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RESUMO 

 

A calçada é uma estrutura urbana dedicada à mobilidade de pedestre, assim 
ela é tratada pelas leis municipais como logradouro público, sendo objeto por 
normas específicas para construção e manutenção por parte dos donos dos 
imóveis e fiscalização por parte da prefeitura. Não obstante a isso, as calçadas 
são espaços públicos, de uso público porém de responsabilidade privada. A 
simples observação desses espaços na cidade demonstra calçadas invadidas 
e espacialmente ocupadas por moradores ou pelo comércio. Nesse sentido, 
este trabalho busca compreender as práticas socioespaciais nas calçadas de 
três bairros da Cidade de Guarapuava-PR. Procuramos enfatizar através do 
uso das calçadas, de que forma este espaço público influencia na sociabilidade 
urbana. Assim posto, esse trabalho aborda o processo de produção do espaço 
urbano na cidade de Guarapuava, considerando sua dinâmica e relação com o 
espaço público das calçadas, por meio das práticas socioespaciais que lhes 
são inerentes. Do ponto de vista teórico-conceitual, buscamos uma noção mais 
clara de espaço público, frente a uma generalização das acepções em torno do 
conceito, fato que leva à incompreensão do que, realmente, seja o espaço 
público na cidade, considerando as atuais circunstâncias. No que concerne aos 
aspectos teóricos, essa pesquisa visa contribuir para os estudos da cidade e do 
urbano, enfatizando as práticas socioespaciais enquanto mediadoras das 
múltiplas formas de utilização e apropriação do espaço público, ou seja, os 
conteúdos que dão movimento ao processo de constituição da cidade, 
enquanto um espaço complexo e de múltiplos lugares e identidades. Tendo 
como base o trabalho de campo (instrumental empírico), associado ao 
referencial teórico metodológico, voltados a dimensões analíticas apoiadas nas 
ideias de centralidade e acessibilidade, além da opinião dos diferentes sujeitos 
sociais, buscamos compreender, com base na articulação dialética desse 
conjunto de procedimentos, como o espaço público das calçadas influencia no 
processo de estruturação da cidade por meio da expressão das diversas 
práticas socioespaciais. As conclusões apontam para a construção de uma 
relação de conflito dos moradores com a calçada, que delas se apropriam 
territorialmente e simbolicamente como uma continuidade da casa, perdendo-
se com isso, a noção da calçada como espaço público amplo e de construção 
da cidadania. 

 

Palavras-chave: práticas socioespaciais, sociabilidade, acessibilidade, 
calçadas, Guarapuava. 



 
 
  

 

ABSTRACT 

 

The sidewalk is an urban structure dedicated to the mobility of pedestrians, 
theferore it is treated in municipal laws as public space, being object of specific 
norms for construction and maintenance by the owners of real estate and of 
inspection by the city hall. Despite this, sidewalks are public spaces, of public 
use, but of private responsibility. The simple observation of spaces in the city 
shows sidewalks invaded and spatially occupied by residents or commerce. In 
this sense, this work seeks to understand socio-spatial practices on the 
sidewalks of three neighborhoods in the City of Guarapuava-PR. Through this 
research, we carried out a reflection on the public space of sidewalks in the 
context of the city. We sought to emphasize the influence of this public space in 
the urban sociability. Thus, this work approaches the process of production of 
the urban space in the city of Guarapuava, specifically the public space of the 
sidewalks, regarding its inherent socio-spatial practices. From the theoretical-
conceptual standpoint, we seek a clearer notion of public space, facing a 
generalization of acceptances around the concept, a fact that leads to the 
misunderstanding of what indeed is the public space in the city, considering the 
current circumstances. With regard to theoretical aspects, this research aims to 
contribute to urban and city studies, emphasizing socio-spatial practices as 
mediators of the multiple forms of use and appropriation of the public space, 
that is, the contents that give the movement to the process of constitution of the 
city as a complex space and of multiple places and identities. Based on the 
fieldwork (empirical instrument), associated to the methodological theoretical 
framework, focused on analytical dimensions based on the ideas of centrality 
and accessibility, and the vision of different social subjects, we seek, based on 
the dialectical articulation of procedures, how the public space of sidewalks 
influences the process of structuring the city through the expression of the 
various socio-spatial practices. The conclusions point to a construction of a 
confused relationship of the residents with the sidewalk, which they appropriate 
territorially and symbolically as a continuity of the house, losing with it a notion 
of sidewalk as a public space wide and the construction of citizenship. 

 

Keywords: socio-spatial practices, sociability, accessibility, sidewalks, 
Guarapuava. 
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INTRODUÇÃO  

  

A mobilidade urbana, isto é, as condições oferecidas pelas cidades para 

garantir a livre circulação de pessoas entre as suas diferentes áreas é um dos 

maiores desafios na atualidade para o Brasil. A ênfase na utilização do 

automóvel como principal meio de locomoção, a precariedade, os altos preços 

dos transportes coletivos e a falta de investimentos satisfatórios em 

infraestrutura de trânsito têm colocado a questão da mobilidade urbana como 

caminho para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. 

Várias propostas têm surgido neste debate, que vão desde o incentivo à 

utilização de novos modais de transporte, como a bicicleta, até ações restritivas 

de utilização do automóvel, como a criação de pedágios urbanos e os rodízios 

de automóveis. Mas para além de uma discussão sobre os meios de transporte 

e as normatizações de seu uso, há no debate sobre a mobilidade urbana um 

pano de fundo que diz respeito ao direito à cidade, ao direito de se deslocar por 

ela e acessar os diversos serviços que ela oferece. 

Nesse sentido, o direito à cidade está ligado à possibilidade que os 

diversos grupos sociais têm de se deslocarem pelos centros urbanos. Os 

serviços públicos essenciais, como saúde e educação, bem como o lazer e a 

cultura, são direitos constitucionais. O acesso aos locais de trabalho aparece 

como uma necessidade fundamental dos trabalhadores. Pode-se perceber, 

assim, que a utilização desses serviços está ligada à possibilidade que essas 

pessoas têm de chegar aos locais em que são oferecidos. É necessário se 

deslocar à escola, ao centro de saúde, ao cinema, ao teatro, ao local de 

trabalho etc. O debate sobre a mobilidade urbana versa, dessa forma, sobre a 

garantia de condições necessárias à utilização dos serviços, como também 

sobre os obstáculos a essa utilização. 

Com isso, o direito à cidade como o direito ao entorno que se refere às 

áreas de pedestre, ao espaço público, à liberdade da acessibilidade sem 
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abusar dos direitos dos outros. O direito ao entorno pode ser descrito como o 

direito ao ambiente urbano, que são as cidades. É ali que acontecem as 

relações mais intensas entre seus usuários, é o local onde acontecem as 

trocas e os contatos sociais entre as pessoas.  

Por sua vez, a necessidade de deslocamento das pessoas depende de 

como a cidade está organizada e vinculada funcionalmente com as atividades 

que se desenvolvem no espaço urbano (DUARTE et al 2008). 

Ora, direito à cidade, para Lefebvre (2001), refere-se, sobretudo, ao 

direito de experimentar e usufruir da centralidade urbana no ritmo do valor de 

uso em oposição ao valor de troca, o que exige necessariamente o rompimento 

com a lógica capitalista de produção do espaço; o direito à cidade, portanto, 

seria o 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 
etc. [...]. A proclamação e a realização da vida urbana como 
reino do uso (da troca e do 2 “A vida urbana pressupõe 
encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e 
reconhecimentos recíprocos (inclusive no confronto ideológico 
e político) dos modos de viver, dos ‘padrões’ que coexistem na 
Cidade” (LEFEBVRE, 2001, p.22).  

 

Entretanto, são essas mesmas dimensões da cidade que nos permitem 

enfatizar que todo cidadão deve ter o “direito ao entorno”, direito à casa e ao 

espaço público, direito à cidade, ao seu centro e, o mais importante, à vivência 

da centralidade, tanto do ponto de vista da acessibilidade, quanto dos símbolos 

que ela representa, pois o fato de conhecer a cidade pode contribuir no sentido 

da formação de uma noção de pertencimento a ela. No entanto, essa 

perspectiva só pode angariar sentido concreto e se materializar no espaço 

urbano, se as condições de mobilidade e acessibilidade socioespaciais forem 

minimamente garantidas, mesmo que as referências básicas sejam o entorno 

mais próximo, como o bairro, a rua. (LOBODA, 2008, p.352). 
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O pedestre vem tendo o seu direito de ir e vir paulatinamente cerceado 

em favor dos outros atores do sistema de tráfego e do ambiente urbano. 

Segundo documento editado pela Associação Nacional de Transportes 

Públicos (2003) o pedestre no Brasil, não tem recebido o tratamento adequado 

as suas necessidades de caminhar, com conforto e segurança. A engenharia 

de tráfego dispõe de tecnologia e de instrumentos adequados para resolver 

problemas de fluidez e segurança veicular e priorizar o transporte coletivo sem, 

contudo, dedicar a devida atenção aos deslocamentos a pé.    

O espaço da calçada pode ser visto como o primeiro elemento de contato 

das pessoas com o espaço público, uma vez que, a calçada é a articulação da 

esfera de maior interioridade – o domínio privado, o lote e com a de maior 

exterioridade – o espaço viário, a rua. Nesse papel de integração e ligação, 

onde inclui-se, várias atividades, as propriedades da calçada se atrelam aos 

contornos e definições os universos (público e privado) recebem de uma 

determinada sociedade.  

  Segundo Harvey, “a aparência de uma cidade e o modo como seus 

espaços se organizam formam uma base material a partir da qual é possível 

pensar, avaliar e realizar uma gama de possíveis sensações e práticas 

socioespaciais” que são, fundamentais para a análise da apropriação 

socioespacial da cidade e da sua dinâmica (HARVEY, 1998, p.69). 

Assim, a despeito de tratarmos que a calçada faz parte do espaço público, 

na prática verificamos inúmeras e sucessivas intervenções neste espaço de 

caráter particular e individualista. 

Nesse sentido, a calçada enquanto espaço público é a forma de 

demonstrar um espaço que não serve somente para movimentar-se, mas para 

conviver, dando-as diferentes usos. Entretanto, o uso de tais espaços não é 

aleatório. Quase sempre as práticas socioespaciais, especificadas por Loboda 

(2008, p.21) como “atividades realizadas pelos habitantes da cidade no seu 

dia-a-dia, seu movimento pela cidade em função de suas necessidades, seja o 

trabalho, o estudo, o lazer, dentre outras”, que são desenvolvidas nos 
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logradouros1 e reguladas por normas integrantes de Códigos Municipais de 

Posturas, uma vez que, são espaços públicos, de uso público, porém de 

responsabilidade privada.  

Nosso enfoque em relação a essa temática deriva, também, da discussão 

em torno do “direito à cidade” (LEFEBVRE, 2001, p.135), que se manifesta 

como forma superior aos direitos: direitos à liberdade, à individualização na 

socialização, ao habitat e ao habitar. Sobre essa questão, ressalta Carlos 

(2004, p.28) que o direito à cidade se realiza nas possibilidades reais de 

apropriação, pela subordinação do valor de troca ao uso (e não ao contrário), 

da constituição da cidade enquanto espaço da criação superando a contradição 

usuário-usador.  

Portanto, a análise das calçadas parte da realidade socioespacial do 

citadino que se utiliza desse espaço público, como condição básica de estar e 

de viver a/na cidade, seja para cumprir sua jornada cotidiana na relação 

trabalho-casa, estudo-casa, seja para aqueles momentos que fogem dessa 

rotina diária, como os momentos de lazer, momentos “extraordinários”, do 

encontro e da festa que são componentes integrantes do que ressalta Lefebvre 

(2001), como condicionantes básicos do direito à cidade e que são 

antropológicos, ou seja, das necessidades básicas do cidadão. 

O direito à cidade, portanto, é a garantia do usufruto de todas as 

oportunidades oferecidas pela cidade de maneira igualitária entre todos os 

cidadãos. O acesso à habitação, saúde, educação, lazer, cultura, justiça e ao 

trabalho deve ser garantido para todos e todas. O ir e vir, a mobilidade urbana, 

                                                           

 

 

1 Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separado por pintura 
ou elemento físico, livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de 
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas - Código de Trânsito Brasileiro (ABNT, 
2004). 
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é essencial na garantia do acesso dos cidadãos aos diversos espaços da 

cidade.   

Com isso, tendo como discussão acerca do direito a cidade o uso efetivo 

das calçadas como sendo um espaço público que perde o seu estatuto de 

“passeio público” para espaços semipúblicos ou privados pelas diferentes 

formas de uso e ocupação que dificultam o acesso aos pedestres.  

Portanto, as políticas públicas voltadas à regulamentação de calçadas, 

surgem como espaço institucional e normativo para a realização de direitos 

sociais, bem como o desenvolvimento urbano. 

Assim sendo, nas diferentes escalas políticas nos quais a política urbana 

se realiza, a escala municipal é a dimensão para compreender o nosso 

enfoque de estudo, pois ele está diretamente ligado com os problemas 

urbanos. Cabe ao Município o importante papel de legitimar e desenvolver 

qualquer política direcionada para o cidadão. 

A importância de analisarmos as calçadas está no fato de podermos 

identificar a dimensão da vida cotidiana presente em suas formas, uma vez 

que, a calçada representa um espaço de convívio e de relações diversas. Para 

alguns, a calçada é simplesmente passagem, enquanto outros veem como um 

itinerário. No entanto, há vida nas calçadas, pois através dela revela-se um 

palco de contínuos acontecimentos, em movimento constante, por isso nela a 

vida social se manifesta.  

Uma vez que, apresenta uma diversidade de funções, as calçadas 

passam a ser identificadas não mais pela referência que as particulariza, mas, 

sobretudo, pelas relações de ocupação e/ou uso desses espaços por 
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determinadas pessoas que, ao desenvolverem determinadas práticas 

socioespaciais emprestam-lhes novas identidades2.  

Nesse sentido, percebemos que o pensamento sobre as cidades tem 

estimulado a reflexão e o olhar sobre o uso do espaço público, sobre a 

convivência e sobre a cidade como um ambiente acolhedor. E isso tem trazido 

a temática da calçada à tona.  

Assim sendo, as práticas socioespaciais são fundamentais, a partir do 

momento que adquirem sentidos através dos usos efetuados, vivenciados e 

percebidos pelos diferentes sujeitos sociais, seja por meio das situações como 

o simples passar, ou, então, das práticas nas quais a interação do habitante 

com o espaço público se mostra de forma mais contundente por meio da sua 

utilização e apropriação para necessidades diárias. Assim, as práticas 

socioespaciais são mediadoras da apropriação da cidade ou parte dela e, por 

conseguinte, dos seus lugares, incluso dos espaços públicos. 

Diante disso, a pesquisa busca compreender quais são as práticas 

socioespaciais adotadas pelos moradores urbanos no que se refere à 

construção, ao uso e significados atribuídos às calçadas de Guarapuava - PR.  

Para tanto, buscaremos (a) caracterizar a estrutura urbana das calçadas; 

(b) verificar a forma de cumprimento dos instrumentos de política urbana e (c) 

identificar o mobiliário urbano presente nas calçadas.  

As calçadas analisadas foram definidas de acordo com projeto de 

revitalização de Ruas Centro de Bairros apresentado pelo poder público. Neste 

                                                           

 

 

2 Deslocados de sua função primeira, tráfego específico para pedestres, os 
espaços das calçadas são re-funcionalizados para finalidades comerciais e utilidades 
pública e doméstica, imprimindo novos valores e novas relações ao cotidiano dos 
usuários e determinando-lhes a natureza: se público ou privado. 
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ínterim, a problemática da pesquisa delimita-se na cidade de Guarapuava - PR, 

partindo do pressuposto que as práticas socioespaciais nas calçadas ocorrem 

em toda a cidade. Neste caso tomamos como enfoque para o presente estudo 

três áreas da cidade de Guarapuava, Bairro São Cristóvão, Bairro Vila Bela, e 

Centro. 

Figura 1. Perímetro Urbano de Guarapuava com delimitação dos Bairros 

trabalhados. 

 
 
Sem Escala Gráfica.  
Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava. 
Org.: ZANONA, L.B.  (2016) 

Para obtenção dos resultados da pesquisa, a ênfase foi na identificação 

das práticas socioespaciais que ocorrem nas calçadas da cidade de 

Guarapuava. Dessa maneira, a pesquisa buscou não apenas dar uma resposta 

à problemática, mas que seja, de fato, um ‘produto’ público acessível a todos, 
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isto é, uma fonte de informação que possa ser utilizada e aplicada visando 

promover uma sociedade mais justa.   

O tema escolhido, justifica-se portando por se tratar de um tema que 

apresenta uma certa complexidade, com isso, percebeu-se a chance de 

realizar um exame dessa natureza com o objetivo de esclarecer e contribuir 

para o conhecimento acerca da ação do poder público no meio urbano. A 

definição ocorre pelo fato de o Poder Público ter o domínio e conhecimento da 

área em questão e serem frutos de uma política pública de revitalização 

urbana.  Nesse cenário, esses sujeitos devem desempenhar funções de 

planejamento, motivando a participação dos diversos entes, em questões 

relacionadas ao planejamento urbano, e devem promover o desenvolvimento 

social da cidade.    

Para cumprimento dos objetivos, a obtenção e organização de dados, os 

procedimentos metodológicos foram organizados da seguinte forma:  

Revisões bibliográficas, principalmente àquelas que enfatizam o 

referencial básico na pesquisa pautada principalmente em conceitos de 

espaços públicos, calçadas, práticas socioespaciais e direito à cidade, foram 

fundamentais e foram feitas a partir de leituras em livros, artigos, dissertações 

e teses. Foram feitas buscas em leis e documentos tendo como início o Plano 

de Urbanização N° 552/1969 e como fim a Lei Nº 046/2014 que trouxeram 

referenciais sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Guarapuava. 

Coleta de informações na Prefeitura Municipal de Guarapuava e em jornais 

para uma retomada histórica do que se refere à implementação de calçadas na 

cidade realizada pelo Jornal Esquema Oeste entre as décadas de 1970 a 1990, 

considerando que o primeiro Pano de Urbanização de Guarapuava é de 1969, 

delimitamos as décadas seguintes como recorte temporal para a pesquisa. 

Coleta de dados para identificação dos problemas relacionados à 

mobilidade e acessibilidade de pedestres, bem como medidas já implantadas 

na cidade. Para tanto, foram aplicadas vinte enquetes de opinião, sendo dez no 

Centro, cinco na Vila Bela e cinco no São Cristóvão. Deste modo, queremos 



22 
 
  

  

destacar que os percentuais aqui trabalhados não são necessariamente 

representativos do universo populacional de Guarapuava, mas que nos 

parecem expressivos do ponto de vista de elementos para a compreensão da 

identificação e perfil dos respondentes, bem como sua caracterização 

socioeconômica até aos hábitos do cidadão guarapuavano em relação as 

calçadas, forma de uso e entendimento como espaço público para o cidadão 

guarapuavano.  

Portanto as enquetes de opinião aos pedestres foram aplicadas a fim de 

subsidiar nossa análise de como a população percebe e faz uso na prática dos 

espaços públicos das calçadas e entrevista com o Secretário de Habitação e 

Urbanismo para conhecermos os projetos implantados para a promoção de 

mobilidade e acessibilidade de pedestres. 

Consultas em documentos, leis, decretos-lei e medidas provisórias no site 

da prefeitura para embasamento no parâmetro legal no que se refere à 

calçada. Foram feitas buscas em leis e documentos tendo como início o Plano 

de Urbanização N° 552/1969 e como fim a Lei Nº 046/2014 que trouxeram 

referenciais sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Guarapuava.  

Vale ressaltar que o leitor deverá estar atento para o fato de que não foi 

definida uma amostragem estatística. O que se trata aqui é uma análise de 

caráter qualitativo, uma vez que, essa opção está também fundamentada no 

pressuposto de Gerardi e Silva (1981), de que nas Ciências Sociais, um dos 

critérios utilizados para estabelecer se determinada coleta de informações é 

significativa, ou não, está pautado na repetição e/ou similaridade das respostas 

por parte dos entrevistados, critério este, utilizado para a análise das enquetes.  

Nas idas a campo, foram realizadas observações diretas (observação e 

comparação) nos espaços públicos das calçadas (caderneta de campo) com o 

intuito de contrapor nossas evidências enquanto pesquisador com a opinião 

geral da população e as práticas socioespaciais que ocorrem efetivamente 

nesses locais. Realizaram-se entre agosto e setembro de 2016, em dias de 
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semana alternados, afim de, identificar as dinâmicas que ocorrem nas calçadas 

tanto do Centro como nos demais bairros.  

As idas a campo nos permitiram realizar entrevistas com informantes, a 

fim de identificarmos as percepções sobre a revitalização nas calçadas. Na 

categoria informante, foram entrevistados moradores do bairro bem como 

comerciantes. Sendo que foram entrevistado um total de oito pessoas, sendo 

dois (um morador e um comerciante) em cada uma das Ruas. 

 Essa última atividade também nos possibilitou o registro de parte das 

práticas que se apresentam diariamente no cotidiano dos espaços públicos da 

cidade.  Com isso, ressaltando a perspectiva de Ferrara de que “a imagem 

corresponde à informação solidamente relacionada a um significado que se 

constrói numa síntese de contornos claros”. Para essa autora, a imagem “é um 

código urbano e impõe uma leitura e fruição que estão claramente inscritos na 

cidade enquanto espaço construído” (FERRARA, 2000, p.118). 

Portanto, o aporte fornecido por uma concepção dialética proporciona-nos 

subsídios necessários para o estudo do espaço urbano, uma vez que a partir 

dessa perspectiva podemos identificar a relação entre as calçadas e as 

atividades socioespaciais que aí se desenvolvem, o movimento e a ação, ou 

seja, uma concepção de espaço público a partir dos seus usos e funções.  

Assim, a dissertação está organizada em três capítulos, onde no 1° 

capítulo, abordamos a configuração do espaço público por entendermos que a 

forma de uso da cidade é abrangente, envolvendo desde questões políticas, 

econômicas, sociais até a questão do espaço público, que é o espaço 

pertencente ao povo, gerador de expressão e troca cultural e comercial.  Nesse 

sentido, considerando os espaços públicos assumem funções diferenciadas, 

tanto complexas, enquanto um espaço produto de relações sociais que se 

estabelecem por meio do processo de produção diferenciada do espaço 

urbano. 
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 Ao discutir o conceito de espaço público, apresentamos o mesmo como 

um termo complexo, multidimensional e, principalmente, dicotômico e que só 

tem sentido na oposição com o ‘privado’, o qual acaba por definir-lhe as 

fronteiras.  

 Com isso, abordamos a calçada enquanto um dos espaços públicos da 

cidade que apresenta a complexidade de um espaço público e ao mesmo 

tempo privado. E uma vez que a calçada se trata de um espaço físico, 

apresentaremos as condições de mobilidade e acessibilidade atribuídas ás 

calçadas, entendendo que a acessibilidade deve estar associada à 

estruturação urbana que se estabelece em diferentes contextos, para que, 

assim, haja de fato a possibilidade de exercício do direito à cidade. 

No 2° capítulo, abordaremos o processo histórico de formação da Cidade 

de Guarapuava, a qual se desenvolveu a pesquisa, bem como, os aspectos 

legais que tratam das calçadas.  

