos incluem agora empreendimentos que oferecem 
a conveniência de morar, trabalhar, fazer compras e lazer num só lugar, prescindindo do uso 
da própria cidade.  

As vias expressas continuam isolando bairros e gerando fraturas urbanas difíceis de serem 
vencidas pelos pedestres. As compensações exigidas para novos empreendimentos 
normalmente se reduzem apenas a novos acessos viários. Além disso, as operações urbanas 
têm sido questionadas por dar baixa prioridade para a diversidade de tipologias de habitações 
e por investir pouco no espaço público que criam. 

Diante desse quadro, é razoável que sobrevenha um sentimento de fim da fruição dos espaços 
públicos e de impossibilidade de interação entre grupos sociais distintos. Entretanto, há que se 
contrapor algumas tendências que podem influenciar o diagnóstico no sentido oposto: o do 
aumento da importância percebida do espaço público: 

O ESPAÇO PÚBLICO NOS PLANOS INSTITUCIONAIS 

O substitutivo do Projeto de Lei 688/13 que define o Plano Diretor está em processo de 
discussão na Câmara de Vereadores. A apropriação dos espaços públicos aparece como um 
dos objetivos principais no novo ordenamento da cidade: “ampliação e qualificação dos 
espaços públicos e valorização da paisagem urbana”3 e também nas diretrizes para o 
zoneamento (art.32) em relação a granes empreendimentos:  

melhorar a fruição do espaço público de modo a proporcionar maior interação dos pedestres com o uso e 
a ocupação dos lotes e glebas, considerando a articulação do uso e ocupação do solo com espaços 
públicos, o sistema de mobilidade urbana e o sistema municipal de áreas verdes (inciso VIII). 

Pode-se dizer que o Plano Diretor exprime apenas a intenção resultante das forças políticas, 
sem necessariamente se transformar em projetos efetivo. Entretanto, o fato de a qualidade do 

                                                             
3 

No artigo 8º, constam 17 objetivos gerais, o de número 14 trata especificamente dos espaços públicos: “ampliação 
e qualificação dos espaços públicos e valorização da paisagem urbana” (algumas emendas estão alterando a 
numeração dos artigos; nesse trabalho manteve-se o número original do projeto apresentado, uma vez que ainda 
pode sofrer novas alterações). 
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espaço público ter sido promovida a um objetivo geral talvez possa ser um indicador do esprit 
du temps.  

Há ainda duas leis que parecem ir na mesma direção: a Lei das Calçadas – 14675/08, que tem o 
objetivo de “contribuir para melhorar a paisagem urbana, a acessibilidade, o resgate do 
passeio público pela calçada e a socialização dos espaços públicos” e a Lei Cidade Limpa que 
melhorou  a percepção da escala humana na cidade e ainda liberou novos locais para 
intervenções artísticas. 

MOVIMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL 

A maior manifestação aconteceu durante as chamadas “Jornadas de junho”, de 2013, que 
foram relacionadas por David Harvey a outros movimentos ao redor do mundo:  

A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que desejamos 
nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um 
dos mais preciosos de todos os direitos humanos. (HARVEY, 2013).  

Além das grandes manifestações, há, no dia-a-dia, muitas iniciativas próprias de uma 
sociedade multifacetada que parecem convergir para uma busca pela reapropriação do espaço 
público. Patrocinados por setores da sociedade civil, essas ações explicitam também o desejo 
de ocupação, através da arte (como o Arte na Rua), das hortas urbanas (como os Hortelões 
Urbanos), do uso de bicicletas (como Night Bikers, Sampa Bikers, entre outros) e até da 
contestação a empreendimentos imobiliários (como o movimento em prol do Parque 
Augusta). 

EVENTOS  

Os grandes eventos, promovidos tanto por iniciativa privada como pública, têm sido parte 
integrante da vida de grande número de habitantes da cidade e da relação com os espaços 
públicos. Há concertos de música nos parques, eventos esportivos, shows, mostras, e 
intervenções variadas na rua.  

Alguns dos mais importantes são as “viradas” – Virada Cultural, Virada Esportiva e agora a 
Virada Gastronômica, eventos temáticos localizados em diversos locais da cidade, mas com 
predominância do centro:  

Passear a noite pelo belo centro de São Paulo, sem medos ou receios, é uma sensação inspiradora, que 
nos coloca diante de uma possibilidade concreta de reconquista das ruas e do centro. (GUERRA, 2011) 

A REAPROPRIAÇÃO NA PRÁTICA  

Talvez a melhor maneira de descrever movimentos de apropriação do espaço público seja a de 
observar sua utilização. A Praça Roosevelt é um exemplo de requalificação de uma praça 
degradada que resultou num espaço público vivo desde os primeiros dias após a inauguração.  
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Figuras 10 e 11: A Praça Roosevelt em uso 

 

Fotos: Arquivo pessoal. 

Associação de moradores, skatistas e comerciantes tem discutido com a intermediação da 
prefeitura algumas posturas, que, se cumpridas, podem estabelecer não só a resolução dos 
conflitos, mas também um marco em termos de gestão do espaço. 

Outro exemplo contundente é o Elevado Costa e Silva, que não sofreu nenhuma mudança 
formal desde sua construção. Entretanto, ele pode ser considerado simbólico pela ocupação 
inesperada do espaço, num exemplo claro de ressignificação, nos períodos em que o viaduto 
fecha para os carros.  

Figura 12: A galinhada da Virada Cultural, 2012 

 

Foto: Isadora Brant/Folhapress 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo buscou estabelecer, através de referências históricas, uma periodização que 
ajudasse a entender os movimentos que explicam a apropriação do espaço público na cidade 
de São Paulo.  

Se o espaço público da cidade pode contar um pouco sobre a sociedade que nela habita, a 
configuração atual de seus espaços parece contar uma história errática, em que a preocupação 
com um espaço público de qualidade surge num dado momento, se desvanece em poucas 
décadas e talvez esteja ressurgindo hoje em dia.  
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Talvez a maior contribuição da análise da periodização seja a constatação de que essa história 
da apropriação tenha relação direta com o conflito que se estabeleceu no momento em que 
começaram a romper as bases da sociedade patriarcal diante da diversidade demográfica e 
social. É possível dizer que os movimentos posteriores não só não resolveram esse conflito 
como ampliaram a segregação entre classes, com efeito direto na apropriação dos espaços 
públicos. 

Como resultado de todos esses movimentos, chegamos à configuração física e à dinâmica 
social da São Paulo de hoje.  Pode-se dizer que a chegada do século XXI explicita-se uma nova 
forma desse conflito: o conflito entre as aspirações de uma sociedade contemporânea e sua 
pré-existência espacial.  

Se os eventos atraem multidões, é nos espaços de uso cotidiano que a vitalidade da cidade se 
manifesta. Assim, pode-se afirmar é que o futuro da cidade está sendo decidido hoje, pelos 
atos e expressão da vontade da sociedade. Tão importante quanto os marcos regulatórios, os 
novos empreendimentos imobiliários e o contexto econômico é a atitude cotidiana da 
sociedade em decidir se abrir ao espaço público, à experiência coletiva de viver a aventura 
urbana.  
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