No 3° capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa, primeiro, com 

um diagnóstico empírico das áreas investigadas, confirmando as informações 

obtidas na aplicação dos procedimentos metodológicos com o depoimento de 

alguns entrevistados, e em seguida, com uma análise de como se realiza as 

práticas socioespaciais existentes entre as formas de usos e de ocupação das 

calçadas na área urbana de Guarapuava, especificamente nos Bairros Centro, 

Vila Bela e São Cristóvão. 

A relevância do estudo se centra, portanto, na análise da vivência e uso 

das calçadas por parte de seus moradores, aqui representados pela população 

de Guarapuava, cidade da mesorregião Centro Sul do estado do Paraná, com 

uma população estimada de cerca de 179.256 habitantes, segundo o censo do 

IBGE (2016).           
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1. ESPAÇO PÚBLICO: UM ESPAÇO PARA O CIDADÃO 

 

 Ao discutir o conceito de espaço público é essencial apresentá-lo como 

um termo complexo, multidimensional e, principalmente, dicotômico que só tem 

sentido na oposição com o ‘privado’, o qual acaba por definir-lhe as fronteiras.  

 A partir disso, abordaremos nesse primeiro capítulo uma análise do 

espaço do cidadão e sua relação com os espaços público e privado.  

E então trataremos das questões de mobilidade e acessibilidade, no 

intuito de discutir, de que forma é garantido o direito à cidade a todos os 

cidadãos. 

 

 1.1 A constituição do espaço público 

 

Na constituição do espaço público estão contidas as noções de espaço, 

como substrato material e lócus onde se manifestam as sociabilidades 

públicas. O espaço da geografia e da arquitetura, as sociabilidades e cidadania 

das ciências sociais apresentam-se como interdependentes através do 

conceito de espaço público. (MOURÃO, 2014, p.41) 

O espaço público é o espaço por excelência da/na cidade. Conhecemos a 

cidade através do espaço público, pois através desses espaços públicos 

aprendemos a caminhar e a ver a cidade. Borja (2003) reivindica a cidade 

como espaço público, negando-se a atribuir ao mesmo apenas um só uso 

especializado, defende que “é a cidade no seu conjunto que merece a 

consideração do espaço público” (BORJA, 2003, p.29).   

Indovina (2002) assume a mesma posição de Borja e define alguns 

pontos de vista, na qual justifica o espaço público como a cidade. De uma 

forma geral, considera que o espaço público constitui um fator importante de 
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identificação, que conota os lugares, manifestando-se através de símbolos e 

em segundo lugar, refere o espaço público como o lugar da palavra, como 

lugar de socialização, de encontro e também onde se manifestam grupos 

sociais, culturais e políticos que a população da cidade exprime.  

 Borja (2003) apresenta a concepção de espaço público que se centra 

essencialmente na trilogia cidade – espaço público – cidadania. Defende que 

nenhum destes termos se podem entender isolado, pois “a nossa vida depende 

em boa medida desta relação” (BORJA, 2003, p.22). Explica que os valores 

vinculados à cidade, de liberdade e de coesão social, de proteção e 

desenvolvimento dos direitos individuais e de expressão e construção de 

identidades coletivas, de democracia participativa e de igualdade básica entre 

os seus habitantes, depende de que o estatuto de cidadania seja uma 

realidade material e não só um reconhecimento formal. 

No entanto, esse reconhecimento é algo de extrema dificuldade na cidade 

contemporânea, pois privilegiam-se valores de acumulação, alheios à vontade 

pública, como que uma alienação do sujeito face à produção do espaço. 

 Borja (2005) resume ao afirmar que “no espaço público se realiza a 

síntese de lugares e fluxos”, onde o lugar é definido como simbólico e 

expressão da identidade coletiva, das marcas da memória e do pertencimento., 

e os fluxos “são os intercâmbios, os movimentos, as interações e as ações 

humanas no espaço” (BORJA 2005, p.119). 

 Para Leite (2004), pode-se dizer que: 

 

[...] a partir da relação entre espaço e ação, as práticas 
interativas atribuem sentido aos lugares, que por sua vez 
contribuem para a estruturação dessas ações, promovendo 
reflexibilidade e confluência entre espaço urbano e esfera 
pública, construtos os quais a noção de espaço público retira 
suas principais categorias: espaço e ação (LEITE 2004, p.198).  
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 Sendo assim, o espaço, mais que um conteúdo geográfico, adquire com 

a noção de espaço público um conteúdo de “lugar”. O lugar (no âmbito da 

cidade) é o espaço onde se inscreveu a subjetividade individual e coletiva, 

onde toma forma o sentimento de fazer parte de algo maior que o grupo 

familiar, representante da esfera privada. É onde a vida, além dos muros da 

casa, pode ser portadora de um sentimento de pertencimento mútuo sujeito-

lugar. (MOURÃO, 2014, p.40) 

Nesse sentido, ao pensar na relação entre espaço público e urbanidade, 

faz-se necessário um entendimento sobre o fenômeno da centralidade. Pode-

se dizer que a identidade das cidades está sempre relacionada aos seus 

centros urbanos. 

Entende-se que a centralidade é o fenômeno observado nos espaços 

urbanos, nos locais em que há alta concentração de atividades comerciais, 

institucionais e de serviços, e intensa realização de fluxos de trocas, tanto 

econômicas, quanto sociais e culturais. A centralidade, portanto, não é restrita 

ao espaço público. Contudo, o papel do espaço público e da centralidade estão 

diretamente relacionado. Segundo Oliveira: 

 

[...] se a centralidade tem potencialidade de dar maior 
permanência à estrutura da cidade, igualmente seus espaços 
públicos são capazes de consolidar significados, dar 
permanência e articular as mudanças da dinâmica vida urbana. 
Centralidade e espaço público podem-se dizer conceitos 
advindos de uma mesma prática espacial. (OLIVEIRA, 2011, 
p.39) 

 

 Ao refletir sobre a centralidade, torna-se relevante pensar na 

conceituação de centro urbano, que se entende como sendo o objeto a 

caracterizá-la. Entretanto, a complexidade do tema dificulta a possibilidade de 

definição absoluta para o termo. É recorrente a discussão sobre centralidade a 

partir da suposição de que ela seja um fenômeno identificável intuitivamente 

pelas pessoas. Contudo, autores que buscam o aprofundamento da questão 
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referente às relações entre espaço e sociedade parecem convergir para o 

entendimento de centros urbanos como áreas que se diferenciam 

espacialmente do restante do tecido urbano. Além disso, as áreas centrais são 

utilizadas por uma maior quantidade de pessoas quando em comparação com 

áreas menos centrais. A definição de centro urbano segundo Vargas é de que: 

[...] espaço ou conjunto de espaços adjacentes que 
apresentam excepcionalidade locacional, predominância de 
atividades comerciais e de serviços e maior grau de 
apropriação coletiva relativamente ao âmbito geral da cidade 
em questão. (VARGAS, 2003, p.115) 

Um dos modos possíveis de pensar a centralidade pode ser a partir da 

identificação de centros e subcentros nas cidades. Outro modo seria entendê-la 

como um fenômeno distribuído: lugares com maior ou menor centralidade, sem 

necessariamente haver definição absoluta de limites das áreas consideradas 

centrais.  

Nesse sentido, o entendimento sobre a centralidade na cidade 

contemporânea, por meio do estudo dos efeitos sociais do ambiente 

construído, pode auxiliar na construção da identidade das cidades, buscando o 

retorno do papel do espaço público como lugar de urbanidade.   

Sobre o termo urbanidade, este pode ser conceituado sob diversas óticas. 

O conceito de urbanidade tem a ver com a vida nas cidades e com o 

comportamento adequado a esse ambiente. A expressão é sinônima de 

civilidade, o que reforça a ideia de maneira correta de se portar no ambiente 

civil. A ligação histórica entre o morar na cidade e o adotar determinado 

comportamento se revela no urbano. 

Aguiar conclui que “ao falarmos em urbanidade, estaríamos, por essa 

definição, falando necessariamente de cidade, e mais especificamente, do 

caráter da cidade”. (AGUIAR, 2012, p.62). O autor ainda menciona que o termo 

urbanidade também pode ser utilizado em relação à conduta das pessoas, 

“referindo-se a atributos como cortesia, delicadeza, polidez e civilidade”. Assim, 

para o autor, “falar de urbanidade ao nos referirmos à cidade significa estar 
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falando de uma cidade ou lugar que acolhe ou recebe as pessoas com 

civilidade, polidez e cortesia.” (AGUIAR, 2012, p.62). 

Assim, na discussão sobre como os espaços urbanos podem facilitar ou 

promover a urbanidade, refletir sobre o conceito de espaço público obriga a 

pensar a calçada como um recurso, um produto e como uma prática seja ela, 

social, política ou simbólica. Importa igualmente refletir sobre a apropriação e 

utilização do espaço (tanto em nível material como simbólico), a transformação 

de espaços existentes e a produção de novas espacialidades, em 

correspondência com distintos projetos culturais emergentes. 

 Por isso, se torna importante entender como a forma – política, social ou 

econômica – influência na apropriação dos espaços públicos, para se poder 

debater a importância dos projetos de intervenção do espaço público. Contudo, 

existe uma alienação dos atores institucionais relativamente às necessidades 

das populações, pois as imagens criadas através das estratégias de renovação 

urbana, se concebem à margem das mesmas, fazendo muitas vezes com que 

as pessoas não se identifiquem com os lugares, podendo mesmo afirmar-se 

que com o tempo, a apropriação não é efetuada. (NARCISO, 2009) 

Um fator importante e que merece ser destacado em relação aos espaços 

públicos, diz respeito às suas funções comerciais ao longo do tempo. A 

característica inicial das cidades e seus espaços públicos era a política, 

contudo, evidenciamos que é nesse mesmo espaço público que iriam se 

concentrar as principais atividades comerciais da cidade, ou segundo Lefebvre 

(1999), uma nova característica da cidade mercantil. Esse processo se 

configurou por meio das praças de mercado mantidas por intermédio das feiras 

locais e regionais e até internacionais. 

No entanto, quando nos referimos aos espaços públicos nos aglomerados 

urbanos modernos, não podemos deixar de tomar como base as ideias de 

Habermas (1984) e Sennet (1998), os quais caracterizavam o surgimento e a 

evolução da esfera denominada como social, como esfera que se refere ao 
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público em geral, entretanto formada por um grupo de pessoas que se reúne 

em público para discutir questões de interesse privado. 

Assim sendo, é entre a noção de esfera pública e esfera privada, na 

relação entre esse par dialético, que surgiu com o advento da Modernidade a 

ideia do “social” emergindo também a de “cidadão”. Nesse sentido, cabe 

ressaltar a contradição existente dentro da sociedade atual. Uma vez que, o 

espaço público no atual momento histórico abarca todas as classes e grupos 

sociais que constituem nossa sociedade. Entretanto, a isonomia de direitos 

sobre a qual o espaço público é supostamente construído, é algo meramente 

ideal, isto porque a desigualdade existe no cerne de nossa sociedade e produz 

um espaço público em que uns tem mais direitos que outros. (SOUZA, 2008) 

Considerando tais pressupostos, a busca pela compreensão, ou uma 

noção geral do que seja esfera pública, ou esfera privada, é fundamental para 

a formulação da noção de espaço público como espaço concreto, ou seja, uma 

análise que, a nosso ver, proporcione à Geografia demonstrar, por meio da 

estrutura urbana, como essas noções se interelacionam, de acordo com as 

práticas socioespaciais, por meio das quais os interesses privados, cada vez 

mais, apropriam-se do espaço público e privatizam o mesmo. Onde segundo 

Gomes (2010) 

 

[...] as práticas socioespaciais são em certa medida, 
dependentes de uma dada distribuição ou arrumação das 
coisas no espaço. [...] o lugar físico orienta as práticas, guia os 
comportamentos, e estes por sua vez reafirmam o estatuto 
público desse espaço, e dessa dinâmica surge uma forma-
conteúdo, núcleo de uma sociedade normatizada, o espaço 
público (GOMES, 2010, p.164)   

  

Ampliando a perspectiva, Gomes (2010) traz-nos uma recente e 

importante reflexão em torno da problemática que ora se analisa. Para o autor, 

é importante ressaltar algumas incompreensões sobre ela: 
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- A forma negativa de definição, largamente utilizada, ou seja, 
“é público aquilo que não é privado”. Do ponto de vista 
conceitual, como uma forma prática de identificação essa 
noção não parece ser apropriada, visto também que existem 
outros estatutos para o espaço-comum, coletivo, etc.; 

- Tomar o espaço público como uma área juridicamente 
delimitada. Essa noção, significa antes de qualquer coisa, uma 
inversão de procedimentos. Os espaços públicos caracterizam-
se como locais que precedem os textos legais que 
regulamentam sua existência. Além de ser o locus de 
manifestações de uma variedade fenomenológica que não 
obrigatoriamente é descrita na legislação; 

- O espaço público é definido pelo livre acesso. Aqui a 
compreensão da noção de espaço público fica obscura pelo 
fato de não diferenciar público de coletivo ou comum, ou seja, o 
fato de proporcionar um livre acesso não configura um estatuto 
de público ao espaço (GOMES, 2010, p.159-160) 

 

Nesse contexto, é importante destacar que o espaço público é resultado 

de uma construção social ligada à necessidade de sociabilidade entre os 

homens, e nesse sentido é produto. Porém, na medida em que é construído se 

torna produtor de novas relações de sociabilidade nesse espaço, reconstruindo 

seu próprio papel enquanto espaço. 

Segundo Gomes (2010), o espaço público é aquele tipo de espaço que se 

constrói pela diferença entre os membros de uma sociedade, com isso 

projetando relações que envolvem a igualdade de direitos, através de leis e 

normas de condutas. 

Com isso, a partir desse contexto, podemos dizer que o espaço público 

está diretamente relacionado com as questões políticas das cidades. Por isso 

mesmo, ao debatermos o espaço público, estamos também debatendo a 

questão da cidadania, dos direitos daqueles que vivem na cidade. 

 

[...] respeitada e revivida, a despeito de todas as diferenças e 
discórdias entre os inúmeros segmentos sociais que aí 
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circulam e convivem, ou seja, as regras de convívio e do 
debate devem ser absolutamente respeitadas (...). Por isso 
esse espaço é o lócus da lei. Poderíamos dizer que o espaço 
público é o lugar da indiferença, ou seja, onde as afinidades 
sociais, os jogos de prestígio, as diferenças, quaisquer que 
sejam, devem se submeter às regras da civilidade. (GOMES, 
2010, p.162) 

 

 O espaço público também pode ser concebido como o local de 

diferentes práticas socioespaciais, no qual grupos distintos requerem tanto o 

reconhecimento cultural quanto o político, aproximando-se, em parte, das 

concepções de espaço público do senso comum: controle social do poder, 

acesso irrestrito, determinação democrática de fins coletivos, entre outros. O 

espaço público pode, então, ser comparado à imagem de uma arena de 

controvérsia política em que o dissenso é parte integrante de sua natureza e 

não obstáculo a ser evitado, portanto democrático. Pallamin (2005) entende 

espaço público, “não como entidade pré-construída, mas espaço de 

confrontação, em movimento constante de constituição, em que distintos 

valores, projetos da vida social são efetivamente expostos”, ou seja, é o espaço 

ideal para as lutas de reconhecimento moral da sociedade moderna. 

(PALLAMIN, 2005) 

Contudo, no estudo do espaço público das calçadas é importante ter em 

conta os conceitos apontados, principalmente quando se percebe, no Brasil, de 

forma geral, uma mistura entre as dimensões púbico e privada. Empiricamente, 

observa-se com relação ao tipo de uso que as pessoas fazem das calçadas, 

uma falta de limites entre as dimensões e consequência na organização dos 

espaços públicos, na sua vivência e conflitos relacionados. 

Há pouco tempo à vivência das calçadas era fundamental para as 

crianças e adolescentes, que ali encontravam amigos, brincavam, andavam de 

bicicleta, namoravam. A vizinhança se encontrava, discutiam suas vidas e 

viviam a cidade por meio das calçadas. Enfim, a calçada, era o lugar da 

vivência coletiva, da experimentação cotidiana da cidade (DELGADO, 2007). 
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Sabemos, no entanto que muitas cidades crescem, e com isso as 

relações se tornam distantes, não se trata de ser saudosista, e querer a volta 

de um passado não muito distante, mas sim de perceber no uso do espaço 

público, a vivência física, social e simbólica da cidade, que propiciava sentidos 

e significados gerando apropriação daqueles espaços de vida, o sentimento de 

pertencimento recíproco espaço-pessoa. Sentir-se de algum lugar está 

associado ao sentimento de vivencia-lo e experimenta-lo. (LOBODA, 2008) 

Trata-se portando de perceber na realidade atual, sem perder de vista sua 

complexidade, como se dá a vivência do espaço público, que sentido ela 

assume atualmente, como é percebido na atualidade o direito fundamental á 

via do qual falava Lefevbre (2001). Para o autor, a civilização atual abriu 

caminhos a direitos fundamentais relacionados à pratica social como: direito a 

estudo, moradia, a saúde, ao trabalho, ao lazer e a vida. 

A estes direitos figura o direito à cidade, não à cidade antiga, mas à vida 

urbana, à centralidade renovada, ao lugares de encontros e troca, aos ritmos 

de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses 

momentos e lugares. (LEFEVBRE, 2001, p.167). 

 Carreras i Verdaguer (2002) analisa o espaço público do ponto de vista 

da sua função. Refere que nesta acepção, os espaços podem ser 

especializados ou polivalentes, isto é, monofuncionais ou plurifuncionais. Os 

espaços públicos abertos são essencialmente polivalentes, dedicados a usos 

diversos, e que um uso pode predominar sobre outros; assim, as ruas e as 

praças, os passeios e as avenidas, os parques e os jardins servem para 

circular e comunicar, para passear e encontrar-se, para trabalhar e passar o 

tempo, para contemplar e ser contemplado. Esta definição de Carreras i 

Verdaguer (2002) vai ao encontro aos princípios do modernismo, em que os 

espaços públicos eram construídos para a burguesia passear, ser vista, como 

espaços de decoração para as elites. Em contrapartida, geravam-se espaços 

de exclusão que, mesmo passado tanto tempo, se continuam a gerar nas 

sociedades contemporâneas. 
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 Enquanto espaço produzido, o espaço público caracteriza-se como um 

conjunto indissociável constituído por um sistema de objetos e outro sistema de 

ações (SANTOS, 2002). É nessa perspectiva que a materialização das formas 

nada mais é do que o resultado e/ou produto das práticas socioespaciais num 

determinado tempo e espaço. Como frisou Carlos (2001, p.175), é conveniente 

continuar a insistir no fato de que o espaço geográfico articula duas dimensões, 

aquela da localização e aquela que dá conteúdo a essa localização, que 

qualifica, singulariza, enfim, que dá sentido aos lugares.  

 Para Castro (2002), do ponto de vista sociológico o termo de espaço 

público só por si se revela de alguma complexidade. Na concepção desta 

autora, o espaço público deve ser visto segundo duas visões antagônicas: 1) 

retorno em força dos espaços públicos como elementos centrais dos projetos 

urbanos e 2) que o esquecimento da sua dimensão pública pode estar na 

origem da crise do laço social e da crise de cidadania que hoje se conhece. No 

primeiro ponto, o retorno em força dos espaços públicos, prende-se com os 

grandes projetos de renovação urbana. Relativamente ao segundo ponto, 

Ascher (1995) segue a mesma ideia, referindo que a problemática dos espaços 

públicos resulta num primeiro momento de uma transformação das práticas 

urbanas, e dos usos e status dos diversos espaços metropolitanos.  

Outro conceito que está estritamente ligado ao de espaço público é o de 

acessibilidade, defendido por vários autores como o lugar onde qualquer 

indivíduo pode circular livremente. Serpa (2004) refere que a acessibilidade: 

 

[...] Está estreitamente vinculada, na demarcação dos territórios 
urbanos, à alteridade, contrapondo uma dimensão simbólica (e 
abstrata) à concretude física dos espaços públicos urbanos. 
Pois a acessibilidade não é somente física, mas também 
simbólica (e abstrata) na concretização física dos espaços 
públicos urbanos. (SERPA, 2004, p.22) 

 Para este autor, a acessibilidade não é somente física, mas também 

simbólica, e a apropriação social dos espaços públicos urbanos tem 

implicações que ultrapassam o design físico de ruas, praças, parques, largos, 
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centros comerciais e prédios públicos. Podemos dizer que a acessibilidade na 

visão deste autor transporta uma dimensão física e outra simbólica, mas 

assentes na dimensão social do espaço. 

Embora como visto, sejam claras as divergências em torno do espaço 

público, temos que levar em consideração, as relações entre este e o espaço 

privado, ou formas diferenciadas de privatização do espaço em nome dos 

espaços coletivos ou de uso comum. Em se tratando de um conceito 

polissêmico por excelência, a sua noção de forma mais precisa apenas se 

torna possível quando “a oposição com o privado lhe define as fronteiras” 

(LEVALLE, 2005, p.37) e quando levamos em conta suas formas e funções, 

também diferenciadas na cidade. São os contornos entre esses dois conceitos 

que se expressam por meio das práticas socioespaciais e dão sentido aos 

lugares na estruturação da cidade. 

Assim sendo, discutiremos a seguir a sobreposição entre público e 

privado no espaço público das calçadas. 

 

1.2 O espaço livre da calçada: um espaço livre público ou um espaço 

livre privado. 

Nesse estudo, a questão público-privado é tomada como necessária à 

compreensão da percepção, usos, vivências e simbolismo do espaço público. 

O conceito de espaço público concreto e físico representado pela realidade 

urbana das ruas, calçadas, parques, etc, está intimamente relacionado às 

noções imateriais de esfera pública e esfera privada. 

 Para a sociedade ocidental o surgimento de uma esfera pública está 

relacionado à polis grega. Nas cidades gregas, a esfera da polis, comum a 

todos os cidadãos livres, era rigorosamente separada da esfera particular a 

cada individuo. Assim, a esfera pública contemplava a liberdade individual, 

enquanto que a esfera privada estava atrelada à satisfação das necessidades 

materiais e de sobrevivência, onde sob a dominação do “déspota doméstico” 
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fazia-se a reprodução da vida, o trabalho dos escravos, onde transcorriam o 

nascimento e a morte (HABERMAS, 1984). A realização da pessoa humana 

estaria relacionada à vida pública. Nesse sentido, a noção de esfera pública 

prescinde de um local, ela ocorre em meio aos cidadãos livres. 

 Na Idade Média europeia (séc. V ao séc. XV) o modelo de dominação 

feudal fornece indícios de que não existiu uma antítese entre esfera pública e 

esfera privada. A esfera pública estava atrelada à dominação fundiária, ao 

poder e a representação pública da soberania, que não se relacionava a uma 

categoria social. Não era feita pelo povo, mas perante o povo, era a exibição da 

dominação. A autoridade pública e a privada agrupavam-se em um mesmo 

poder. Já que estavam relacionadas aos bens fundiários e ao domínio do que 

era de uso comum (HABERMAS, 1984). 

 Durante o Iluminismo (séc. XVIII) ocorre uma inversão do modelo 

clássico: a liberdade antes atrelada à vida pública fica confinada ao âmbito da 

esfera privada e relacionada à propriedade. Ser livre seria possuir uma vida 

material que pudesse ser exibida, como requisito a participar da vida pública.  

 Na Modernidade, com a Constituição dos Estados Nacionais (séc. XX), a 

propriedade ganha proteção legal e militar da esfera pública. A realização 

humana é a realização da individualidade e da privacidade, representada pela 

esfera privada (LEITE, 2004). 

 Percebe-se que ao longo da história, as esferas pública e privada, ora 

estão bem delimitadas e separadas como no mundo grego, ora estão fundidas 

como na Idade Média, ora apresentam-se como complementares. Nesse 

sentido, são conceitos culturais que se apresentam distintos no tempo e no 

espaço.  

 Nesse sentido, cabe ressaltar a contradição existente dentro da 

sociedade atual. Afinal, o espaço público no atual momento histórico abarca 

todas as classes e grupos sociais que constituem nossa sociedade. Entretanto, 

a isonomia de direitos sobre a qual o espaço público é supostamente 

construído é meramente ideal, isto porque a desigualdade existente no cerne 
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de nossa sociedade produz um espaço público onde uns tem mais direitos que 

outros. 

 Cabe ressaltar que o espaço público não deve ser confundido com 

qualquer espaço coletivo que propicie sociabilidade, pois existem espaços de 

encontro que a nosso ver não são públicos.  Como o exemplo de shopping 

center, galerias 

 Levy et al (2003) distinguem espaços públicos de espaços comuns, uma 

vez que, os espaços comuns seriam aqueles relativos as práticas 

socioespaciais dos indivíduos, e que portanto, os espaços públicos seriam uma 

extensão desses espaços comuns. 

 Em Leite (2004) encontramos uma aproximação com tal compreensão. 

Contudo ela faz distinção entre os espaços públicos e espaços urbanos 

 

[...] Nesse caso, entende-se que uma noção de espaço público 
requer, para qualificar como tal determinados espaços urbanos 
da vida contemporânea, uma inserção conceitual de mão dupla 
entre espaço e sociabilidade pública. Implica, portanto, 
relacionar dois processos interdependentes, que concorrem 
simultaneamente para uma única direção: a construção social 
do espaço, enquanto produto e produtor de práticas 
socioespaciais; e a construção espacial da sociabilidade 
pública, enquanto produto e produtor da espacialização da vida 
social (LEITE, 2004. p.196).  

  

 As noções de público e privado transformam-se, as partilhas espaciais e 

jurídicas redefinem-se. As distinções estabelecidas público/privado são 

redefinidas pela desagregação social e funcional dos bairros, o 

desenvolvimento de novas centralidades, as novas sociabilidades mais 

fundadas nas afinidades que nas proximidades físicas, a integração para a 

habitação com funções outrora exteriores, o desenvolvimento dos transportes 

rápidos, a quase generalização do uso do automóvel, as concessões mais 

numerosas dos trabalhos e serviços públicos, etc. 
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 Diante disso, distinções entre público e privado têm tido um grande 

papel na produção do espaço urbano, "o privado" sendo usado para referir-se a 

uma esfera ou esferas da vida social nas quais a intrusão ou interferência em 

relação à liberdade requer justificativa especial, e "o público" para referir-se a 

uma esfera ou esferas vistas como geralmente ou justificadamente mais 

acessíveis. 

 O total de decisões tomadas pelo setor público é capaz de interferir 

sobre a totalidade do município, e principalmente nas atividades do setor 

privado, tendo este que interagir com o poder local para ter beneficiamento nas 

suas atividades.  

 Em seu contínuo processo de reprodução, o capital se depara com 

contradições que emergem da produção do espaço associada aos obstáculos 

criados pela existência da propriedade privada do solo urbano, na medida em 

que aparece como barreira à concretização da reprodução ampliada. Nesse 

caso, só o Estado pode com suas estratégias agir no sentido de eliminar ou 

atenuar as barreiras ao desenvolvimento da reprodução do capital (LEFEBVRE 

1976, p. 159).  

Segundo Lojikine (1997, p. 28) temos então, o “Estado como principal 

agente da distribuição social e espacial dos equipamentos urbanos para as 

diferentes classes e frações sociais”. Com isso, o Estado se apresenta como 

gestor, produtor, regulador, empreendedor e planejador nos diferentes 

momentos de sua atuação na questão de produzir o espaço (CÔRREA 2005). 

Com essas rápidas transformações provocadas pela globalização econômica 

permite-se questionar como será o espaço urbano resultante do processo de 

reorganização do capital, da revolução tecnológica em curso e de rearranjos na 

gestão pública.  

 No caso específico de bens públicos de uso comum, como as calçadas, 

de acordo com Bezerra (2012) o poder de polícia pode servir de fundamento 

para a vedação do avanço da propriedade do lote para a área correspondente 

à calçada a ele contígua, como, também, pode proibir o particular de colocar 
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obstáculos no local, como árvores, cadeiras ou mesas. Não legitima, 

entretanto, a exigência normativa para que o particular seja incumbido da 

obrigação primária de construção e manutenção dessas calçadas, porquanto, 

aqui, o Poder Público não está apenas restringindo o exercício prejudicial de 

uma liberdade pelo cidadão, mas, sim, está estabelecendo uma obrigação de 

fazer sem qualquer relação jurídica que a fundamente. 

 Ainda segundo Bezerra (2012) se do ponto de vista jurídico a situação é 

irregular, é fácil afirmar que do ponto de vista urbanístico o gestor da via deve 

ser o mesmo da calçada – ou estar relacionado no seu processo de 

planejamento. A via entre as edificações é um espaço único de circulação e de 

permanência de pessoas e deve ser gerida em conjunto com este objetivo. Há 

infinitas possibilidades no tratamento dessa fronteira entre a calçada e a via 

que acabam sendo impossíveis neste sistema ambíguo de manutenção onde 

essa fronteira não possui dono.  

 Essa proposta pode ser criticada por alguns como um aumento indevido 

do poder estatal, que não teria nem capacidade nem recursos para gerir o 

espaço de forma adequada em grande maioria dos casos. No entanto, colocar 

a conta nos proprietários adjacentes faz ainda mesmo sentido já que, assim 

como a rua, a calçada é usada por todos os cidadãos. Qualquer formato de 

manutenção em parceria público-privada, por exemplo, para tal objetivo, 

deveria eliminar a responsabilidade do proprietário para, em seguida, 

redistribuir o espaço por unidades de gestão, seja em bairros, quadras ou outra 

unidade maior que um único lote, mas sempre em conjunto com a via principal. 

(BEZERRA, 2012). 

 Como disse Jane Jacobs (2003 p.35-36) no seu clássico Morte e Vida 

das Grandes Cidades: “deve ser nítida a separação entre o espaço público e o 

espaço privado. O espaço público e o espaço privado não podem costurar-se, 

como normalmente ocorre em subúrbios ou em conjuntos habitacionais”. 

 A calçada pode ser interpretada de várias maneiras. A primeira coisa 

que normalmente nos vem em mente é o espaço de circulação de pessoas a 
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pé. Mas a calçada vai muito, além disso. Ela é o limite entre o espaço público e 

o espaço privado (figura 2). É nela onde são instalados os equipamentos 

públicos, como paradas de ônibus, postes de luz, hidrantes, bueiros de 

inspeção, lixeiras e placas de sinalização. É através dela que a cidade se torna 

mais verde: onde são instalados os canteiros, onde são plantadas as árvores. 

Ela muitas vezes também se torna um espaço de comércio, onde ambulantes 

deixam a cidade mais viva nos oferecendo artesanato local, lanches ou 

acessórios variados. 

 

Figura 2. Uso público de um bem privado. Barraquinhas de vendedores 

ambulantes no calçadão da Rua XV de Novembro em Guarapuava. 

 

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2016) 

 Algumas cidades permitem que estabelecimentos comerciais usem 

trechos da calçada para mesas e cadeiras, criando verdadeiros espaços de 

destino, não de circulação. Alguns cidadãos ainda vivem neste espaço público 

aberto – os moradores de rua – de certa forma renegados do espaço privado. 

 A relação dicotômica entre as noções, público e privado, são igualmente 

formadoras da ideia de espaço público.  Essas duas dimensões devem ser 
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melhores definidas e identificadas, uma vez que, essas noções podem ser 

confundidas quando relacionadas ao espaço específico das calçadas. 

  

Santos (2002) define o espaço como um sistema de fluxos e fixos que se 

relacionam dialeticamente. No espaço urbano, essa dialética se apresenta de 

maneira bastante visível, sendo um bom objeto de estudo para a compreensão 

desse sistema, sobretudo quando nos atemos à circulação urbana.  Assim, 

Santos (2002) define:  

 

[...] Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações 
que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que 
recriam condições ambientais e as condições sociais, e 
redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou 
indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, 
modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo 
em que, também, se modificam. (SANTOS, 2002, p.62). 

  

 As calçadas, muitas vezes, servem de espaços para continuação da 

convivência diária, articulam o local, interligam dois pontos e formam os 

caminhos da cidade para o pedestre. Em grandes avenidas, o uso maior é de 

veículos, e assim, tornam-se grandes barreiras para a interação social e o uso 

de espaços públicos. Duarte et al (2008), explica que a calçada é o 

equipamento capaz de proporcionar acessibilidade do pedestre ao espaço 

urbano, permitindo que o mesmo atinja o seu destino com conforto e 

segurança, além de garantir a acessibilidade aos portadores de cuidados 

especiais. 

 A este respeito Gold (2003) considera a rede de calçadas como o 

elemento mais importante do sistema de transportes, pois praticamente todos 

os deslocamentos incluem um trecho percorrido a pé, sendo que muitos são 

feitos exclusivamente a pé. No entanto, para o estímulo a caminhada não basta 

só reduzir o número de veículos nos centros, é necessário entender a 

construção das cidades, também conhecida como estrutura urbana, e conceber 

um ambiente que promova os deslocamentos a pé bem como é importante 
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classificar e qualificar as vias. O que deve ser feito não só para cada trecho de 

calçada, mas também para toda a rede de caminhos que servem aos 

pedestres.  

 O espaço público pode unir ou segregar, e para que ele cumpra sua 

função social, é necessário que ele propicie tanto a integração social de vários 

grupos ou comunidades como também a acessibilidade a todos. Uma calçada 

viva tem uso contínuo, pela diversidade física funcional de usos adjacentes e 

pela consequente diversidade de usuários e seus horários.   

 Para Leite (2004) espaço da rua, nele contido a calçada, é um lugar de 

expressão de práticas, vivências e conflitos da vida cotidiana (figura 3). Assim 

no espaço público, ocorre simultaneamente a “construção social do espaço 

enquanto produtor de práticas socioespaciais; e a construção espacial da 

sociabilidade pública, enquanto produto e produtor de espacializações da vida 

social” (LEITE 2004, p.19). 

 

Figura 3. Vendedores ambulantes no Calçadão da Rua XV de Novembro em 

Guarapuava. 

 

 
Fonte: ZANONA, L. B (2016) 
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 Podemos entender a calçada como um território emblemático, um 

espaço privilegiado para a discussão das relações entre as noções de público e 

privado. Temos nas calçadas uma forma de reconstituição das “trocas 

humanas”. Á exemplo de países e cidades que demonstram inviabilidade 

financeira para se investir em grandes transformações urbanísticas, a melhoria 

de calçadas poderia constituir-se em um fator de melhoria do uso do espaço e 

consequentemente qualidade de vida. 

 

 Pensar a cidade sem o espaço público da calçada é como pensar em 

ilhas de individualidade e funcionalidade, em um mar de vazio. Onde as ilhas 

representam as construções no espaço, como por exemplo, os edifícios com 

suas várias funções – comerciais, residenciais, etc.- cercada pelo vazio não 

vivenciado das calçadas.  

  

Entende-se que de todo o sistema de espaço público de uma cidade 

como as praças, parques, ruas e suas variações, a calçada é o espaço de 

vivência cotidiano mais fundamental e presenta na vida das pessoas. 

 

O entendimento da problemática da reprodução do espaço urbano na 

visão da relação público e privado passa por um ponto fundamental: o 

planejamento urbanístico enquanto ideologia, conforme demostrado 

amplamente por Lefebvre em suas obras dedicadas ao espaço. O 

planejamento urbanístico enquanto ideologia apresenta um discurso que 

concorre para ampliar o processo de valorização do espaço. Tendo o Estado a 

ação historicamente na criação e gestão das políticas urbanas (operações 

urbanas, planos diretores e os zoneamentos), quanto na produção e 

manutenção da ideologia urbanística, referida acima. Provendo o espaço para 

que o capital monopolista privado possa se reproduzir ampliadamente, criando 

um volume imenso de desapropriações, mudanças de zoneamento, 

urbanização de favelas, criação de infraestruturas.  

 

   Nesse sentido, temos nas calçadas enquanto espaço público a forma 

de demonstrar um espaço que não serve somente para se movimentar, mas 



44 
 
  

  

sim para conviver, dando-as diferentes usos. Entretanto, o uso de tais espaços 

não é aleatório. Quase sempre as práticas socioespaciais desenvolvidas nos 

logradouros são reguladas por normas integrantes de Códigos Municipais de 

Posturas, uma vez que, são espaços públicos, de uso público, porém de 

responsabilidade privada.  

Das noções de esferas pública e privada surge, igualmente, a noção de 

cidadania. A etimologia da palavra cidadania fornece indícios do seu 

surgimento relacionado à vida pública nas cidades. Cidadão é aquele que 

habita a cidade, constituída como associação de pessoas, com laços formais 

bem delimitados. 

 Historicamente, no Brasil, a distinção entre o público e o privado nunca 

chegou a se constituir na consciência popular, como distinção de direitos 

relativos à pessoa e ao cidadão. Ao contrário, foi distinção que permaneceu 

circunscrita ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Portanto, uma 

distinção relativa ao direito de propriedade e não relativa aos direitos da pessoa 

(MARTINS, 1999). 

 Para haver cidadania, salienta Gomes (2010), é preciso existir 

democracia e espaço público. Tal ciência também é capaz, conforme o autor, 

de demonstrar a divisão física dos espaços públicos. Assim, este espaço 

conquista a condição de se tornar uma categoria de análise geográfica na 

medida em que “ele passa a ser um conjunto indissociável das formas com as 

práticas socioespaciais” (GOMES, 2010, p.172). 

 Desta forma, através das relações desenvolvidas pelo ser humano na 

cidade, seja ela qual natureza for se dá através dos diversos usos deste 

espaço. Dessa forma, Lefebvre (1999) discorre que a atração da cidade se dá 

pelas relações: 

[...] A cidade atrai para si tudo o que nasce, da natureza e do 
trabalho, noutros lugares: frutos e objetos, produtos e 
produtores, obras e criações atividades e situações. O que ela 
cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, no entanto, ela cria 
tudo. Nada existe sem troca, sem aproximação, sem 
proximidade, isto é, sem relações (LEFEBVRE, 1999, p.111). 
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 Tais relações estão presentes no espaço urbano e se manifestam 

através dos múltiplos usos do mesmo. Carlos (2007) trata o uso como uma 

categoria, pois, “o espaço urbano representa, antes de mais nada, um uso, ou 

ainda, um valor de uso, e desta maneira a vida se transforma, com a 

transformação dos lugares de realização de sua concretização”. (CARLOS, 

2007, p.30), 

  Loboda (2008), baseado na perspectiva de Carlos (2001) utiliza o termo 

“práticas socioespaciais”, para se referir as ações cotidianas do cidadão, estas 

assumem papel fundamental na apropriação socioespacial do espaço urbano. 

Desta forma “as práticas são mediadoras da apropriação da cidade ou parte 

dela e, por conseguinte, dos seus lugares, incluso dos espaços públicos”. 

(LOBODA, 2008, p.61 e 62) Nesse sentido, as práticas socioespaciais são 

importantes para análise do espaço público quando:  

 

[...] a partir do momento que adquirem sentidos através dos 
usos efetuados, vivenciados e percebidos pelos diferentes 
sujeitos sociais, seja por meio das situações mais banais como 
o simples passar, ou, então, das práticas nas quais a interação 
do habitante com o lugar se mostra de forma mais contundente 
por meio da sua utilização e apropriação para necessidades 
diárias (LOBODA, 2008, p.62). 

 

 Carlos (2007) reforça a discussão quanto aos usos do espaço público 

pelo homem:  

 

[...] Como o uso tem um caráter local, ele contempla os trajetos 
e percursos que o cidadão realiza cotidianamente como 
condição de realização de sua vida enquanto manifestação dos 
atos mais banais – como ir ao trabalho diariamente, ir à feira, 
ao supermercado, visitar amigos e/ou familiares, e, estes 
momentos do uso aparecem como modos apropriação dos 
lugares da cidade, através do corpo humano (CARLOS, 2007, 
p.14).  
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É, resguardando essa perspectiva, que intentamos compreender como o 

“cidadão” utiliza-se da cidade considerando as transformações históricas 

caracterizadas por Lefebvre (2001) pela supremacia do “valor de troca sobre o 

valor de uso”. Nesse contexto, torna-se necessário pensar formas de utilização 

da cidade que não sejam aquelas submetidas exclusivamente à esfera das 

trocas, mas sim da gratuidade, da impessoalidade e do sentimento de 

pertença. 

O processo de estruturação da cidade deve ser considerado a partir da 

capacidade ativa do homem, visto que todas as relações sociais só podem 

existir num determinado espaço e num determinado tempo, o tempo da ação, 

da prática socioespacial. O espaço é, nesse contexto, a extensão do nosso 

corpo (LEFEBVRE, 2001 e 1991), na sua relação com a reprodução das 

relações sociais. No espaço e no tempo da ação, seja na vida privada, no 

trabalho, na circulação ou em espaços específicos. Todos esses momentos 

realizam-se por meio das práticas socioespaciais. 

Abordamos, em nossa análise, a importância de uma mobilidade que seja 

eficaz e permita a ocorrência da acessibilidade. Essa acessibilidade deve estar 

associada à estruturação urbana que se estabelece em diferentes contextos 

para que, assim, haja de fato a possibilidade de exercício do direito à cidade. 

  

1.3 Movimentar-se nas calçadas: Acessibilidade e Mobilidade na 

Cidade.  

Entendendo a cidade como uma totalidade que contém vários elementos 

que são produtos e também condição para a reprodução da sociedade, a 

mobilidade urbana constitui uma atividade fundamental nessa totalidade, uma 

vez que esses elementos requerem certa conectividade, importantes para sua 

reprodução, de forma que as relações passam a ocorrer de forma coerente e 

interligada. 
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Nesse contexto, a circulação urbana torna-se um fator primordial para a 

reprodução do modo urbano de viver, já que a organização de atividades, como 

trabalho, estudo e lazer, está diretamente relacionadas à atividade de 

transporte e circulação. Assim, vários aspectos da vida da cidade acontecem 

nas calçadas, ruas e avenidas, pois esses elementos dão vida às demais 

atividades urbanas (SILVA, 2008).    

 Para Pereira (2012, p.3) 

[...] Para ser cidadã ou cidadão, cada pessoa, única e singular, 
precisa conviver com toda a sociedade. Infelizmente, o passeio 
público “palco do viver social”, é feito de acordo com a vontade 
de cada um, o que não favorece a inclusão social. Então, como 
se locomover para a ir à escola, para o shopping, para os 
estádios de futebol, para as clínicas e instituições e para visitar 
amigos? Como chegar a uma parada de ônibus? Cada um faz 
a sua calçada com o escalonamento que deseja. Assim, para 
chegar a qualquer destino, muitas vezes, pessoas disputam um 
espaço nas ruas, locais adequados para o fluxo de carros, 
caminhões, ônibus, motos… É raro calçadas acessíveis em 
nosso Estado. (PEREIRA 2012, p.3) 

 

 Sendo assim, a calçada pode ser considerada o meio mais seguro para 

trânsito de pedestres, que utilizam esse espaço para não competir de forma 

desigual nas ruas, com os automóveis além de evitar inúmeros acidentes. 

Porém ela deve obedecer a vários critérios e normas previstas em lei além de 

que, segundo Wright (2001, apud, Pereira, 2012), “uma calçada construída 

segundo os critérios de acessibilidade, atende às necessidades de todos, de 

crianças e idosos, inclusive pessoas com deficiência”. Portanto proporcionar 

esse modelo de qualidade de vida para as pessoas em geral é possível, basta 

um empenho maior do poder público voltado para a estrutura das vias de 

acessibilidade de pedestres. 

 Segundo o Plano de Mobilidade – PLANMOD (2007), a mobilidade 

urbana para a construção de cidades sustentáveis será então produto de 

políticas que proporcionem o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 

priorizem os modos coletivos e não motorizados de transporte, eliminem ou 
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reduzam a segregação espacial, e contribuam para a inclusão social 

favorecendo a sustentabilidade ambiental. 

 Porém a infraestrutura necessária para essa condição parte do 

município e da conservação das mesmas por parte também da população que 

dela usufrui. Daros (2000), por sua vez ressalta que, nos deslocamentos, se a 

calçada for insuficiente ao tráfego de pessoas, o pedestre que se vire, pois 

diferente dos automóveis o ser humano é visto como uma figura elástica com 

capacidade de saltar e desviar com facilidade de algum obstáculo, e só 

reclama quando se esbarra em outro pedestre, pois sua voz é fraca 

politicamente. 

O referido autor, ainda afirma que a mobilidade acessível propõe um 

modelo de deslocamento que inclui o modo a pé, que ofereça suporte para 

fruição dos pedestres. Assim, as políticas atuais colocam os pedestres como 

protagonistas do setor urbano, e as calçadas tornam-se parte principal da 

infraestrutura do espaço público.  

 Neste contexto, Ribeiro; Bianchi (2003, apud, Melo, 2005), afirmam que 

questões vinculadas à necessidade de deslocamentos dentro do perímetro dos 

centros urbanos constituem-se num grande desafio ao planejamento urbano. O 

autor também destaca que a medida favorecedora da acessibilidade e 

mobilidade de pedestres, é uma preocupação real do mundo contemporâneo, e 

que para uma mudança significativa é necessário haver uma interação entre 

planejamento, infraestrutura e a aplicação de programas educacionais que 

visam à inclusão de todo usuário do setor urbano neste contexto. 

Contudo, andar a pé é a forma mais natural de mobilidade humana, no 

entanto, a preocupação com as calçadas não é fator primordial nas cidades, 

pois é a forma menos cuidada quando se trata de ambiente urbano. Planejar a 

cidade para as pessoas requer pensar no espaço do pedestre, que muitas 

vezes, é sobreposto ao espaço dos veículos. 

Apesar de ser natural a pessoa caminhar, antes de tudo, é preciso que 

haja ambientes urbanos qualificados, onde as pessoas se sintam “convidadas à 
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caminharem”. De acordo com Gehl (2013), boa pavimentação, segurança, 

ambiente agradável diversificado, confortável, boa estética dos edifícios e 

fachadas são elementos que tornariam prazeroso o ato de andar a pé.  

A visão do espaço público e em especial a importância das calçadas para 

o sistema de mobilidade são recentes, sobretudo no Brasil. Segundo Mourão 

(2014), os abusos cometidos principalmente pelo comércio ambulante na 

ocupação das calçadas e praças dos centros das cidades, a falta de 

acessibilidade para pessoas com deficiência, como também a ocorrência de 

acidentes por falta de pavimentação adequada, presença de buracos, postes, 

degraus e outros obstáculos, vêm agitando a o debate sobre a 

responsabilidade pela construção e manutenção desses espaços e sua 

utilidade. 

As péssimas condições em que se encontram as calçadas no Brasil foram 

constatadas por uma pesquisa realizada em 12 Capitais pelo Portal Mobilize 

por uma campanha denominada “Calçadas do Brasil” que teve por objetivo 

avaliar a situação física e estrutural das calçadas do país. E também “chamar a 

atenção pública para o problema de má qualidade, falta de manutenção ou 

ausência das calçadas no país, e estimular as pessoas a denunciar os 

problemas em suas cidades, além de pressionar as autoridades”. (PORTAL 

MOBILIZE, 2013, p.5). De acordo com o portal, a campanha surgiu em função 

de o tema estar esquecido surgindo a necessidade de resgatar o assunto para 

a imprensa. 

 A mobilidade urbana também depende do movimento dos pedestres, 

seja por meio do deslocamento do estacionamento para o carro ou do carro 

para algum lugar. Porém, esta movimentação, tão simples e necessária, que 

sempre fez parte do cotidiano do deslocamento do homem, também é, em 

grande parte, o instrumento para movimentar outros meios de transportes.  

Os passeios públicos são, portanto, o meio físico, onde se realizam o 

modo de deslocamentos mais significativo do homem, que é o ato de caminhar, 

e grande parte da população utiliza este “meio de transporte” para realizações 

de suas diversas atividades cotidianas. Mas, infelizmente, alguns cidadãos têm 
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dificuldades de utilizar esses espaços, em função das barreiras e obstáculos 

que, ocasionam quedas e transtornos, sobretudo para as pessoas portadoras 

de dificuldades de locomoção ou com mobilidade reduzida.  

 O arranjo físico da maioria das cidades no Brasil tem sua estrutura 

urbana organizada em função do desempenho prioritário do automóvel. Elas 

foram adaptadas à circulação de bens e serviços, prejudicando, principalmente 

no âmbito da circulação urbana, os pedestres e passageiros de transporte 

público. Assim, os segmentos de baixa renda, crianças, idosos e pessoas com 

dificuldade de locomoção, são os mais afetados por restrições ao acesso 

seguro e conveniente nos espaços públicos (VASCONCELLOS, 2001).  

 Dentro desse contexto Panerai (1994) considera que o espaço público 

além da função de espaço de circulação (não apenas de veículos), se define 

primeiramente como espaço do público, aberto e acessível a todos, a todo o 

momento e, pertence à coletividade. Então é responsabilidade de toda a 

sociedade, em especial do poder público local, preocupar-se com a construção 

da cidadania e respeito às pessoas, sejam elas portadoras de dificuldades de 

locomoção, idosas, gestantes ou pedestres de uma forma geral.  

  Geralmente, considera-se que os passeios públicos estão destinados 

unicamente à circulação de pedestres, sem que reconheça neles as funções 

vitais de segurança urbana, da vida pública e da educação das crianças. 

Porém, segundo Jacobs (2003), é só através do contato com os adultos que se 

encontram regularmente na rua, que as crianças podem descobrir fundamentos 

da vida urbana. E afirma ainda que a calçada deve ser utilizada, praticamente 

sem interrupções, pois dessa forma ela passa a ser mais vista para quem está 

dentro dos prédios, proporcionando distração para um grande número de 

pessoas, que podem passar o tempo observando o movimento da rua em 

plena atividade.  

Sendo assim, é necessário oferecer aos pedestres, condições para utilizar 

as calçadas, tornando-as ativas, vivas. Para tanto, a acessibilidade torna-se de 

extrema importância para garantir aos pedestres, conforto e segurança para 

utilização desses espaços públicos, tornando-os um instrumento urbano que 

garantam a função social da cidade. 
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A recente edição de normativas, cartilhas e campanhas de 

conscientizações, são indícios do desenvolvimento de uma sociedade mais 

organizada na defesa das matérias de direito. No entanto é importante notar 

que boa parte destas regras estão direcionadas a doutrinar e regulamentar a 

ação do poder privado. “A Prefeitura da Cidade de São Paulo criou o Programa 

Passeio Livre, que visa conscientizar e sensibilizar a população sobre a 

importância de construir, recuperar e manter as calçadas da cidade em bom 

estado de conservação.” (XAVIER, 2007) 

Podemos notar no texto acima que: se valendo de uma legislação frouxa 

que atribui a construção, guarda e conservação do espaço público da calçada 

ao particular, o poder público não chega a enfocar a si mesmo como agente 

nesse processo. Seu papel nesse contexto se limita ao de doutrinar, policiar e 

punir. As calçadas na cidade de São Paulo se tornam assim a cristalização 

física dessas práticas esquivas e permissivas do poder público. 

 Fragmentadas, descontinuas, irregulares é assim que se definem a 

maioria dos passeios públicos em nossa cidade. Do composto geral da cidade 

apenas algumas porções- consideradas estratégicas – é que vem merecendo a 

atenção do poder público no sentido de coordenar ou orientar a adoção de um 

desenho de conjunto. No entanto ao listarmos essas recentes intervenções, 

não será difícil identificar a presença definidora de atores do interesse privado 

orquestrando e às vezes patrocinando essas iniciativas. (XAVIER, 2007) 

 Com isso, veremos por meio do histórico das calçadas que a mesma é 

vista há muito como um espaço público para pedestres. E então tentaremos 

explanar por meio da formação da cidade de Guarapuava, de que forma as 

calçadas são tratadas sobretudo pelo poder público por meio de normativa e 

legislação que garantam a mobilidade e acessibilidade nas calçadas.  
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2. A DINÂMICA DAS CALÇADAS: DO PASSADO AO PRESENTE EM 

GUARAPUAVA 

 

Começamos este capítulo abordando o histórico das calçadas, como as 

mesmas surgiram, entendendo que é de fundamental importância a 

compreensão do surgimento das calçadas como referência de um espaço 

destinado ao pedestre. 

Em seguida abordaremos a cidade de Guarapuava e suas calçadas, 

ressaltando que a cidade é um espaço-tempo. Nesse sentido, Guarapuava 

constitui-se como o acúmulo de ações passadas que se manifestam numa 

certa forma de estruturação do espaço urbano. Como aponta Santos (2002), 

p.256), “pelo fato de que a ação de um sistema histórico anterior deixa 

resíduos, há uma superposição de traços de sistemas diferentes”, assim 

podemos entender “o espaço como acumulação desigual de tempos”. 

 Ainda segundo Santos (1997), 

 

[...] a história é uma totalidade em movimento um processo 
cujas partes colidem continuamente para produzir um novo 
momento. O movimento da sociedade é sempre compreensivo, 
global, totalizado, mas a mudança ocorre a diferentes níveis e 
em diferentes tempos: a economia, a política, as relações 
sociais, a paisagem e a cultura mudam constantemente, cada 
qual segundo uma velocidade e direção próprias - sempre, 
porém, inexoravelmente vinculadas umas as outras (SANTOS, 
1997, p.53).  
 

                                                                                

Como sugere o autor, faremos aqui uma abordagem dos principais 

aspectos que determinaram o surgimento da cidade de Guarapuava e seu 

processo de estruturação ao longo do tempo. Para tanto, entendermos de que 

forma se deu a estrutura urbana atual e quais são as políticas urbanas que 

garantem a acessibilidade nas calçadas. Antes no entanto, buscaremos na 

história, entender de que forma as calçadas surgem e se tornam parte da 

estrutura urbana das cidades. 
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Assim como Loboda (2008, p. 52) optamos pelo estudo da estruturação 

da cidade por consideramos que é na escala intraurbana que as “formas de 

apropriação socioespacial se apresentam de forma mais contundente por meio 

das práticas socioespaciais cotidianas”, ou seja, trata-se de analisar as 

diferentes formas de uso do espaço urbano, pela sociedade, enquanto um 

espaço complexo, de contradições e de conflitos, assim como o espaço das 

calçadas. 

 

 2.1 A calçada e seu histórico 

A despeito de falarmos das calçadas, faz-se necessária a compreensão 

histórica de sua constituição enquanto estrutura urbana, portanto, nos levam a 

buscar nos textos históricos informações que possam ser relevantes para a 

compreensão do surgimento e desenvolvimento da ideia da calçada e as finalidades 

intrínsecas ao seu surgimento. 

As informações sobre as cidades antigas e clássicas dizem respeito à rua 

como espaço de fluxo tanto de veículos como de pedestres e sua importância na 

dinâmica urbana. As vias das antigas, como as cidades gregas, eram consideradas 

como verdadeiros labirintos, “nada que pudesse ser chamado de um coerente 

sistema de ruas caracterizava o distrito residencial dessas cidades antigas” 

(MUMFORD, 2008, p.197). A falta de estrutura urbana era um problema e provocava 

desconforto, uma vez que, “não existia calçamento para evitar a lama na primavera 

ou a poeira no verão; na área central, não existiam jardins interiores, nem parques 

urbanizados, e apenas os rudimentos de passeios públicos com arcadas”, 

(MUMFORD, 2008, p.197). 

A referência a um espaço destinado ao pedestre acontece quando, associado 

aos pórticos presentes somente nas principais vias, o que nos leva a crer que a 

calçada não existia até haver a necessidade imposta pelo aumento do fluxo de 

veículos e os perigos que poderiam representar à vida humana, o que aconteceu 

somente no século XVI nas cidades gregas. 
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O planejamento de cidades no mundo ocidental tem como origem as 

quadrículas, a partir das ideias do filósofo Hipódamo de Mileto, “o qual inventou a 

arte de dividir a cidade em quarteirões” (RIBEIRO, 1993, p.59). 

De acordo com Mumford (2008) um dos resultados da quadrícula foi a Ágora 

retangular, rodeado por lojas em três lados, com pórticos onde se podia exercer o 

comércio e caminhar pelas calçadas. A ordem que se introduziu na Ágora resultou 

“na construção de stoas - colunatas ou pórticos cobertos-, algumas vezes para dar 

sombra às lojas, por causa do sol, algumas vezes para servir aos pedestres” 

(MUNFORD, 2008, p.23). Às sombras das stoas manifestava a dinamicidade da 

polis na época, eram espaços públicos que exerciam mais que função de calçadas 

era equivalente aos parques e jardins da atualidade. 

De acordo com Mourão (2014), o império romano absorveu o modelo da 

quadrícula no planejamento de diversas cidades, traduzidas no estudo do arquiteto 

romano Vitrúvio intitulada De Architectura, onde o arquiteto trata desde a localização 

das cidades, traçado urbano até a construção de edifícios. Ainda para Mourão 

(2014, p.71), “a construção da cidade de Roma se dá a partir de duas vias principais: 

o cardo (de norte à sul), e o decumannus (de leste à oeste)”. Com Vitrúvio o traçado 

das ruas foi modificado de forma que houvesse uma orientação diferente para as 

ruas. 

Contudo, a perícia de Roma em construir ruas não foi o suficiente para impedir 

os congestionamentos que ocorriam nos espaços centrais da cidade, mais 

fortemente no cruzamento das duas vias principais. De acordo com Mourão (2014, 

p.72) “a estratégia usada para fazer fluir o tráfego era uma diferenciação entre 

avenidas principais e ruas menores de serviço”.  

Sobre o planejamento do tráfego nas cidades romanas Mumford (2008) 

acredita que: 

[...] os engenheiros romanos, conscientes que os congestionamentos 
em Roma, que se propagava às cidades provinciais, teriam 
antecipado as propostas de Leonardo da Vinci para se separarem as 
vias de tráfego sobre rodas das vias de pedestres, conduzindo-se em 
outro nível (MUMFORD, 2008, p.254). 



55 
 
  

  

Esse é o primeiro momento em que se trata da existência da calçada como um 

espaço dedicado para pedestres, o que não era comum entre as cidades romanas, 

entretanto como cita Mumford (2008, p.259), o caso mais citado é o caso da cidade 

de Pompéia onde “o pedestre tinha uma calçada elevada e pedras de passagem 

através da artéria de tráfego”, conforme podemos observar na figura 4. 

 De acordo com Mourão (2014, p.72), o aumento do tráfego fez da calçada uma 

estratégia de aumentar a fluidez do trânsito, segregando o pedestre em um espaço 

no qual pudesse andar ao ritmo que não ocupassem o espaço do tráfego sobre 

rodas. 

Figura 4. Pompéia – Calçada para pedestre e elevada para veículo. Uma das 

primeiras formas de calçada que se tem registro. 

 
Fonte: Mourão (2014, p.72) 

Para Tuan (2005), o surgimento da calçada na sociedade ocidental, como 

elemento urbano formal destinado ao pedestre, está estreitamente associado ao 

aparecimento do trânsito de carruagens nas cidades europeias do século XVI, pois 

com o objetivo de abrir caminho para esse tipo de transporte, as antigas vielas 

medievais eram alargadas, entretanto, não havia uma ordem de tráfego das 

carruagens nos espaços alargados.  Assim descreve Tuan (2005, p.243) que “para 
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proteger a vida e os membros (braços e pernas) dos pedestres, assim como as 

fachadas das lojas, foram colocados postes nos lados das ruas para limitar a área 

que as carruagens podiam usar”. 

Com isso, as calçadas surgiram como forma de ordenar um espaço de 

circulação caótico, possuindo como finalidade a proteção da vida e integridade dos 

pedestres que nesse espaço deveriam circular sem riscos. 

Contudo, o descaso pelo estado das vias e calçadas é explicado por Chuenca 

(2010, p.102) “a atividade urbanística durante os séculos XV e XVI consiste, em 

grande parte, em alterações das velhas cidades que, geralmente, modificam muito 

pouco a estrutura geral”. A pouca atividade urbanística naqueles séculos vai 

contrastar com grande e inovadora atividade da arquitetura da mesma época.  

No ordenamento colonial espanhol, segundo Benévolo (2009), as estruturas 

urbanas são detalhadas em termos de forma, tamanho e localização. Onde as vias 

principais e calçadas são assim descritas: 

 

[...] os quatro ângulos (da praça) devem estar voltado para os quatro 
pontos cardeais, porque assim as ruas que saem da praça não estão 
expostas diretamente aos quatro ventos principais. Toda praça e as 
quatro ruas principais que divergem desta serão providas de pórticos, 
porque estes são muito convenientes para as pessoas que aí se 
reúnem para comerciar. [...] As oito ruas que convergem para a 
praça, nos quatro ângulos devem desembocar sem ser obstruídas 
pelos pórticos das praças. Estes pórticos devem terminar nos 
ângulos, de modo que as calçadas das ruas possam estar alinhadas 

com as das praças (BENÉVOLO, 2009, p.487) 

 

Sendo assim, o primeiro ordenamento do mundo moderno oficializa a 

existência da calçada como estrutura urbana em 1573 de acordo com a Lei 

Urbanística para novas cidades Espanholas, onde segundo Mourão (2014), a partir 

dos detalhes do texto legal, observa-se que a calçada é imaginada como local de 

comércio e passagem e deveria estar alinhada e em continuidade, de forma que o 

trânsito de pedestres não seja bloqueado ou interrompido. 
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Na busca de entendimento de como se produz o espaço público, é necessário 

entender a calçada como parte do sistema de mobilidade, com isso entender que o 

estado atual das calçadas gera consequências sociais e qualidade de vida nas 

cidades. 

 

 2.2 O processo de formação da cidade de Guarapuava 

A história de Guarapuava e a formação de seu território estão ligadas ao 

projeto de expansão e defesa da área de domínio de Portugal, no Brasil, no 

início do século XIX. A conquista dos campos de Guarapuava, depois de idas e 

vindas de expedições da coroa portuguesa e dos vários conflitos com os 

indígenas que habitavam o interior do que hoje é o Estado do Paraná, 

formalizou-se em 9 de dezembro de 1819, com a assinatura do Auto de 

Fundação de Guarapuava, estabelecido pelo Padre Francisco das Chagas 

Lima e pelo capitão Antonio Rocha Loures, sendo o primeiro o responsável 

pela ocupação religiosa e o segundo um dos bandeirantes enviado pela coroa 

portuguesa, responsável pela junta militar. (LACHESKI, 2009) 

A ocupação efetiva do território, respondia ao objetivo geopolítico de 

legitimar a posse da terra, para além do Tratado de Tordesilhas, em nome da 

coroa portuguesa, pois o período (final do século XVIII e início do XIX) era 

marcado por disputas por território, entre Portugal e Espanha (MARCONDES et 

al, 1992) 

Segundo Loboda (2008), Guarapuava se desenvolve no conjunto de 

ações em direção ao oeste paranaense no século XVIII, por conta 

principalmente das pretensões portuguesas para assegurar território. Os 

campos de Guarapuava, também conhecido como Terceiro Planalto 

Paranaense foi conquistado em 1810, com a expedição militar de Portugal, 

embora já houvesse os povos indígenas que ocupavam a região. O interesse 

na localização e criação de determinada cidade responde a uma lógica de 

“necessidades” e “possibilidades” do seu surgimento (CORRÊA, 2005). As 

lógicas das necessidades estão diretamente ligadas às funções que esse novo 
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núcleo urbano deve desempenhar (de defesa, de trocas, de produção 

industrial, dentre outras); já no caso das possibilidades, estas são derivadas 

das condições de efetivação das funções que ora se destina a cidade 

emergente (um local de passagem, defesa do território, mercado, recursos 

minerais, etc.). 

Ainda segundo Loboda (2008, p.103), “podemos considerar esses 

aspectos, como um processo essencial para a ocupação da Região Centro-Sul 

paranaense, pois essa teve uma íntima ligação com distribuição dos recursos 

naturais e seus momentos de valorização”. Com isso, o processo de 

dominação e apropriação dos recursos naturais determinou a organização do 

território durante o período da colonização. Considerando estes pressupostos, 

pode-se dizer que a intenção do governo português em colonizar a região dos 

Campos de Guarapuava deve-se à sua posição estratégica em relação à sua 

proximidade com a fronteira das colônias espanholas e que não estava ainda 

claramente delimitada frente aos demais interesses que se realizaram em todo 

o território paranaense. (LOBODA, 2008) 

A consolidação de Guarapuava veio com a atividade tropeira que ocorreu 

em meados do século XIX, ficando na rota dos tropeiros que traziam gado da 

região das Missões. As relações socioeconômicas estabelecidas não 

permitiram a formação de uma rede urbana contígua e hierarquicamente 

estruturada, ou seja, as características das atividades econômicas de caráter 

exploratório e itinerante não permitiram a fixação e ampliação da população na 

região. (LACHESKI, 2009) 

Segundo Machado (1951), a ocupação desse espaço regional e a 

definição de empreendimentos comerciais advindos do tropeirismo, envolveram 

elementos políticos, espaciais e econômicos uma vez que, 

[...] as populações paranaenses do século XIX continuavam a 
ser rurais, predominantemente. Sobre o sistema épico do 
bandeirismo do século XVII e da conquista militar do século 
XVIII, sobreveio no século XIX, o movimento de ocupação das 
terras conquistadas para o seu aproveitamento econômico. 
(MACHADO, 1951 p.51)  
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Para Schmidt (2009, p.72), “a cidade de Guarapuava seguiu o 

desenvolvimento da maioria das cidades de colonização portuguesa, sendo 

instalada inicialmente a capela e, posteriormente, a formação da vila”. De 

acordo com Teixeira (1999) Guarapuava, enquanto vila se constituía de 

algumas casas ao redor da igreja matriz, marco de sua fundação, que era 

apenas um oratório construído em taipa, conforme figura 5. 

 

Figura 5. Ilustração da formação da Vila de Guarapuava a partir da capela.

 
Fonte: Arquivo Histórico Municipal 

O surgimento da Vila teve um Plano de Urbanização elaborado pelo 

Padre Francisco Chagas que integrou a Real Expedição Colonizadora de 

Guarapuava na condição de Capelão. Uma série de circunstâncias o levou a 

fundar juntamente com o Comando da Expedição a freguesia que mais tarde 

deu origem à Guarapuava (Marcondes, 1998).  

Como apresenta Tembil (2004, p.90) a presença dos parecistas explica 

de certa forma, as características que a Freguesia de Belém assumiu, ou seja, 

“a imagem urdida pelo cenário do povoado lembra, portanto, o aspecto que se 

observava naquelas vilas em seus primeiros tempos tais como a configuração 

modesta e pacata de seu cotidiano”. A autonomia municipal ocorreu em 17 de 

julho de 1852, quando o povoado de Nossa Senhora de Belém foi elevado à 
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categoria de Vila. Neste mesmo ano, instalou-se a Câmara Municipal, onde 

todos os problemas passaram a ser debatidos pelos vereadores. Em 1853, a 

Câmara aprovou a denominação de cinco ruas longitudinais e sete 

transversais, dando origem ao que denominaram de primeiro “quadro urbano” 

de Guarapuava (ABREU e MARCONDES, 1992). 

Durante toda a década de 1950, a economia do Centro-oeste paranaense 

foi constituída de uma atividade madeireira e pecuária em relativa decadência, 

localizada nas regiões mais antigas. Nessa conjuntura, estava ocorrendo um 

notável incremento na dinamização dos centros urbanos aliado à um rápido 

processo de urbanização, embora no caso de Guarapuava os condicionantes 

da ocupação ainda não permitiam que a estrutura de produção deixasse de ser 

caracterizada pela ocupação extensiva da força de trabalho (PADIS, 2006).  

Na análise de Padis (2006), nessa conjuntura o movimento de ocupação 

da região em que está localizada Guarapuava foi um movimento de ocupação 

de caráter precário e de densidade pequena, visando apenas desenvolver a 

economia madeireira. Assim, a estrutura de propriedade caracterizou-se pela 

implantação de estabelecimentos de elevadas dimensões territoriais, 

pertinentes ao desejo da posse de grandes reservas de pinhais. 

Segundo Kobelinski (1999), em consonância com a conjuntura nacional, 

foi elaborado, durante a administração de Nivaldo Passos Kruger (1964-1968), 

o primeiro Plano de urbanização, em 1967. 

Os discursos produzidos em torno de Guarapuava no período ditatorial 

referiam-se mais à racionalização e ao planejamento do espaço, e estavam 

também sintonizados com a conjuntura do período do “milagre econômico”. O 

tom ufanista dos discursos reafirmava a fé no progresso e desenvolvimento do 

Brasil. Nas palavras de Tembil (2007),  

 

[...] Nesse contexto, os momentos de comemoração 
mostravam-se propícios para difundir o discurso de progresso 
defendido para Guarapuava, pois era no aniversário da cidade 
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que geralmente se davam as inaugurações de 
empreendimentos “modernos”, bem como se publicavam 
artigos, panfletos e informativos oficiais que reforçavam as 
aspirações progressistas. (TEMBIL, 2007, p.102) 

 

Segundo a mesma autora, esses discursos, explícitos na década de 1970, 

já estavam presentes em Guarapuava desde as primeiras décadas do século 

XX. Entretanto, foi a partir da década de 1950 que se intensificaram de forma a 

modificar, de forma contundente, a organização de Guarapuava. As vias de 

transporte teriam aberto as portas para esse progresso. 

De acordo com Lacheski (2009), nas décadas de 1970 e 1980, os 

governadores Parigot de Souza, Ney Braga e Jayme Canet procuraram basear 

seus discursos priorizando a racionalização, o planejamento de 

desenvolvimento econômico pautado na dinamização dos empreendimentos 

agroindustriais e parque industrial paranaense, bem como na reforma 

administrativa procurando evidenciar que,  

 

[...] Tais planos têm uma abrangência maior em relação aos 
que os antecederam “pensando a sociedade” como um todo. 
Seus objetivos e metas visam abranger quaisquer recortes da 
população e da economia, submetendo-as a uma política de 
desenvolvimento que fortalecesse o estado. Assim, as políticas 
locais deveriam necessariamente estar ajustadas a ela, de 
modo que as práticas de governo (a nível nacional, regional 
e/ou estadual) apontassem num único sentido. Para isso, 
contribuem os mecanismos eleitorais estabelecidos, capazes 
de assegurar a eleição de governadores identificados com os 
programas nacionais, bem como garantir a maioria das 
cadeiras no Congresso e nas Assembleias Legislativas ao 
partido do governo. (LACHESKI, 2009, p.79) 

 

Ainda segundo Lacheski (2009), procurava-se ressaltar imagens 

referentes à transformação urbana, aspectos relacionados à modernidade e ao 

progresso, incentivando indústrias a se instalarem na região.  
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De acordo com Kobelinski (1999), nesta conjuntura há um 

reordenamento espacial em Guarapuava através da especulação imobiliária, e 

que não foi resolvido pelos programas habitacionais que começaram a 

despontar na década de 1970. Assim,  

 

[...] a atração populacional tornava-se, cada vez mais, um 
problema crescente, incrementando os núcleos urbanos 
circundantes nessa época. Por outro lado, a hierarquização 
urbano-regional permitiu o fortalecimento e a revitalização das 
cidades de Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Palmas, que se 
transformaram em centros regionais. (KOBELINSKI, 1999, 
p.166-167). 

 

Nessa década, de acordo com Kobelinski (1999), ao proclamar 

melhorias na infraestrutura de Guarapuava, buscava como base o passado 

regional marcado pela ideia de conquista. Essa argumentação justificaria as 

reivindicações junto aos representantes municipais pela realização de 

empreendimentos que resultassem nas transformações econômicas que se 

esperavam para a região. 

Para Schmidt (2009), a urbanização em Guarapuava resulta da:  

 

[...] evolução socioeconômica, pautada no regime de posse e 
uso da terra (Abreu, 1986) e na herança de uma sociedade 
tradicional, apresentando forte desnível interno, em razão de 
fatores de ordem econômica, cultural e espacial que (re) 
definem as relações sociais em todo o território. (SCHMIDT, 
2009, p.23).  

 

Ainda de acordo com Schmidt (2009), no cenário da política urbana, a 

elite local revezavam o poder entre representantes políticos tradicionais e 

conservadores.  Atuam como aquilo que Debord (1997) interpreta como o 

agente da separação na organização do espaço urbano. Para o referido autor, 
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[...] a elite, assim, causou impactos na urbanização, percebida 
nas diferenças entre o centro e a periferia, estabelecendo uma 
relativa capacidade para resolução dos conflitos na produção 
habitacional, intermediando interesses para garantia da 
ocupação de um grupo de alta e de um grupo com baixa renda, 
enfim, predominante para edificar a base do território. 
(SCHMIDT, 2009, p.68) 

 

Na formação do espaço urbano de Guarapuava, Schmidt (2009, p.71) 

destaca que “é possível identificar a demarcação de espaços de dominação 

como na área central e da evolução urbana caracterizada pela ocupação 

gradativa da periferia”. Onde o início da organização do espaço urbano está 

ligado à influência de um plano de urbanização e das sucessivas intervenções 

do poder público local.   

Ainda de acordo com Schmidt (2009) a urbanização em Guarapuava se 

desenvolveu com base na diferenciação espacial com baixo desenvolvimento 

humano, conformando uma estrutura urbana ainda não consolidada. 

A estruturação da cidade analisada, enquanto um processo revela-se na 

distribuição desigual e hierarquizada dos diferentes segmentos sociais e das 

atividades produtivas no espaço urbano, que contribuem para uma 

diferenciação socioespacial e uma produção desigual e combinada em 

diferentes escalas, seja em nível espacial, seja nas relações socioespaciais 

permeadas pelas relações de poder e dominação. 

A estruturação do espaço urbano é decorrente da distribuição de terras 

na região e do forte poder da Igreja e do Estado. As primeiras concessões 

foram feitas a grupos que acompanharam a expedição colonizadora e para 

fazendeiros. A cidade no início apenas servia para encontros de festas 

religiosas ou mesmo encontro para decisões políticas, pois a vida dos primeiros 

habitantes estava ligada as atividades do campo (Schmidt, 2009, p.70). 

Em Guarapuava durante o governo municipal de Nivaldo Passos Krüger 

(PMDB), foi elaborado o Plano Básico de Urbanização e as Diretrizes para o 
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Plano Diretor em 1969, aprovado pela Lei N° 552/1969, tendo como objetivo o 

desenvolvimento físico do município, “elaborado no âmbito municipal, significou 

uma medida administrativa e moderna para a gestão municipal, garantindo a 

hegemonia política que permaneceu em Guarapuava de 1964 até 1988” 

(SCHIMIDT, 2009, p.126). 

O Plano Básico de Urbanização (1969) teve como perspectiva a 

sistematização e o acompanhamento das transformações promovidas pelo 

crescimento urbano. O plano seguiu a expansão urbana e as áreas produzidas 

sem considerar o tipo do imóvel e as características da ocupação, seguindo a 

tradição de um planejamento técnico que, na maioria das vezes, não atendia à 

necessidade de solucionar problemas, como a ocupação do espaço.  

Observa-se que o plano elaborado não teve como foco a organização do 

sistema viário, como forma de melhor integração entre o centro e a periferia ou 

mesmo de provocar a ocupação dos espaços vazios.  

Conforme Tembil (2007), as novas diretrizes discursivas que se 

estabeleciam pelo poder público após a década de 1960, evidenciam obras de 

modernização que exigiam no que diz respeito aos padrões estéticos, o 

rompimento com o velho, o antigo, o tradicional. Onde de acordo com Schmidt 

(2009) 

[...] a modernização, reforçou o papel regional da cidade, 
surgindo, então, perspectivas para adequar o Plano Diretor, 
que deveria ser institucionalizado para garantir um 
ordenamento territorial, bem como, os interesses do capital 
local. (SCHMITD, 2009, p. 126) 

 

No início da década de 1970, foi criada por meio da Lei nº. 52/71 a 

Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG). Uma 

entidade de economia mista que passou a coordenar e executar os programas 

de melhoramentos urbanísticos do município. Como adendo à referida Lei, foi 

criado também o Fundo de Urbanização de Guarapuava (SURG) que era 
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responsável por angariar recursos diversos e financiamentos para subsidiar as 

obras de urbanização (Schmidt, 2009). 

Segundo Schmidt (2009, p.135), na década de 1970 “ancorado nos 

novos empreendimentos, novas construções, além de reafirmarem o discurso 

progressista assumido pela administração pública” reforçado por membros da 

elite local, processa-se uma constante valorização do centro da cidade, 

tornando-o praticamente inacessível, ao menos do ponto de vista da moradia 

para a população de baixa renda. 

Consequentemente, houve o afastamento dos segmentos de menor 

poder aquisitivo para outras áreas da cidade, notadamente para a periferia em 

que glebas descontínuas da malha urbana.  

Com isso, os espaços públicos da cidade, como as praças e o calçadão 

(embora essa denominação só venha se confirmar com a inauguração do 

mesmo na década de 1980) passaram a ser alvo do poder público, no entanto, 

apenas como forma de embelezar a cidade e no sentido de idealizar uma 

noção de progresso em torno do bem comum. Não somente nos planos de 

desenvolvimento urbano, por meio da divulgação de figuras desses espaços, 

mas de forma expressiva nos discursos das autoridades locais se prenunciava 

a preocupação com a fisionomia inspirada em projetos de modernização. 

(Schmidt 2009) 

Como aborda Silva (1995), praticamente a totalidade do espaço urbano 

de Guarapuava foi produzida sem o mínimo de exigências no que diz respeito à 

implantação de infraestruturas em determinadas áreas. Assim, os lotes eram 

vendidos a baixos preços, pois não eram realizados grandes investimentos. 

Alguns aspectos levantados pela autora são de fundamental importância para 

se compreender o processo de estruturação da cidade, a partir do final da 

década de 1980, tomando como referência o perfil adotado pelo Poder Público 

Municipal, por meio da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava 

(SURG):  
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1 - cumprimento rigoroso das prescrições legais constadas na legislação 

municipal aprovada em 1987, exigindo por parte dos loteadores a infra-

estrutura básica de água e luz; 

2 - o reforço à tendência da fragmentação e segregação da cidade, 

dividindo-a em zonas de uso e adotando diferentes níveis de potencial 

construtivo associados ao zoneamento;  

3 - a destinação de 35% da gleba a ser loteada para o uso público, 

sendo parte para o arruamento e parte, para áreas institucionais, destinadas à 

implantação de equipamentos como escolas, postos de saúde e praças.   

Com a aprovação pelo poder público municipal da Lei nº. 45 de 

dezembro de 1987, todos os loteadores, após a década de 1980, passaram a 

ser responsáveis pela implantação de infraestrutura nos novos loteamentos. 

Nesse momento ocorreu o início dos trabalhos de diagnóstico para a realização 

do Plano Diretor Municipal (PDM) de Guarapuava. (LOBODA, 2008) 

Guarapuava possui características de cidade monocêntrica conforme 

específica Loboda (2008), uma vez que a mesma possui um único centro, 

restringindo a uma única área importante de concentração de estabelecimentos 

comerciais e de serviços. Esse espaço demonstra uma configuração que 

segundo Corrêa (2005), a ligação entre os bairros passam necessariamente 

pelo centro, direciona-nos, da mesma forma, para uma análise da importância 

de sua centralidade enquanto representação e expressão dessa forma de 

estruturação da cidade. Uma centralidade que se expressa não somente na 

cidade, como também se evidencia para além dela. 

Podemos considerar o centro urbano em Guarapuava como simbólico e 

morfologicamente distinguido no conjunto urbano. Pois, é nesse espaço que 

detona além da principal concentração espacial das atividades de comércio e 

serviços, os principais eixos nodais e a mais intensa circulação de pessoas e 

carros.  



67 
 
  

  

Por sua vez, a expansão do tecido urbano em conjunto com o 

crescimento populacional  trouxe para a dinâmica urbana atual a necessidade 

de formação de subcentros, a emergência de centros secundários, incompletos 

na distribuição dos equipamentos urbanos, porém necessários para tentar 

reverter à desigualdade social, como é o único caso encontrado em 

Guarapuava no Bairro São Cristóvão. 

Conforme já citado por Loboda (2008), Guarapuava sempre apresentou 

por parte do poder público local um discurso de idealização da cidade 

moderna, que ancorava-se na ideia de progresso e na divulgação de novos 

empreendimentos. Assim, nas palavras de Loboda, 

 

[...] frente a toda uma espiral de desigualdades, o poder público 
atrelado aos interesses corporativos e financeiros emergentes 
é expresso pelos meios de comunicação (nesse caso os 
jornais), como promotor da ideia de crescimento e do 
progresso coletivo.  (LOBODA, 2008, p.134) 

 

De acordo com notícias publicadas no Jornal Esquema Oeste, na 

década de 1979, esse discurso foi percebido em várias passagens e 

reportagens em que eram lançadas slogans como: “Guarapuava não pode 

parar”; “A beleza do progresso”; “Em ritmo de progresso”, ou então, “hora e vez 

do progresso”.   

No entanto, no que se referia a projetos de urbanização da cidade, muito 

se falava em obras de pavimentação, porém, essas obras limitavam-se em 

asfaltar ruas e avenidas da cidade, sobretudo áreas lindeiras ao centro, não 

havendo a preocupação com calçadas e meio fio. 

Nos anos de 1990 houve uma preocupação por parte da administração 

municipal em fiscalizar se os moradores estavam construindo muros e calçadas 

em seus imóveis, no entanto, conforme matéria publicada no Jornal Esquema 

Oeste, a fiscalização se deu apenas no anel central da cidade. 
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Com isso, veremos quais foram os avanços da legislação no que se 

refere a regularização de calçadas no município, e de que forma o poder 

público busca garantir o direito à cidade por meio da acessibilidade garantida 

em normativas e legislações. 

 

 2.3 Aspectos legais e o espaço das calçadas em Guarapuava 

De acordo com Xavier (2007), o espaço da calçada pode ser visto como 

o primeiro elemento de contato das pessoas com o espaço público ao deixar o 

lote e ingressar na área pública. Ela é a articulação da esfera de maior 

interioridade – o domínio privado, o lote - com a de maior exterioridade – o 

espaço viário, a rua. Neste seu papel – elo de integração, ligação, ponte de 

atividades – as propriedades da calçada se atrelam aos contornos e definições 

que esses dois universos - o público e o privado - recebem de uma 

determinada sociedade. Para a autora:  

 

[...] a tradicional ambiguidade que afeta a gestão da coisa 
pública em nosso país, e em particular na história da 
constituição urbana da cidade de São Paulo, que de modo 
permissivo sempre deixou-se influenciar, pelos interesses 
privados de algum grupo social em detrimento dos outros,  fez 
da calçada um farto exemplo dessa frouxidão administrativa. 
(XAVIER, 2007, p.2) 

 

Assim, a despeito de falarmos que a calçada já faz parte do espaço 

público, na prática verificamos inúmeras e sucessivas intervenções neste 

espaço de caráter particular e individualista. Essa confusa e permissiva relação 

que criamos com o limite entre os domínios público e privado não apenas não é 

corrigida pelo poder público, que deveria zelar pelo o que lhe pertence de 

direito, como ele mesmo produz através de sua legislação uma das 

justificativas para a perpetuação destes equívocos. 



69 
 
  

  

Como exemplo da apropriação do que deveria ser público, verificamos o 

uso das calçadas para estacionamento como na figura 6. No entanto essa 

apropriação ocorre nas mais diversas e variadas formas, como material de 

construção obstruindo o passeio, barraquinhas de vendedores ambulantes, etc. 

Figura 6. Invasão do espaço público, por meio de estacionamento na calçada. 

Rua XV de Novembro – Centro 

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2016) 

Assim a Lei Complementar n° 035/2011 que regulamenta as calçadas 

municipais de Guarapuava, tem o objetivo de definir padrões que atendam aos 

itens como: segurança, conforto e faixa livre para percurso, padronizando os 

passeios públicos para permitir o livre acesso aos portadores de deficiências, 

idosos e gestantes, ou seja, melhorar as condições de circulação de todos os 

moradores. Ainda, de acordo com a referida Lei, em seu Art. 1° a 

responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas/passeios, assim 

como de muros é de competência do proprietário do imóvel. 

Sendo assim, no caso das calçadas a incoerência da legislação 

perpetua o comportamento dos particulares na usurpação do espaço público 

que é levado a interpretar o espaço público da calçada não como “também” 
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seu, mas como “exclusivamente” seu. Uma vez que a calçada, mesmo sendo 

um espaço público, de uso público, é de responsabilidade privada. 

Os questionamentos sobre uso das calçadas em Guarapuava são 

recentes, assim como as Leis que normatizam as mesmas. Apesar de se 

discutir o primeiro Plano Básico de Guarapuava ainda na década de 1960 por 

meio da Lei n° 552/1969 que continha Diretriz do Plano Diretor, o mesmo não 

tratava em nenhum aspecto sobre calçadas.  

De acordo com Schmidt (2009), o Plano Básico de Urbanização (1969) 

teve como perspectiva a sistematização e o acompanhamento das 

transformações promovidas pelo crescimento urbano em Guarapuava. 

Contudo, o plano seguiu a expansão urbana e as áreas produzidas sem 

considerar o tipo do imóvel e as características da ocupação, seguindo a 

tradição de um planejamento técnico que, na maioria das vezes, não atendia à 

necessidade de solucionar problemas.  

Ainda segundo Schmidt (2009, p.129) 

[...] observa-se que o plano elaborado não teve como foco a 
organização do sistema viário, como forma de melhor 
integração entre o centro e a periferia ou mesmo de provocar a 
ocupação dos espaços vazios. Se por um lado, o centro 
recebia fortes investimentos, na periferia avançava a 
especulação das grandes propriedades. 

 

Somente em 1987 através do Código de Obras (1987), o qual 

estabeleceu normas para elaboração de projetos e execução de obras, em 

seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais, por meio da Lei n° 051 é que 

foram normatizados padrões para as calçadas.  

Segundo o Código de Obras da cidade de Guarapuava (Lei n°051/1987), 

os passeios públicos deveriam ser construídos com materiais resistentes e 

antiderrapantes, sendo vedada sua interrupção por degraus ou mudanças 

abruptas de nível. O Código de Obras também aponta que deve ser garantida a 
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“segurança e acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais 

ou com mobilidade reduzida” (GUARAPUAVA, 1987). 

Ainda de acordo com a Lei N° 051/1987, em seu art. 39, já era previsto 

que “os proprietários de imóveis que tenham frente para ruas pavimentadas, ou 

com meio-fio e sarjeta, são obrigados a pavimentar os passeios à frente de 

seus lotes”.  

No entanto, não foi especificada a padronização das calçadas, 

permitindo que os proprietários utilizassem diversos tipos distintos de materiais, 

como exemplificado na figura 7, gerando uma desconfiguração na paisagem 

urbana. No entanto após o projeto de revitalização, problemas desse aspectos 

foram sanados como mostra a figura 8.  

Figura 7. Calçadas apresentando 

diferentes formas. Rua Saldanha 

Marinho esquina com a Rua Pedro 

Alves, Centro. Antes da Revitalização 

Figura 8. Calçadas na Rua Saldanha 

Marinho esquina com a Rua Pedro 

Alves, Centro. Após Projeto de 

Revitalização 

  

Fonte: ZANONA, L.B. (2013)     Fonte: ZANONA, L.B. (2017) 
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Foi também normatizado que quando os passeios se achassem em mau 

estado, a Prefeitura intimaria os proprietários a conservá-los. Se estes não o 

consertarem, a Prefeitura realizaria o serviço, cobrando do proprietário as 

despesas totais acrescidas de 50% (cinquenta por cento) de multa. Porém essa 

normatização não foi cumprida. 

Em 2004 essa mesma Lei N° 051/1987 teve nova redação por meio da 

Lei Complementar n° 007/2004, e sua principal mudança referente às calçadas 

foi no que diz respeito ao art. 249 onde estabelece que é “proibido embaraçar 

ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas 

ruas, praças, passeios, calçadas, estradas e caminhos públicos, exceto para 

efeito de obras públicas, ou quando exigências policiais determinarem” 

(GUARAPUAVA, 2004) 

A nova redação da Lei ainda tratou de parâmetros referentes a larguras 

mínimas admitidas para passeios ou calçadas, onde os mesmos deveriam 

atender às disposições estabelecidas na Lei de Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo e na Lei de Sistema Viário. Estabeleceu ainda que nos 

cruzamentos de vias, as faixas de passeio deveriam ser providas de rampas de 

acesso, conforme a NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT. 

Todavia, apesar da mesma calçada apresentar padronização no tipo de 

material utilizado na calçada, o mesmo só foi possível a partir de Projeto de 

Revitalização, que teve por objetivo além de outros, o de tornar as calçadas 

niveladas e com um padrão de material utilizado, tornando-as mais acessíveis, 

atendendo parâmetros estabelecidos na Lei Complementar N° 035/2011. 

Na Lei Nº 016/2006 do Plano Diretor, ficou estabelecido que algumas 

áreas seriam criadas como centro de célula a fim de dinamizar o comércio e 

serviços nos Bairros de Guarapuava, assim seria possível “consolidar e ampliar 

áreas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres, através da ampliação de 

calçadas na área central e nas ruas comerciais dos bairros” (GUARAPUAVA, 

2006). 
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A partir disso, o poder público passou a dar maior importância ao uso 

das calçadas no que tange principalmente a acessibilidade, passando a exigir a 

execução do passeio conforme normas estabelecidas para liberação de alvará 

de conclusão de obra que tornaria as novas construções aptas para uso. 

Atualmente em Guarapuava, a legislação vigente referente á calçadas é 

a Lei Complementar n° 035/2011, que deu nova redação no art. 268 da Lei 

Complementar 007/2004, principalmente no que se refere aos revestimentos 

utilizados nos passeios devem ser de material de fácil reposição, regular, firme, 

estável e antiderrapante para garantir melhor acessibilidade principalmente aos 

cadeirantes. 

A nova legislação trata ainda sobre a faixa livre de circulação, onde a 

mesma não deve ser inferior à 1,20 m. também não é permitido a 

descontinuidade entre calçadas, garantindo facilidade de trafegabilidade, não 

concedendo a existência de degraus, desníveis de qualquer natureza que 

causem obstrução. 

Sobre a adequação dos passeios quanto à acessibilidade dos 

deficientes físicos, o parágrafo 8° da referida Lei trata que, 

 

[...] será efetuada mediante implantação de rampas, 
executadas em conformidade com a ABNT – NBR 9050, em 
todos os cruzamentos de vias, podendo ainda ser implantadas 
faixas com tratamento especial a critério da Secretaria 
Municipal de Habitação e Urbanismo. (GUARAPUAVA, 2011)  

 

Referente à aprovação de projetos para construção deverão ser 

apresentados nos protocolos de requerimentos de aprovação de projetos de 

obras para construir, projeto do passeio a ser executado de acordo com padrão 

estabelecido, conforme modelo de apresentação a ser determinado pelo 

departamento de aprovação de obras e projetos do Município. A partir disso, o 

certificado de conclusão de obras licenciadas pelo Município somente será 
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emitido quando da averiguação da execução do passeio conforme 

estabelecido. 

Apesar de muito se discutir quanto às normas e critérios para execução 

de calçadas e passeios, nada se trata em Lei referente ao uso atribuído nas 

calçadas enquanto espaços públicos. 

Os espaços livres públicos das cidades brasileiras, que deveriam ser 

objetos de maior preocupação por parte das administrações municipais, ainda 

não estão enquadrados dentre as prioridades dos governantes, no que tange a 

requalificação e reestruturação. Sobretudo porque, os investimentos foram 

maiores nos sistemas viários, em detrimento dos espaços para os pedestres, 

como passeios públicos, praças, canteiros, e áreas para ciclistas.  

Dentro dessa perspectiva, o planejamento urbano tem privilegiado o 

sistema viário para transportes móveis, em detrimento de um sistema de 

espaços públicos, capaz de fortalecer a circulação de pedestres e a conexão 

entre os demais elementos urbanos. Esses investimentos, somente para 

melhoria da infraestrutura viária carroçável, estimulam o aumento da frota de 

veículos e não priorizam os transportes públicos ou alternativos, como o uso de 

ciclovias, que poderiam ser utilizadas não apenas para o lazer, mas como 

alternativa de meio de circulação no urbano, principalmente, em áreas de 

topografia plana. 

Recentemente, ainda presencia-se tal prática, no qual o próprio sistema 

viário é definido a partir da apropriação da estrutura existente. 

Coincidentemente, a mudança do sistema viário beneficia alguns bairros e 

setores melhores dotados com infraestrutura. 

Conforme a Lei N° 024/2008 que estabelece células de planejamento 

como Área delimitada, que se sobrepõe à delimitação de Zonas, no que diz 

respeito aos índices urbanísticos de uso e ocupação e que possui vias de 

contorno, que delimitam seu anel viário e núcleos de célula, onde deverão ser 

incentivados usos de comércio e serviço. A Lei N° 024/2008 dispõe sobre os 

Centros de Células como: 
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Art. 22 – São Vias principais de Células o Anel Viário de cada 

Célula, os Centros de Célula, correspondentes às Vias de 

Comércio e Serviço de Bairro e as Vias Principais do Sistema 

de Transporte Coletivo. 

Art. 23 – As Vias Principais de Célula terão modelos padrão de 

execução de passeios, a serem fornecidos quando do alvará 

de licença para construir, sendo que a liberação da certidão de 

conclusão de obra é condicionada à execução do passeio 

conforme modelo padrão, constante do código de obras. 

 

Atualmente, a legislação vigente N° 046/2014 dispõe sobre o  

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, estabelece Células de Planejamento 

ou Centros de Células que são áreas delimitadas em cada bairro com o 

objetivo de dinamizar o comércio, onde apresentam parâmetros urbanísticos 

diferenciados para uso comercial ou misto.  

A referida Lei define que “são vias principais de células o Anel Viário de 

cada célula, os Centros de Célula, correspondentes às vias de comércio e 

serviço de bairro e as vias principais do sistema de transporte coletivo”. 

(GUARAPUAVA, 2014) 

 

III. Via Coletora - via de importância intermediária na 
articulação da malha urbana, estabelecendo ligações entre 
bairros e as demais vias, alimentando e sendo alimentada 
pelas estruturais, coletando e distribuindo o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido _ 
estruturais ou arteriais. É definida também como Via Coletora 
no Código Brasileiro de Trânsito, e subdivide-se em: 

 a. Via Coletora I (de apoio)- apoia a circulação da via 
estrutural, arterial ou ainda entre vias coletoras de distribuição; 

 b. Via Coletora II (de distribuição)- distribui os fluxos dos 
veículos entre as vias estruturais e locais, ou ainda entre 
coletoras I. 
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  Com isso serão investigadas as calçadas das principais vias 

identificadas como Coletoras dos bairros Vila Bela e São Cristóvão 

identificadas pelas Ruas Turíbio Gomes e Vereador Olinto Rosa Pimentel 

respectivamente além das Ruas Saldanha Marinho e XV de Novembro no 

Centro. Afim de, identificar as práticas socioespaciais adotadas nas calçadas. 

  Essas vias, como já salientado, foram definidas pelo poder público a 

fazer parte do Projeto Ruas Centro de Bairro, as quais foram revitalizadas a fim 

de darem uma nova dinâmica aos bairros. Com isso, veremos na sequência, de 

que forma as práticas socioespaciais acontecem nas calçadas revitalizadas 

dessas vias.  
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3. CONHECENDO O ESPAÇO DO CIDADÃO A PARTIR DAS 

CALÇADAS EM GUARAPUAVA 

Neste capítulo abordamos as áreas de estudo, as quais foram definidas 

pelo poder público municipal para terem seus centros de bairro revitalizados, 

de modo que favoresessem a dinamização do comércio, além de promover 

uma melhor acessibilidade. Procuramos mostrar a diferença do Centro da 

Cidade comparado aos Bairros, e de que forma as práticas socioespaciais são 

definidas nesses locais, assim como, de que forma a revitalização desses 

espaços proporcionou práticas socioespaciais que até então não existiam nos 

Bairros, eram percebidas apenas no centro da Cidade, em especial as práticas 

que ocorrem nas calçadas. 

 

3.1 O Centro da cidade e os trechos nos Bairros Vila Bela e São 

Cristóvão 

O espaço público e, em particular, o espaço das calçadas, assume 

atualmente importância nas discussões acerca do uso da cidade, uma vez que 

cria vínculos entre os moradores e o espaço físico da cidade. 

Dentre as categorias de espaço público – a calçada – pode ser 

considerada uma das estruturas físicas mais essenciais para o desempenho da 

vida urbana. Como condutores – as ruas e calçadas – são os responsáveis 

pela realização das necessárias atividades de deslocamentos e contatos que 

estruturam a vida cotidiana das cidades. Seu caráter infraestrutural se torna 

evidente quando percebemos que o seu uso é quase inevitável. Assim, 

diferentemente de outras categorias de espaço público – como praças e 

parques – em que podemos decidir se queremos frequentar ou não, usar ruas 

e calçadas não se trata de opção. As necessidades ditadas pelo dia-a-dia 

urbano nos impõe seu uso.   

Nesse contexto, poderíamos perceber também que como uma estrutura 

em que todos têm a necessidade de acesso, deveria-se fazer com que a 
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calçada fosse a mais democrática das categorias de espaço público da cidade 

– uma vez que obrigatoriamente deveria atender à todos. 

O que se percebe frequentemente em Guarapuava, é o descaso quanto à 

infraestrutura das calçadas e o mau uso das mesmas, constantemente 

ocupadas e apropriadas como espaços privados.  

Fragmentadas, descontínuas, irregulares é assim que se definem a 

maioria dos passeios públicos na cidade. Do composto geral da cidade apenas 

algumas porções – consideradas estratégicas – é que vem merecendo a 

atenção do poder público no sentido de coordenar ou orientar a adoção de um 

desenho de conjunto. No entanto, ao listarmos essas recentes intervenções, 

não será difícil identificar a presença definidora de atores do interesse privado 

orquestrando e às vezes patrocinando essas iniciativas.    

O cidade de Guarapuava criou o projeto de Revitalização de Ruas 

Centro de Bairros com o objetivo de revitalizar as principais vias comerciais 

fora do Centro da cidade. O projeto que teve início em 2016 previu o 

alargamento das ruas, construção de novos estacionamentos e calçadas. O 

mobiliário urbano também fez parte do projeto como paisagismo, 

acessibilidade, iluminação, antivandalismo, bancos, lixeiras, além de novo 

asfalto, meio fio, faixas de pedestre, placas com nome das ruas nas esquinas, 

travessias elevadas e pontos de ônibus.  

 Com base na utilização de três áreas estratégicos da cidade de 

Guarapuava, que tiveram suas calçadas revitalizadas, os quais fazem parte do 

projeto supramencionado, é que concentramos esforços para desvendar como 

se constituiu o processo de revitalização e como ocorre o uso desses espaços, 

alvo da discussão central.  

Apesar desses espaços elencados apresentarem uma estrutura urbana 

diferente, os mesmos, compartilham de problemas semelhantes, associado às 

calçadas. Com isso, tentaremos compreender quais são as práticas 

socioespaciais adotadas pelos moradores urbanos, e de que forma a 

revitalização das calçadas mudou a dinâmica de uso das mesmas. 
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Com a determinação da área de estudo e da aplicação das entrevistas 

semiestruturadas, começam a surgir elementos que demonstram que os usos 

destes espaços por determinada atividade possuem relações com a parte 

estrutural da calçada. Nesse sentido, essa análise evidencia a satisfação dos 

citadinos quanto à revitalização das calçadas em algumas ruas de 

Guarapuava, sobretudo nas áreas de estudo. Nas enquetes de opinião 

procuramos abordar diferentes perfis socioeconômicos, entendendo que essas 

diferenciações de perfis nos possibilitam avaliar as determinantes 

socioeconômicas e a diferenciação associada à dimensão socioespacial. 

3.1.1 O Centro de Guarapuava e as Ruas XV de Novembro e 

Saldanha Marinho. 

O que define uma centralidade é o movimento pelas vias - os fluxos -, ou 

seja, a circulação contínua de consumidores, trabalhadores, automóveis, 

mercadorias, informações e ideias, a presença desses elementos e suas 

dinâmicas dão função aos espaços e definem territórios (SPOSITO, 2001)  

 Castells (2000) afirma que a centralidade advém da dimensão social do 

espaço, a partir do momento em que as diversas atividades se espacializam 

ocorrem às diferenciações, tanto em nível social como espacial. Os centros 

urbanos são produtos da divisão social do trabalho.  

Nessa perspectiva Sposito (1991) salienta que:  

[...] o centro não está necessariamente no centro geográfico, e 
nem sempre ocupa o sítio histórico onde esta cidade se 
originou, ele é antes de tudo o ponto de 
convergência/divergência, é o nó do sistema de circulação, é o 
lugar para onde todos se dirigem para algumas atividades e, é 
o ponto de onde todos se deslocam para a interação destas 
atividades aí localizadas com as outras que se realizam no 
interior da cidade ou fora dela. (SPOSITO, 1991, p.6) 

 

Ao investigar a dinâmica da centralidade e definir a densidade das 

atividades comerciais e de serviços que os núcleos centrais urbanos oferecem, 

apreende-se que os fluxos que sustentam essas localizações e que delas 
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resultam, através da articulação entre o que está fixo e o que está em 

movimento configura a centralidade (SPOSITO, 2004, p.247). 

Assim, o centro de Guarapuava é caracterizado por uma centralidade 

intensa que articula os demais setores da cidade, se constitui de um nó na 

malha urbana e exerce o papel de fornecedor de serviços e comércios variados 

fazendo da área central do município a principal centralidade em seu espaço 

urbano. 

Podemos considerar o centro urbano em Guarapuava como simbólico e 

morfologicamente distinguido no conjunto urbano. Pois, é nesse espaço que 

detona além da principal concentração espacial das atividades de comércio e 

serviços, os principais eixos nodais, e a mais intensa circulação de pessoas e 

carros.  

A partir disso, foram selecionadas as Ruas XV de Novembro e Saldanha 

Marinho, uma vez que, essas são as Ruas que apresentam maior fluxo 

comercial no Centro de Guarapuava  (figura 9). 

Figura 9. Bairro Centro e as Ruas Saldanha Marinho e XV de Novembro 

 

Org.: ZANONA, L.B. (2016) 
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Tanto a Rua XV de Novembro como a Rua Saldanha Marinho, estão 

localizadas no Centro de Célula da área central da Cidade. O recorte analisado 

no Centro, levou em consideração as vias do Centro de Célula 1. Conforme a 

Lei Complementar N° 024/2008 que estabelece células de planejamento como 

Área delimitada, que se sobrepõe à delimitação de Zonas, no que diz respeito 

aos índices urbanísticos de uso e ocupação e que possui vias de contorno, que 

delimitam seu anel viário e núcleos de célula, onde deverão ser incentivados 

usos de comércio e serviço. (GUARAPUAVA, 2008) 

 

Figura 10.  Recorte Espacial do Mapa Viário da cidade de Guarapuava. Centro 
de Célula 01 
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Guarapuava.  
Org.: Zanona (2016) 
Sem escala gráfica. 

 

Nesse caso, ressaltamos que, simultaneamente ao processo de 

centralidade evidenciado pela concentração dos bens e serviços, e do 

comércio no entorno dos espaços públicos mais centrais ocorre diversas 

formas de ser e estar na cidade. Uma dinâmica que corrobora a concepção de 

Frúgoli Júnior (1995, p.34), que “uma das características fortes dos centros 
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urbanos é a coexistência, no mesmo espaço, de uma multiplicidade de códigos 

e significados”.  

De acordo com Loboda (2008), é nesses espaços que circulam e estão os 

vendedores ambulantes, os artesãos, aí se fazem presentes os transeuntes. 

Nesses locais, ocorrem as principais manifestações políticas e culturais, os 

protestos, as rodas de conversa. Eles também acolhem os pedintes e a 

prostituição, os catadores de lixo. Enfim, eis aí o que é o espaço público, ou 

então, o que é a própria cidade, o espaço da redefinição constante, o espaço 

marcado pela complexidade e diversidade.  

Compreendido na Zona Central Estendida determinada pela Lei de Uso e 

Ocupação do Solo N° 046/2014, o centro de Guarapuava conta com uma 

infraestrutura com sistema de transporte coletivo, rede de saneamento básico, 

iluminação, saúde e educação. É a área da cidade que melhor apresenta o 

sistema de estrutura urbana de uma cidade. 

Onde, de acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo N° 046/2014: 

 

Art. 2º. A Zona Central Estendida se caracteriza pela expansão 
do centro tradicional do Distrito Sede, onde as condições de 
disponibilidade de infraestrutura permitem maior adensamento.   

Art. 3º. Suas características de uso e ocupação deverão 
concentrar atividades administrativo-institucionais do serviço 
público, de passeio, lazer, diversão e cultura, admitindo-se o 
uso habitacional e atividades comerciais e de prestação de 
serviços, além dos previstos no anexo III.  

§ 1º Atividades comerciais e de prestação de serviço que se 
caracterizam por serviço e comércio de bairro e que por 
definição deveriam localizar-se pelos bairros e células de 
planejamento, devem ser redirecionadas para outras zonas 
além Zona Central Estendida, podendo ser negado o pleito na 
Zona Central Estendida quando desta indicação, analisado 
pelo CONCIDADE. (GUARAPUAVA, 2014) 
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O Centro de Célula da Zona Central Estendida possui parâmetros e 

padrões urbanísticos diferenciados, é possível notar na Rua XV de Novembro, 

localizada nessa zona, características diferentes das demais vias.  

A Rua XV de Novembro é a mais central e antiga Rua de Guarapuava 

(figura 8), é uma referência histórica para se entender a estruturação da cidade 

de Guarapuava, desde os primórdios do seu pequeno núcleo urbano, quando 

era conhecida como a “Rua Larga”, “Rua Direita”, passando depois para “Rua 

Benjamin Constant”, até chegar a sua denominação atual Rua XV de 

Novembro, conhecida popularmente como o “Calçadão da XV” (LOBODA, 

2008). 

Ainda segundo Loboda (2008) a Rua XV de Novembro é notadamente um 

espaço público, que apresenta diversas funções, desde o encontro da 

população local para fins religiosos, comerciais, culturais e cívicos, até o 

momento em que a Rua XV de Novembro adquire um movimento próprio, uma 

centralidade simbólica, com os desfiles de sete de setembro, fazendo com que 

a população de todos os bairros da cidade se dirija ao centro.  

Figura 11. Rua XV de Novembro nos anos 70, apresentando desfile cívico de 7 

de Setembro. 

 
Fonte: Arquivo Municipal 
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Notamos, a partir das abordagens do autor, que o dinamismo das 

atividades socioespaciais na área mais central da cidade propiciou a esse 

espaço público uma série de redefinições no que diz respeito aos modos de 

usos e apropriação ao longo do tempo.  

Como Guarapuava é caracterizada como uma cidade que ainda possui 

uma estruturação do tipo monocêntrica, o calçadão da Rua XV de Novembro é 

uma das áreas de maior movimento no centro urbano do município. Isso de 

acordo com Loboda (2008, p.49) “se dá ao fato de que nesse local se dá a 

concentração de comércio e serviço, como agências bancárias, lotéricas, lojas.”  

Com isso, torna-se também local de espera por parte de pessoas que 

aguardam horários de compromissos e atividades realizadas nos locais de 

serviços que estão concentrados ao longo dessa via. (LOBODA, 2008, p.49) 

Vemos ao longo da Rua XV de Novembro, diversos tipos de uso das 

calçadas, desde as longas filas formadas nas portas dos bancos, como 

transeuntes se locomovendo de um local a outro. Conforme apresentado na 

figura 12, há também, diversos tipos de barracas de vendedores ambulantes 

que fazem uso desse espaço público justamente por ser um local onde há um 

grande movimento de pessoas.  

Confirma-se nesse sentido, a ideia de Kowarick (2000), para quem, na 

rua, o espaço público traduz-se na banalidade da violência cotidiana das horas 

gastas com as necessidades básicas, com os percursos entre a moradia e o 

trabalho, por exemplo. 

Loboda (2008) ao definir o espaço do calçadão da Rua XV de Novembro 

trata-o como um: 

[...] um espaço público onde as relações impessoais 
acontecem, por isso mesmo, um espaço caracterizado pela 
diversidade e pelas diferenças que lhe são inerentes do ponto 
de vista dos vários usos e funções que o espaço público 
assume na cidade. Enfim, o estatuto de um espaço que se 
define por sua multifuncionalidade (LOBODA, 2008, p.64). 
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Figura 12. Pessoas se locomovendo pelas lojas comerciais na Rua XV de 

Novembro em um sábado à tarde.  

Fonte: ZANONA, L. B. (2017) 

 

Como especificou o Informante 13, salientando que o trajeto que ele faz 

no centro da cidade, local onde fica seu escritório de trabalho, permite utilizar 

as calçadas para realizar suas tarefas cotidianas. O entrevistado também 

salientou que usando o trajeto das calçadas nas ruas centrais, apesar de ser 

feito diariamente para fins do trabalho, permite a ele o encontro com 

conhecidos, a conversa informal com os vendedores ambulantes presentes nas 

calçadas, bem como uma parada rápida no café existente em meio ao 

calçadão da Rua XV de Novembro, com isso gerando diversas práticas 

realizadas nas calçadas. 

                                                           

 

 

3 Comerciante da Rua XV de Novembro  
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Essa realidade que se impõe, confirma de certa forma, a análise de 

Lefebvre (1991, p.62), para quem o lazer é, antes de tudo, e para todos ou 

quase todos, uma ruptura (momentânea) com o cotidiano. Para este autor, “o 

lazer não é mais a Festa ou a recompensa do labor, também não é ainda a 

atividade livre que se exerce para si mesma. É o espetáculo generalizado: 

televisão, cinema, turismo”. A ideia de Lefebvre é basilar no sentido de fornecer 

subsídios para a análise do caráter cada vez menos público dos espaços 

urbanos. Sugere que estes são progressivamente menos apreendidos como 

espaços de pertencimento, efetivamente; não são mais os lugares da interação 

socioespacial, por excelência, mas sim, de encontros pontuais e de lazer 

rápido, utilizados na verdade como espaços dos momentos de ruptura com a 

rotina cotidiana. As atuais formas de apropriação dos espaços públicos 

caracterizam-se como arranjos extremamente instáveis e temporários. 

Assim, percebemos através do Informante 24, que remeteu-se ao tempo 

de utilização das calçadas, onde segundo ele, em suas palavras:  

 

“ o tempo em que eu utilizo na calçada depende do que eu vou 
fazer, se é algo que eu precise ir aqui perto em alguma loja ou 
no banco, é o tempo de ir e voltar pra casa, mas as vezes 
acontece encontro com os amigos em que ficamos sentados 
nas calçadas mesmo.”  

 

Notamos, no entanto, que a calçada sendo um espaço físico, como tal 

pode ser analisado a partir de sua estrutura material. Entretanto, pode 

igualmente ser vista como espaço social e simbólico que descreve, demonstra 

e produz compreensões sobre uma sociedade, em um lugar e tempo histórico 

                                                           

 

 

4 Morador na Rua XV de Novembro  
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específico, em suma, uma cultura. A calçada é, portanto, um espaço público, 

formado pela interseção de uma dimensão tangível, material, representada 

pela infraestrutura urbana, e uma dimensão intangível, subjetiva, representada 

pelas sociabilidades públicas. 

Percebemos, de acordos com os estudos de Zanona (2013), que as 

calçadas da Rua XV de Novembro não garantem acessibilidade a todos os 

cidadãos, nem mesmo o calçadão caracterizado como espaço público de 

sociabilidade, pois através de levantamentos em campo verificamos que a 

estrutura das calçadas é precária, antiga, e fora de padrão, exemplificado pela 

figura 13. 

Figura 13. Calçadão na Rua XV de Novembro apresentando tipo de piso 

irregular. 

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2013). 

 

No entanto, a observação direta em campo, mostrou que algumas 

práticas são desenvolvidas no mesmo tempo da transição do pedestre, como o 

carrinho de churros (Figura 14) no final da Rua XV de Novembro, e as 

sorveterias encontradas ao longo da mesma via, que apropriam-se do espaço 
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da calçada com mesas e cadeiras, oferecendo ao consumidor que também é 

pedestre um espaço para uso particular daquilo que é público (Figura 15). Para 

alguns serve somente como passagem, não havendo uma apropriação da 

calçada por exemplo.   

Figura 14. Carrinho de Churros no Calçadão da Rua VX de Novembro – 

Centro  

 
Fonte: ZANONA, L.B. (2016) 
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Figura 15. Sorveteria apresentando apropriação do espaço púbico. 

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2017) 

 

Neste caso da figura 15, vale ressaltar que a Informante 35 não vê o uso 

do espaço da calçada por meio dos bancos como apropriação do espaço 

público, uma vez que entende este espaço como extensão do seu comércio. 

Onde em suas palavras: 

 

“Eu acho errado a Prefeitura vir aqui e dizer que eu não posso 
colocar os bancos pro pessoal tomar sorvete na calçada, 
porque este é um espaço Público. Como assim? Está na frente 
do meu comércio, eu pago IPTU, portanto eu posso usar como 
eu quiser” 

                                                           

 

 

5 Proprietária de Sorveteria na Rua Saldanha Marinho. 
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No entanto, não é somente a Rua XV de Novembro a principal via 

comercial central de Guarapuava, encontramos na Rua Saldanha Marinho uma 

forte expressão comercial na cidade, embora a mesma não apresente as 

mesmas características da Rua XV de Novembro no que se refere ao uso de 

seu espaço público urbano, pois essa é especificamente comercial, 

apresentando um grande número de lojas que variam nas suas especificidades 

de produtos. Contudo, há falta de outros tipos de serviços encontrados na Rua 

XV de Novembro, como bancos, o próprio calçadão e ambulantes, que em sua 

maioria se encontram na Rua XV.  

  A Rua Saldanha Marinho além de sua tradicional característica de rua 

comercial é também um eixo de ligação entre bairros e o centro da cidade. Nas 

últimas décadas a Saldanha Marinho sofreu um processo de degradação na 

sua paisagem e funcionalidade, devido a falta de equipamentos e mobiliários 

urbanos, no seu trânsito desordenado pela pista com dimensões impróprias 

para a circulação de dois veículos lado a lado, falta de conforto e segurança 

para os pedestres que circulavam pela rua. 

 Tal processo estende-se ás edificações comerciais situadas na rua, que 

desmotivadas, pouco ou nada investiam na qualidade visual de suas lojas. 

Dessa forma, o comércio local vinha sofrendo com índices cada vez menores 

de vendas, pois o tradicional ponto de circulação de pedestres no centro da 

cidade perdia sua apropriação. 

Com isso, no ano de 2000, durante a administração do então Prefeito 

Vitor Hugo Burko, numa iniciativa dos comerciantes da Rua Saldanha Marinho 

junto à equipe técnica da Prefeitura Municipal de Guarapuava e a Companhia 

de Serviços de Urbanização de Guarapuava (SURG) buscaram-se soluções 

que resultaram numa proposta de Revitalização da Rua Saldanha Marinho.  

Porém, a Revitalização não ocorreu em toda a extensão da Rua Saldanha 

Marinho, embora a mesma, corte a cidade ligando o centro com vários bairros, 

a área de estudo destinada à revitalização foi compreendida entre as ruas XV 
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de Novembro e Barão do Rio Branco, compreendendo cinco quadras na área 

central. 

O objetivo da proposta de revitalização de parte da Rua Saldanha 

Marinho, segundo técnicos da prefeitura informaram na época, era de tornar a 

rua num espaço seguro, confortável e com identidade para a população, 

investindo na movimentação de pedestres (principais usuários do comércio 

local). Além de organizar e disciplinar o sistema viário, pois a faixa de veículos 

possuía excesso na largura, que pode ser destinado a ampliar os passeios. 

Além de criar uma paisagem urbana nova, ousada, contemporânea e 

contextualizada com as necessidades da população da cidade.  

Com isso seria possível oferecer acessibilidade às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, uma vez que o projeto de revitalização contemplava a 

norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, através da NBR 

9050 que tem por objetivo estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem 

observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade. 

No entanto de acordo com estudos realizados por Zanona (2013), foi 

constatado que apesar da revitalização da Rua Saldanha Marinho em 2000 ter 

garantindo calçadas acessíveis como demonstra a figura 16, de forma que o 

tipo de piso foi adequado para que não houvesse trepidação em cadeiras de 

rodas, bem como a livre faixa de calçada sem presença de obstáculos, assim 

como as guias rebaixadas, não foi garantida nenhuma aplicação da NBR 9050 

para dentro dos estabelecimentos. Com isso tornando impossível que pessoas 

com necessidades especiais tivessem acesso para dentro do edifício. (Figura 

17). 



92 
 
  

  

Figura 16. Calçadas da Rua Saldanha 

Marinho, após revitalização das 

calçadas no ano 2000. 

 

Fonte: ZANONA, L. B. (2013). 

 

Figura 17. Acesso Inadequado a 

comércio na Rua Saldanha Marinho, 

após revitalização no ano 2000. 

 

Fonte: ZANONA, L. B. (2013)  

 

 Dessa forma, constatou-se falha por parte do poder público, uma vez 

que não houve fiscalização nos empreendimentos para que o acesso fosse 

garantido a todos os cidadãos, pois, apesar das calçadas apresentarem uma 

infraestrutura que permita a acessibilidade com segurança na parte revitalizada 

da Rua Saldanha Marinho, os proprietários dos imóveis não podem garantir o 

mesmo. 

Conforme Ferreira (2004) ressalta uma das falhas da norma brasileira: o 

conceito de acessibilidade sem discriminação, fundamentado na NBR9050 – 

ABNT fica restrito ao interior ou área útil das casas ou imóveis; pouco fala 

sobre acessibilidade e comunicação com ambientes ou áreas externas das 
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casas ou imóveis e esquece totalmente das calçadas, fazendo parte do 

sistema, a calçada deve permitir a entrada a todos os ambientes do imóvel. É 

preciso rever as normas e fiscalizar a execução das obras de acessibilidade, 

pois de acordo com entrevistas com cadeirantes, não é a falta de rebaixamento 

de guias o que mais desfavorece o cadeirante, mas sim, a execução mal feita, 

que acaba sendo computada como acessível um espaço que não o é. 

 Com a revitalização das calçadas da Rua Saldanha Marinho em 2016, 

problemas como os apresentados por Zanona (2013) continuam a ocorrer. 

Apesar de a via ter sido diminuída e a calçada ter sido ampliada nos trechos 

que não haviam sido revitalizados em 2000, obstáculos nas calçadas ainda 

existem, onde o poste aparece como obstáculo presente nas calçadas que 

dificultam a mobilidade de pedestres, principalmente no que diz respeito ao 

cadeirante, 

Com isso, como salienta o Informante 46, nas palavras dele, 

 

“a acessibilidade não é garantida à todos os cidadãos, esses 
dias eu vim ao centro com o carrinho de bebê, e precisei sair 
na rua pra passar, pois o poste no meio da calçada faz com 
que a gente precise desviar”  

 

Às diferentes formas de ocupação, uso e re-funcionalidade dos espaços 

públicos das calçadas são um tipo de prática que instala uma tipologia de 

ocupação determinada pelas relações comerciais e domésticas, e que funciona 

diferentemente, na forma de interdição, para os usuários (pedestres). Os 

ocupantes (proprietários de imóveis e moradores) que fazem delas uma 

                                                           

 

 

6 Moradora na Rua Saldanha Marinho 
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extensão do lar ou do comércio e os fiscais da prefeitura (os agentes da lei), a 

quem cabe assegurar o livre acesso ao passeio público. Enquanto dispositivo 

material, o invasionismo é identificado por equipamentos permitidos ou legais 

(postes de iluminação e de trânsito; telefone público [orelhão], hidrômetros), 

entre outros; e equipamentos não permitidos ou ilegais (os mobiliários 

comerciais, jardins, entulhos, plantação, publicidade, comércio ambulante), e 

outras funções imputadas às calçadas, que estabelecem limites ou interdição à 

passagem do pedestre.   

Com isso, é possível mencionar que apesar do centro urbano de 

Guarapuava apresentar uma estrutura contendo rede de energia e esgoto, 

normas do sistema viário e zoneamento, não há nada que permita dizer que as 

calçadas do centro da cidade mantém algum tipo de estrutura urbana, pois se 

encontram em mau estado de conservação, apenas os trechos revitalizados na 

Rua Salda Marinho que os transeuntes podem percorrer com segurança. E em 

se tratando de acessibilidade, não é possível garantir o uso pelos cadeirantes 

com segurança, uma vez que, apesar do material usado na calçada ser 

adequado, a mesma apresenta obstáculos aos cadeirantes, idosos, mães com 

carrinhos de bebê, etc. 

 Quanto às práticas socioespaciais identificadas nas calçadas das Ruas 

Saldanha Marinho e XV de Novembro, essas são variadas como bem 

exemplificaram os entrevistados. Ocorrem desde a ocupação do espaço 

público por meio dos bancos disponíveis na calçada em frente a sorveteria, 

como em filas em frente ao banco, também pelas barraquinhas dos vendedores 

ambulantes dispostas no calçadão. Não obstante disso, não podemos deixar 

de citar os entrevistados que apontaram a calçada apenas como itinerário, 

usando o espaço das mesmas apenas como ir e vir. 
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3.1.2 Avenida Turíbio Gomes no Bairro Vila Bela 

A Vila Bela está localizada na porção sudoeste da área urbana da cidade 

de Guarapuava, é um bairro predominantemente residencial. De acordo com a 

Lei do Zoneamento n.º 24, de 2008, a Vila Bela está classificada como Zona de 

Densificação (ZD). O seu artigo 8.º define Zona de Densificação como “aquela 

onde as condições do meio físico, a disponibilidade ou a proximidade de 

infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso, podem possibilitar um 

adensamento maior do que outras zonas”. Ressalte-se ainda que, de acordo 

com o artigo 9.º da referida Lei, “o seu uso é preferencialmente residencial 

caracterizado por habitações populares familiares ou unifamiliares, sendo que a 

edificação de habitações coletivas horizontais ou verticais dependerá da 

disponibilidade da rede de esgoto”. 

Figura 18. Bairro Vila Bela – Avenida Turíbio Gomes 

 
 
Org.: ZANONA, L.B. ( 2016) 

 

O bairro possui uma área aproximada de 3.340.000,00 m², seus limites 

são: a leste com os Bairros Batel e Boqueirão, a oeste com o Bairro Jardim das 

Américas, ao sul pelas Olarias e ao norte pelo Bairro Cascavel .O bairro é 
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cortado Avenida Turíbio Gomes que liga o a Avenida Moacir Julio Silvestri  a 

Rodovia PR-170. 

De acordo com Schmidt (2009) na época da criação do Plano Básico de 

Urbanização da cidade de Guarapuava pela Lei Municipal n.º 552, de 1969, a 

Vila Bela era classificada como Zona Residencial de Baixa Concentração 

habitacional com densidade variando de 1 a 5 (um a cinco) habitantes por km² 

constituído em maior número por habitações de grupos de baixa renda. Em sua 

maioria, a população residente era composta por operários, pequenos 

comerciantes, empregados do comércio e prestadores de serviços. No entanto, 

o adensamento populacional que ocorreu na Vila Bela, repercutiu em sua 

transformação, estruturação e na implementação de novos equipamentos 

públicos e privados. 

De acordo com Schmidt (2009), na primeira década de 2000, os dados 

são recompostos com significativas alterações que são indícios do processo de 

ocupação e incorporação das áreas da Vila Bela por parte do poder público, 

por meio de construções populares e, por parte da iniciativa privada.  

Também na reconfiguração das classes populacionais que residem ali foi 

possível observar uma tênue mudança nos padrões, visto que, assim como foi 

salientado anteriormente, a Vila Bela em seu início caracterizava-se por ser um 

bairro com muitas ocupações de baixa renda. Observa-se (2016) o aspecto tem 

sido recomposto dando a Vila Bela o status de bairro com potencial 

habitacional e de comércio.      

A Lei Complementar n.º 24, de 2008, que dispõe sobre o Zoneamento 

Uso e Ocupação do Solo Urbano no Cidade de Guarapuava, no que se refere 

ao planejamento e ordenação dos centros de célula, deixam claro que se 

sobrepõe os interesses do desenvolvimento das células de planejamento em 

detrimento da regulamentação da classificação e atributos do Sistema Viário, 

pois as células de planejamento se destinam a promoção e melhor uso por 

todo o perímetro urbano da cidade. Ainda o artigo 23, da Lei n.º 24, de 2008, 

destaca que, para as vias dos centros das células de planejamento serão 
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“obedecidos padrões específicos para a execução de passeios, fornecidos 

quando do alvará de licença para construir” sendo a liberação da obra 

condicionada ao cumprimento das exigências contidas na Lei n.º 7, de 2004, 

que estabelece as diretrizes do Código de Posturas.   

A Avenida Turíbio Gomes é uma via Coletora onde o comércio é mais 

estruturado com centros de educação e empreendimentos imobiliários de maior 

representatividade dentro da célula de planejamento como um todo (figura 19). 

Figura 19. Avenida Turíbio Gomes – Bairro Vila Bela 

 
Fonte: ZANONA, L.B. (2017)  

 

Este aspecto mostra que a intenção do poder público em revitalizar uma 

Via com infraestrutura já existente para dinamização do comércio, assim numa 

tentativa de difundir a estruturação urbana em áreas com potencial que até 

então não contavam com medidas de cunho legal, a partir do Projeto de 

Revitalização em Centros de Bairro. 
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Sendo assim, mediante a dinâmica de crescimento do Bairro Vila Bela, é 

possível compreender que o processo de crescimento e expansão tem se 

consolidado neste bairro e determinado novos tipos de empreendimentos e 

implementações urbanísticas. Sendo assim, eis o motivo para escolha de 

trabalhar esse bairro. 

Na Avenida Turíbio Gomes no Bairro Vila Bela, esse problema também é 

pertinente. Houve a revitalização das calçadas, no entanto as obras de 

acessibilidade foram contrárias às normativas, como mostra a figura 20, onde o 

poste acaba sendo obstáculo para um cadeirante, pois não há a largura 

necessária para que o mesmo consiga se deslocar. 

Figura 20. Obstáculo para cadeirante na calçada na Avenida Turíbio Gomes – 

Vila Bela, após as obras de revitalização de 2016.  

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2017) 

 

Referente à quais são os principais motivos para uso das calçadas, as 

enquetes de opinião, demonstraram que a circulação por meio das calçadas é 

essencial para que haja o deslocamento das pessoas até seus locais de 

trabalho já que, normalmente, há uma separação entre este e o local de 



99 
 
  

  

moradia, bem como das demais atividades necessárias à sua reprodução, 

sendo quase que exclusivamente um espaço de ir e vir. 

Com isso, a revitalização das calçadas na Avenida Turíbio Gomes, fez 

surgir a prática que anteriormente não existia, como a do encontro dos vizinhos 

ao final do dia para tomar chimarrão, assim como o uso dos bancos na calçada 

em frente a barraquinha de espetinho exemplificado na figura 21. 

Figura 21. Barraca de espetinho, e uso dos bancos por parte dos moradores 

na Avenida Turíbio Gomes – Bairro Vila Bela. 

 
Fonte: ZANONA, L.B. (2016) 

Como salienta a Informante 5 7  “Com a rua iluminada, e os bancos 

disponíveis, fica agradável sairmos de dentro de casa e aproveitarmos os finais 

e tarde de verão em Guarapuava. Antigamente com a rua escura isso não era 

possível”  

                                                           

 

 

7 Moradora na Avenida Turíbio Gomes 
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Conforme exemplifica Sobarzo (2003) em alguns bairros, a sociabilidade 

se manifesta mais fortemente e se evidencia por meio do contato interpessoal 

entre vizinhos; da conversa na rua ou no portão da casa; da presença das 

crianças brincando na rua; do ato de pedir “emprestado” alguns alimentos, 

condimentos ou acessórios; da confiança para que olhe a casa enquanto o 

outro não está. Tudo isso características geralmente da periferia pobre. 

(SOBARZO, 2003, p.159).    

 Sobre a melhoria que a revitalização das calçadas trouxe para o 

comércio do bairro, o Informante 6 8  salienta que no caso dele melhorou 

bastante, sobretudo os bancos nas calçadas que servem para as pessoas 

sentarem e consumirem ali mesmo, o que segundo ele não acontecia antes. 

Salientou também, que com uma melhor iluminação as pessoas começaram a 

ficar até mais tarde na rua.  

É importante salientar que as apropriações, mesmo quando intuídas e 

adaptadas não implicam, necessariamente, em inadequação ou indícios de 

marginalidade. Podem, ao contrário, indicar criatividade, capacidade de melhor 

aproveitamento das infra-estruturas públicas e fornecer subsídios que 

alimentem o projeto e a construção futura de ambientes desta natureza. São 

práticas que se expressam por meio das formas de apropriação e pelos 

diferentes usos dos espaços públicos. Com isso, corroborando com as ideias 

de Carlos (2004) de que o direito à cidade se realiza nas possibilidades reais 

de apropriação, pela subordinação do valor de troca ao uso (e não ao 

contrário), da constituição da cidade enquanto espaço da criação superando a 

contradição usuário-usador. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que o 

usuário dos espaços públicos usufrua deles pautado numa condição de o fazer 

pelo desejo, pela apropriação do espaço pelo corpo e pela satisfação da vida 

                                                           

 

 

8 Comerciante Ambulante de Barraca de Espetinho 
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cotidiana, não na condição de consumidor do espaço fundado nas relações 

estabelecidas com o mundo do mercado.    

 

3.1.3 Avenida Vereador Olinto Rosa Pimentel no Bairro São Cristóvão 

O Bairro São Cristóvão, localizado na porção oeste da cidade de 

Guarapuava, é um bairro predominantemente residencial, com uma população 

segundo IBGE (2010) de 6.859 habitantes.  Denominado no Zoneamento 

Urbano como Zona de Proteção a Bacia do Rio Cascavel (ZPBC), segundo Lei 

do Plano Diretor Nº 016/2016. Contendo 1806 lotes edificados e 472 lotes 

baldios até o senso de 2010 do IBGE. 

Figura 22. Bairro São Cristóvão – Avenida Vereador Olinto Rosa Pimentel 

 
 
 
Org.: Autora. 2016 

 

O bairro possui uma área aproximada de 1.789.242,00 m², seus limites 

são: ao norte e ao leste o bairro Morro Alto, ao sul o bairro Alto da XV e a oeste 

o bairro Conradinho. O bairro é cortado por duas importantes avenidas que 
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favorecem a valorização do bairro: a Avenida Bento de Camargo Ribas, que 

liga o a Rua XV de Novembro com a Rodovia BR 277 e a Avenida Sebastião 

de Camargo Ribas, que lhe serve de limite a oeste e liga o São Cristóvão ao 

bairro Bonsucesso. 

Com mais de 30 domicílios, a Avenida Vereador Olinto Rosa 

Pimentel caracteriza-se por 86,67% de domicílios constituídos de casas, 

sobrados ou similares e 13,33% de edifícios de apartamentos ou conjuntos 

residenciais com vários domicílios. 

A rua em questão é destaque no bairro por ter uma dinamização do 

comércio, contendo lojas, salas comerciais, mercado. Visando a infraestrutura 

já existente, a Prefeitura Municipal selecionou a via para ser uma das 

contempladas com o Projeto de Revitalização das Ruas Centro de Bairros, 

onde na visão do Secretário de Habitação e Urbanismo: “Este projeto foi muito 

bem pensado e organizado, atendendo as demandas necessárias para 

transformar essas ruas em grandes potências comerciais.”, destaca o 

secretário de Habitação e Urbanismo, Flávio Alexandre9.  

Podemos encontrar nos históricos do desenvolvimento do bairro São 

Cristóvão, que o mesmo foi delimitado e denominado pelo Decreto nº 07 de 16 

de janeiro de 1985, juntamente com outros bairros, durante a administração 

prefeito Nivaldo Passos Krüger. Todavia, a origem do bairro foi na década de 

1970, sendo que a região do entorno era basicamente composta por 

propriedades rurais, áreas de pequeno porte, que mantinham plantações 

agrícolas e criação de animais.  

                                                           

 

 

9 Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo entrevistado no dia 01 de outubro de 
2016 s 10:30 na Prefeitura Municipal de Guarapuava. 
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O crescimento populacional, que desencadeou a expansão da malha 

urbana, sobretudo nas áreas rurais limítrofes, estabeleceu-se a partir do 

primeiro loteamento criado (Jardim Los Angeles), e posteriormente, houve a 

criação dos demais loteamentos, Recanto Feliz e Cristo Rei nos anos 

seguintes, com a aquisição dos lotes pelo governo estadual e a construção 

então de moradias populares e lotes particulares. Durante este período a 

acessibilidade ao bairro era precária, o que consequentemente levou a revenda 

de várias dessas moradias, tendo como causa o isolamento. 

O Estado enquanto promotor imobiliário, ou melhor, agente de 

modelação, expansão e produtor urbano através da COHAPAR, aprovou o 

loteamento Guarapuava I – Parque Rodoviário Municipal, através do decreto de 

Lei 86/1981 de 11 de novembro de 1981, projeto este, renomeado para Núcleo 

Habitacional São Cristóvão I, II e III, correspondentes ao Núcleo Habitacional 

Cristo Rei e Recanto Feliz, sendo os dois últimos financiados pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH). 

 O adensamento populacional da área atraiu vários estabelecimentos 

comerciais, como farmácias, panificadoras, lojas de veículos, materiais de 

construção, lotéricas e escritórios particulares, bem como incentivos ao 

crescimento, fornecidos pelo poder público, primeiro com a transferência do 

Pátio de Maquinas da Prefeitura Municipal, na década de 1980 e do DETRAM - 

Departamento de Trânsito no final da década de 1990. 

Sendo assim, justifica-se a escolha desse bairro para as pesquisas 

empíricas, por possuir características comerciais em um bairro residencial, 

além de fazer parte das áreas definidas pelo poder público para receber as 

obras de revitalização de calçadas.  

Com isso, as observações de campo, assim como a aplicação das 

enquetes de opinião, demonstraram que o Bairro São Cristóvão apresenta uma 

dinâmica diferenciada do Bairro Vila Bela. Apesar de ser um bairro residencial, 

conforme identificado na Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo N°046/ 

2014 como Zona de Densificação. O mesmo apresenta uma configuração 
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espacial de subcentro, conceito este definido por Villaça (2001) como uma 

réplica do centro principal, atendendo uma parte da cidade, ao passo que o 

centro atende a todo o espaço urbano. 

Corroborando com a ideia de Villaça sobre subcentro, podemos dizer que 

o Bairro São Cristóvão se configura como tal, uma vez que encontramos no 

bairro diversos tipos de comércio e serviço, como casas lotéricas, agência dos 

correios, agência bancaria. Estes últimos presentes apenas no Bairro São 

Cristóvão, além do Centro da cidade.  

Com isso percebemos no bairro um maior fluxo de pessoas presente nas 

ruas para utilização do comércio. Moradores usam os serviços oferecidos no 

bairro sem a necessidade de deslocamento até o centro da cidade. Portanto, 

notamos um maior fluxo de pessoas indo e vindo, utilizando-se da calçada. 

No entanto, apesar do fato de ser algo recorrente no bairro antes mesmo 

da revitalização das calçadas, a mesma trouxe uma nova dinâmica ao São 

Cristóvão, porém problemas referente à acessibilidade são recorrentes assim 

como nas demais vias estudadas, uma vez que, comerciantes apropriam-se do 

espaço público para fins de uso de seus estabelecimentos, como ocorre com 

as mesas e cadeiras postas na calçada em frente a panificadora como 

observado na figura 23, ou mesmo a calçada como estacionamento do 

mercado e farmácia (figura 24). 

Contudo, comerciantes vêem a revitalização das calçadas como bons 

para os negócios, uma vez que favorece o estabelecimento a utilização das 

calçadas, como no caso da representação da figura 23, onde nas palavras do 

informante 710, 

                                                           

 

 

10 Comerciante na Avenida Vereador Olinto Rosa Pimentel 
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“depois das obras nas calçadas, o pessoal do bairro 
passou a frequentar mais o comércio, principalmente 
como o meu, os alunos que saem da escola gostam de 
sentar nas mesas que ficam na calçada, as vezes nem 
consomem nada, ficam apenas conversando.” 

 

Figura 23. Comércio na Avenida Vereador Olinto Rosa Pimentel – São 

Cristóvão, apropriação do espaço público. 

 

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2017) 

 

Notamos a partir do depoimento do comerciante Da Avenida Vereador 

Olinto Rosa Pimentel, que apesar de haver uma apropriação do espaço das 

calçadas, o mesmo gera diversas práticas socioespaciais que até então não 

havia conforme figura 24, isso devida a revitalização das calçadas apresentar 

novos parâmetros de uso das mesmas. 



106 
 
  

  

Figura 24. Comércio na Avenida Vereador Olinto Rosa Pimentel – São 

Cristóvão, apropriação do espaço público. 

 
Fonte: ZANONA, L. B. (2017) 

 

Todavia, diante da observação da figura 24, surge então um 

questionamento: Como, por exemplo, um cidadão cadeirante, pode chegar ao 

interior de um estabelecimento comercial sem antes precisar circular pelo 

espaço da calçada? De acordo com o informante 8 11 , essa falta de 

acessibilidade no espaço das calçadas sempre existiu em Guarapuava, no 

entanto, ainda salienta a questão dos motoristas utilizarem as calçadas como 

estacionamento, dificultando assim a circulação segura tanto do pedestre 

quando do cadeirante, onde nas palavras dele: 

 

                                                           

 

 

11 Moradora do Bairro São Cristóvão 
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“Você percebe que em algumas calçadas aqui do bairro tem 
uma rampa para os carros subirem na garagem. Ás vezes, eles 
param o carro, na calçada mesmo, assim temos que desviar 
uando estamos na calçada, imagina de difícil para um 
cadeirante fazer isso!”  

 

Aqui percebe-se a falta de fiscalização por parte do poder público, 

preocupando-se com o paisagismo que a revitalização das calçadas promoveu 

aos bairros, e ignorando o fato que um cadeirante ao circular pela calçada nem 

sempre consegue acesso a um estabelecimento comercial que não possua as 

mesmas garantias de acessibilidade. 

  

 3.2 O uso e a ocupação do espaço das calçadas em Guarapuava 

É relevante ressaltarmos a ideia de Santos (1997, p. 48) quando enfatiza 

que “as cidades são criadas para a economia e não para os cidadãos”. A 

afirmação desse autor é evidente nas limitações observadas em nossas 

cidades a partir das relações entre o tempo e o espaço, entre a rua e casa, na 

redução do espaço público, no anonimato entre as pessoas, tornando a cidade 

cada vez mais funcional para a economia capitalista, o que contribui 

diretamente para o individualismo, sendo que a redução do tempo, da mesma 

forma, acelera o processo de erosão dos espaços públicos enquanto locais de 

convivência. 

Pudemos evidenciar isso com a observação das práticas socioespaciais 

desenvolvidas pelos habitantes nas calçadas revitalizadas, onde no seu 

cotidiano são denotadoras, em sua maioria, das necessidades meramente 

econômicas; uma vez que, as mesmas calçadas revitalizadas tiveram como 

objetivo a tentativa por parte do poder público de dinamização do comércio nos 

bairros, como colocou o Secretário de Habitação e Urbanismo em sua 

entrevista.  Enfim, estamos tratando de uma cidade que se mostra, de forma 

complexa, enquanto resultado da troca generalizada que, tendencialmente, 

leva à repetição cotidiana e que contribui para um movimento negativo, o seu 
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processo desumanizador, ou seja, como aquilo que Loboda já exemplificava 

como uma “suposta tentativa de transformação da cidade num espaço 

produzido socioespacialmente de forma homogênea”. (LOBODA, 2008, pag. 

229). 

Considerando os dados correspondentes da pesquisa, constatou-se que 

parte dos participantes da enquete não tem conhecimento de que a 

responsabilidade da construção e manutenção das calçadas/passeios é de 

responsabilidade do proprietário do imóvel de acordo com a Lei Municipal nº 

035/2011. E parte dos que conhecem a legislação, tomou conhecimento da 

mesma recentemente com o processo de revitalização nas calçadas no 

município. 

Os participantes foram unânimes quanto ao fato de considerarem as 

últimas obras (revitalização) por parte do poder público como essenciais para o 

desenvolvimento da cidade, levando em consideração que este é um espaço 

público pertencente ao cidadão. No entanto, alguns deles salientaram que há 

outras obras mais importantes para serem realizadas na cidade, como limpeza 

de galerias, esgoto e asfalto nas áreas periféricas, bem como calçadas em toda 

a cidade e não somente em vias específicas. 

Essa realidade que se impõe, confirma de certa forma, a análise de 

Lefebvre (1991, p. 62), para quem o lazer é, antes de tudo, e para todos ou 

quase todos, uma ruptura (momentânea) com o cotidiano. Para este autor, “o 

lazer não é mais a Festa ou a recompensa do labor, também não é ainda a 

atividade livre que se exerce para si mesma. É o espetáculo generalizado: 

televisão, cinema, turismo”. A ideia de Lefebvre é basilar no sentido de fornecer 

subsídios para a análise do caráter cada vez menos público dos espaços 

urbanos. Sugere que estes são progressivamente menos apreendidos como 

espaços de pertencimento, efetivamente; não são mais os lugares da interação 

socioespacial, por excelência, mas sim, de encontros pontuais e de lazer 

rápido, utilizados na verdade como espaços dos momentos de ruptura com a 

rotina cotidiana. As atuais formas de apropriação dos espaços públicos 

caracterizam-se como arranjos extremamente instáveis e temporários. 
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Referente à quais são os principais motivos para uso das calçadas, as 

enquetes de opinião demonstraram que a circulação por meio das calçadas é 

essencial para que haja o deslocamento das pessoas até seus locais de 

trabalho já que, normalmente, há uma separação entre este e o local de 

moradia, bem como das demais atividades necessárias à sua reprodução, 

sendo quase que exclusivamente um espaço de ir e vir. 

Em relação aos entrevistados, pudemos compreender que alguns deles 

vivenciam diferentes sociabilidades que se encontram diretamente associadas 

à organização do tempo, à apropriação do espaço, isso devido a localização 

mais próxima com as vias onde as calçadas foram revitalizadas que por sua 

vez determina as funções e atividades desenvolvidas, o meio de deslocamento, 

os lugares e tipos de convívio.   

Nos trajetos que os citadinos realizam, percorrem alguns espaços em 

detrimento de outros, visualizando partes da cidade, muitas vezes se 

restringindo a algumas delas, sem ter a dimensão da sua totalidade.  Para os 

segmentos de menor poder aquisitivo muitas vezes ir ao centro significa ir à 

cidade, por se encontrarem na periferia, que está desprovida de equipamentos 

coletivos e infraestrutura urbana. A ida ao centro para pagar contas, comprar 

algum produto, dar uma volta no calçadão e entrar na catedral são práticas 

sempre destacadas pelos entrevistados, como sendo de lazer.  

Enfim, consideramos alguns aspectos que, de certa forma, contribuem 

diretamente para a redução das possibilidades de se destinar algum tempo 

para atividades relacionadas ao tempo livre e/ou ao lazer propriamente dito. 

Como expressa Giddens (1991, p. 26), “o esvaziamento do tempo” é em 

grande parte a pré-condição para o “esvaziamento do espaço” e tem assim 

prioridade causal sobre ele. Corroborando também, com a tendência exposta 

por Negt (2002, p.25) de que “a redução do tempo acelera o processo de 

erosão dos espaços púbicos”, ou seja, percebemos que esse fato tem uma 

grande relevância entre os entrevistados e nos mostra que o cidadão gasta 

muito mais o seu tempo com as práticas socioespaciais voltadas para suas 

necessidades cotidianas, que com os desejos, revelando que a utilização do 
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espaço público está diretamente ligada ao tempo disponível, e como 

consequência desses, outros fatores como a acessibilidade a esses espaços, 

por exemplo. (LOBODA, 2008, pag. 228) 

Essa realidade da cidade atual está diretamente atrelada às atribulações 

de quem tem, no espaço urbano, o ambiente da sobrevivência. Corroborando 

com a ideia de Santos (2002) de que tudo passa pela relação entre práticas 

socioespaciais no tempo e no espaço, ou seja, o tempo do ócio e dos lazeres 

está estritamente ligado ao tempo do trabalho, dos deslocamentos e da 

acessibilidade à cidade e aos seus diferentes locais. Essa realidade, que 

caracteriza a sociedade urbana moderna, é compreendida por Lefebvre (1991), 

da seguinte maneira,  

 

[...] o tempo obrigatório (o do trabalho profissional), o tempo 
livre (o dos lazeres), o tempo imposto (das exigências diversas 
fora do trabalho, como transporte, idas e vindas, formalidades, 
etc), verifica-se que o tempo imposto ganha terreno 
(LEFEBVRE, 1991, p.61)  

 

Com isso, notamos no uso das calçadas, principalmente da Rua XV de 

Novembro e Saldanha Marinho, no Centro, que o tempo determinado ao uso 

das calçadas, é basicamente restrito ao tempo diário do trabalho, onde as 

pessoas se deslocam em horário comercial e nos dias de semana. As 

observações em campo permitiram constatar que nos finais de semana, como 

final da tarde de sábado e domingo, a circulação de pedestres nessas ruas 

diminui consideravelmente, pois nesses dias, outros espaços da cidade são 

mais utilizados pela população, como o Parque do Lago, Lagoa das Lágrimas e 

Parque das Araucárias. 

Observando de maneira peculiar a dinâmica do espaço das calçadas no 

Centro de Guarapuava, é possível notar que dentre tantas informações 

essenciais para os indivíduos citadinos há a presença constante de uma 

variedade de elementos próprios do mobiliário urbano nessas calçadas. 
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Analisando especificamente o espaço das calçadas das Ruas XV de Novembro 

e Saldanha Marinho, foi possível encontrar elementos, dentre eles: 

arborização, floreiras, lixeiras, telefones públicos, além de bancos.  

É compreensível que todos os elementos acima especificados encontram-

se disponíveis para os usos e apropriação dos pedestres, e por que não dizer, 

dos indivíduos que são os agentes sociais que compõem a cidade. Deste 

modo, pensar que a arborização utilizada como forma de amenizar o calor, os 

assentos de madeira distribuídos pelo espaço das calçadas, as floreiras e as 

lixeiras adaptadas e os telefones públicos, são elementos importantes na 

dinâmica do espaço das calçadas, é refletir e analisar, com mais consistência, 

os indivíduos que são e serão beneficiados por esses subsídios 

cotidianamente. E, embora a acomodação de alguns elementos causem 

conflitos aos pedestres, por sua localização, conflitos esses que Yázigi (2000) 

aponta, e, Gomes (2002) sublinha também que o espaço das calçadas pode 

ser observado como um espaço de conflitos, porém, que necessita ser 

cotidianamente reestruturado e readaptado a todos os seus usuários.  

. Quanto a acessibilidade existente nas calçadas das Ruas revitalizadas, 

é perceptível após algumas observações empíricas, que na composição do 

espaço das calçadas das Ruas selecionadas para a execução da pesquisa, 

nos Bairros Centro Vila Bela e São Cristóvão, que as guias foram rebaixadas 

nas calçadas, e a mesma foi reformada com piso tátil apropriado para os 

pedestres, para os idosos e deficientes físicos circularem livremente com 

segurança e comodidade. Entretanto, quando há o intuito de atrair indivíduos 

com necessidades especiais, ou mesmo idosos, ao interior dos 

estabelecimentos comerciais, alguns proprietários oferecem essa possibilidade, 

porém nem todos estão adaptados às normas de acessibilidade. 

Quanto ao espaço das calçadas na área central de Guarapuava, como já 

salientamos, o mesmo encontra-se sendo utilizado de diferentes formas, desde 

a disposição do mobiliário urbano até o comerciante que utiliza a calçada como 

uma extensão de seu comércio, espalhando mercadorias neste espaço. E são 

justamente esses arranjos informais, provocados pelos indivíduos citadinos, 
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que ultrapassam as leis e normativas impostas pelo poder público e acabam 

sendo adaptadas de acordo com as prioridades de quem se utiliza do espaço 

Continuando as observações e análises referentes ao uso e ocupação 

do espaço das calçadas das ruas e avenidas investigadas e exibidas nas 

figuras, subentende-se que, sendo um espaço livre público, pode-se notar que 

esses espaços têm recebido cuidados necessários apenas nas vias coletoras, 

como já foi abordado. Sabe-se, contudo, que não é possível caminhar e 

competir com os veículos automotores que trafegam nas vias coletoras, por 

inúmeros motivos, principalmente para não colocar em risco à vida humana e 

sofrer algum acidente de trânsito desnecessário. Dessa forma, observa-se, que 

as vias coletoras têm sido, de alguma forma, mais organizadas e adaptadas 

tanto para os veículos trafegarem como para estacionarem. 

Nestes sentido, vale mencionar que as contradições entre as teorias 

solicitadas pelas leis contratuais – nomoespaço, segundo Gomes, P. (2010) – e 

as realidades territoriais e temporais – genoespaço – encontradas 

especificamente na área urbana de Guarapuava, não são e nem devem ser 

vistas como uma exclusividade apenas desta cidade, mas é perceptível que se 

encontre, em outras cidades brasileiras, diversos conflitos e inter-relações 

quanto ao uso e nas formas de ocupação desse espaço. Dificuldades talvez na 

atuação da gestão pública no primeiro esclarecimento de quem deve responder 

pela administração do espaço das calçadas, já que os gestores é que 

respondem pelas cidades e deveriam ser os primeiros responsáveis a 

proporcionar ambientes adaptados, dentro do espaço urbano, para os citadinos 

e suas limitações físicas. Dificuldades que são identificadas também na 

maneira como os usuários (residentes, pedestres, comerciantes e ambulantes) 

utilizam e se inter-relacionam com essas calçadas, visto que são agentes 

sociais influentes na dinâmica de formação desse espaço.  

Deste modo, abordando o pensamento de que o espaço das calçadas, 

nas pequenas e médias cidades brasileiras encontra-se de certa forma 

restringidos e por vezes deteriorados, Gomes (2010) defendem a ideia de que 

a calçada é o primeiro degrau da cidadania urbana. E continuam destacando 
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que, o desrespeito por ela, que se traduz no desrespeito ao elementar direito 

de ir e vir fere de morte do respeito aos demais cidadãos.  

Sem podermos trafegar por calçadas seguras, desobstruídas e regulares 

(em suma, livres) estamos impedidos (ou não podemos fazê-lo dignamente) de 

chegar ao trabalho, à residência, às compras, ao transporte público, à clínica, à 

escola, ao cinema, ao parque etc.  

Ou seja, ficamos isolados, obstaculizados, ou gravemente restringidos 

por carros invasores, barracas, lixo, esgotos estourados, árvores sem cuidado, 

pisos destruídos e inadequados, materiais de construção, mesas e cadeiras, 

mercadorias, tráfego de veículos, rampas, degraus, buracos e inúmeros outros 

abusos que atormentam a vida do cidadão pedestre. (CUNHA; HELVÉCIO, 

2013, p. 10).   

Confrontando nessa reflexão o pensamento dos autores 

supramencionados, e fazendo um aporte com o quadro 01 apresentado abaixo, 

observando os tipos de uso e os tipos de ocupações existentes no espaço das 

calçadas, dos Bairros Centro, Vila Bela e São Cristóvão, na área urbana de 

Guarapuava, é possível obter uma ideia sintetizada dos elementos concretos 

disponíveis nesse espaço e que tem sido discutido no decorrer da pesquisa. 

Quadro 1. Tipos de Uso e Tipos de Ocupações nas calçadas investigadas em 

Guarapuava:  

 

 
Uso Público Uso Privado 

OCUPAÇÃO 

PERMANENTE 

Arborização; Infraestrutura: redes 

de energia elétrica; Lixeiras, 

Placas sinalizadoras; Tampas de 

tubulações; Telefones públicos. 

Pavimentação das 

Calçadas; 

OCUPAÇÃO 
TEMPORÁRIA 

Fluxo de Pessoas circulando. 
 

Arborização; 
Bicicletário; Comércio 
Ambulante; Detritos; 
Floreiras; Lixeiras; 
Materiais de 
Construção; Meios de 
Transporte (bicicletas, 
motocicletas); Placas 
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sinalizadoras e de 
estabelecimentos 
comerciais; 
Estacionamento 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A descrição do mobiliário urbano, tanto de uso público como de uso 

privado, exposto no quadro acima, existente no espaço das calçadas das Rua 

analisadas durante a pesquisa, apresentaram diversos estados de 

conservação, no entanto é perceptível que alguns estão tão desgastados 

quanto à própria calçada. Enquanto que os elementos de ocupação temporária 

estando espalhados pelo espaço das calçadas também têm sua parcela de 

contribuição na dinâmica do mesmo.  

Na identificação das características da estrutura das calçadas 

investigadas, temos no quadro 02 as especificações levantadas em campo. 

Quadro 02. Características da Infraestrutura no Espaço das Calçadas na Área 

Urbana de Guarapuava: 

BAIRRO 
TIPO DE 

CABEAMENTO 

LOCAL ONDE 

FICA 

TIPO DE PISO NA 

CALÇADA 

Centro Aéreo Espaço da 

Calçada 

Paver Intertravado 

Vila Bela Aéreo Espaço da 

Calçada 

Paver Intertravado 

São 

Cristóvão 

Aéreo  Espaço da 

Calçada 

Paver Intertravado 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Esses conflitos entre os cabeamentos aéreos de energia elétrica, 

telefonia, internet, representam, na área urbana de Guarapuava, mais 

precisamente nas Ruas selecionadas para a pesquisa de campo, uma 

dificuldade de grande porte. Observando o quadro 04, compreende-se que os 
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primeiros conflitos existentes nessa situação se dão justamente pela disposição 

dos postes, dos fios, além de haver o confronto direto entre a arborização 

nessas calçadas e até mesmo na instalação das placas informativas, enfim, 

vários elementos presentes e pertinentes num mesmo ambiente, no espaço 

das calçadas. Fazendo com que se tornem obstáculos para pedestres, 

dificultando a livre circulação nas calçadas. 

Assim, diante das exemplificações outrora apresentadas, dos quadros, 

das figuras e dos depoimentos que se encontram no decorrer da pesquisa, é 

notável que todos os elementos encontrados na extensão do espaço das 

calçadas, servem de alguma forma, e em certo momento, aos indivíduos 

citadinos. Deste modo, além de perceber os inúmeros desafios a serem 

revistos e reanalisados, quanto ao uso e ocupação existente no espaço das 

calçadas, é imprescindível lembrar que, todo e qualquer processo de 

revitalização, independente da cidade e/ou do município, passa primeiramente 

pelo bem estar e pela segurança da sociedade local, pois, todos os indivíduos, 

fazendo parte da cidade, e, sentindo-se seguros, poderão se comprometer de 

forma ativa no bom desenvolvimento da mesma. 

De acordo com o que foi levantado na pesquisa, o lazer propriamente 

dito, passa a ser na maioria das vezes, um “momento” de ruptura em meio às 

práticas socioespaciais cotidianas (enquanto pedestre, no trajeto casa - 

trabalho, nos momentos de espera nos pontos de ônibus, etc...). Essa reflexão 

é fundamental, no sentido de auxiliar-nos na compreensão da atual cidade e 

sua tendência à fragmentação, em que a apropriação socioespacial fica restrita 

a determinadas parcelas da cidade, pois o tempo programado aumenta 

significativamente em relação ao tempo livre e essa assertiva tem influência 

direta do ponto de vista dos usos da cidade e, por conseguinte, dos espaços  

públicos.  Considerando a perspectiva de Damiani (1997), temos que,  

[...] Mais do que tempos e espaços industrializados, frutos 
do mundo da mercadoria no universo do tempo livre, o 
lazer ainda é residual às lógicas sociais, que reproduzem 
a sociedade existente, a das empresas e do Estado; e, 
nessa medida, constitui o espaço e o tempo primordiais 
da vida urbana mais plena (DAMIANI, 1997, p. 47).   
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De diversas formas os indivíduos utilizam o espaço das calçadas em 

Guarapuava; nos bairros mais afastados do centro comercial, as ruas são 

compostas por residências unifamiliares e, de certa maneira, alguns moradores 

cuidam e conservam sua calçada. Ainda que elas apresentem deficiências, 

eles tentam contornar tais problemáticas reestruturando-as, de acordo com 

suas necessidades e de sua família.  

De certa forma, analisando a reflexão de Yázigi (2000) acerca dos 

inúmeros conflitos que acontecem no espaço das calçadas, observa-se que a 

circulação dos pedestres, juntamente com os produtos expostos e com os 

vendedores ambulantes, além da calçada que é utilizada como uma extensão 

do comércio e como um bicicletário, acontece sim, uma situação conflituosa 

constante, pois em determinados momentos alguém termina por ser 

prejudicado no instante em que vai usar esse espaço. Os pedestres, por sua 

vez, não têm como competir com os automóveis, como já foi abordado, 

também não existe outro lugar em que possam transitar com segurança e 

guardar a bicicleta, além das calçadas; os comerciantes, apesar de convidarem 

os clientes para adquirirem os produtos, sentem a necessidade de expô-los nas 

calçadas; os vendedores ambulantes se utilizam desse serviço improvisado 

como uma saída para não faltarem com os compromissos financeiros mensais 

de suas famílias.  

 

.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a mobilidade urbana com ênfase no espaço do pedestre 

representa a real situação do ambiente público urbano, em que este se 

encontra ou não adequado para todo e qualquer tipo de pedestre. Este espaço 

caracteriza-se pela calçada. 

A calçada é um espaço físico, e como tal, pode ser analisado a partir de 

sua estrutura material. Entretanto, pode ser vista igualmente como espaço 

social e simbólico que descreve, demonstra e produz compreensões sobre uma 

sociedade, em um lugar e tempo históricos específicos. A calçada é, portanto, 

um espaço público formado pela interseção de uma dimensão tangível, 

material, representada pela infraestrutura urbana, e intangível e subjetiva 

representada pelas sociabilidades públicas que nela ocorrem. 

Da mesma forma que o arranjo espacial e a decoração de uma moradia 

demonstram características dos gostos, valores e a sensibilidade estética de 

seus moradores, a qualidade do espaço público nos informa sobre a 

coletividade que habita uma cidade, seus valores sociais, sua organização e 

sobre o sentimento de cidadania que ali existem. 

Assim sendo, as calçadas ao serem construídas informam sobre essa 

coletividade, mas também constroem as pessoas, seus valores sociais e 

experiências emocionais através do uso e vivências do seu espaço/tempo. As 

relações mantidas com os espaços são portanto, transacionais, com o tempo e 

a experimentação, as influências mútuas se constroem: marcamos os espaços 

com nossa subjetividade e ele nos marca e nos transforma, num processo 

contínuo através de nossas experiências, vivências e memórias. 

A calçada por ser um espaço lindeiro, o primeiro espaço que encontramos 

ao sair de casa, pode propiciar percepções contraditórias em relação ao uso de 

um espaço público que é confundido como privado por meio de sua 

apropriação.  

Em Guarapuava essa apropriação se manifesta de forma singular, através 

das marcas feitas pelos moradores nas calçadas, que ao invés de serem 
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construídas por meio de normas, ou mesmo bom senso de um pensamento 

coletivo, demonstram a individualidade que pouco contribuem para a vivência 

do espaço público. 

Assim, conclui-se que o conjunto de soluções no sentido de melhorar a 

acessibilidade e a mobilidade de pedestres é, dentro dos campos citados no 

objetivo geral, bastante vasto. A junção das soluções, aplicadas com sucesso 

em cidades de todo o mundo, origina medidas que podem ser utilizadas no 

caso das cidades brasileiras, e das cidades com problemas semelhantes em 

outros países, desde que se respeite o contexto no qual se pretende implantar 

as ações e se incentive a participação efetiva da população durante os 

processos de planejamento. 

Na maioria das calçadas, os citatinos simplesmente passam, não 

permanecendo; e assim não dão possibilidade à convivência, fecham-se cada 

mais em seus espaços considerados seguros, isolando-se do que lhes 

ameaça. Os outros segmentos não têm opções a não ser viver cotidianamente 

a falta de infra-estrutura, e de equipamentos urbanos básicos, bem como o 

problema da mobilidade espacial, que interfere na sua acessibilidade à cidade, 

isso no caso das áreas não revitalizadas.  Dessa forma ficam impossibilitados 

de vivenciar uma urbanidade adequada para a reprodução da vida, já que as 

condições necessárias para essa não ocorrem plenamente. Nesses espaços e 

lugares, o uso e o convívio são maiores e a sociabilidade se realiza, prova 

disso nos diversos depoimentos dos moradores das áreas revitalizadas.  

Os espaços livres públicos, como locais possíveis da manifestação do 

público, ou seja, como um local da vivência cotidiana dos agentes sociais que 

formam a cidade, apresentam características específicas que os classificam e 

por vezes os diferenciam do espaço público propriamente dito, tornando 

provável que os usuários se confundam ao classificá-lo; uma vez que, a própria 

liberdade proporcionada por esses espaços permite que os usuários os 

reinventem criando novas práticas e maneiras de vivenciá-lo. 

Da mesma forma acontece com o espaço das calçadas, eixo central e 

norteador dessa pesquisa, que sendo considerado um espaço livre público, 
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pode ser definido como um sistema viário essencial nas cidades 

contemporâneas e tem seu uso e gestão norteados pelos indivíduos que o 

formam. Por ser observado como um espaço diferenciado dentro do espaço 

urbano, apresentando formas e conteúdos que o particularizam, embora se 

apresente como um espaço livre público, o espaço da calçada, por vezes, é 

administrado e utilizado pelos indivíduos como um espaço livre de apropriação 

privada no cotidiano dessas cidades. 

Através das ilustrações já apresentadas, é compreensível que há uma 

multiplicidade de usuários no espaço das calçadas de Guarapuava, desde 

crianças acompanhadas de suas famílias até os idosos que, de certa maneira, 

têm necessidades pessoais para serem resolvidas na área comercial e central 

do município. A forma de usos do espaço das calçadas em Guarapuava, 

especialmente nas Ruas investigadas também acontece de maneira variada, 

porém, é notável que esse espaço livre público tem sido ocupado por 

comerciantes ambulantes, juntamente com a exposição de seus produtos, 

produtos que são vendidos nos estabelecimentos comerciais, ao que a calçada 

funciona como uma extensão do próprio comércio; é ocupado ainda por todo o 

mobiliário urbano, que em alguns momentos são favoráveis para a população e 

é ocupado com mais assiduidade pela circulação dos pedestres.   

Nota-se uma melhor acessibilidade no centro da cidade, uma vez que, de 

a configuração de uma localização específica – condicionada por fatores 

políticos, sociais e econômicos – que determina níveis diferentes de acesso de 

acordo com uma estrutura estabelecida transforma o espaço em barreira.  

Uma vez que os passeios públicos são espaços livres destinados aos 

pedestres, e têm grande significado para a circulação urbana, seria das 

unidades de gestão local o dever de orientação e manutenção desses espaços, 

a partir do investimento de recursos para tornar esses espaços adequados à 

circulação dos pedestres. Por outro lado, as concessionárias de serviços 

públicos (luz, água, esgoto e telefonia) fazem suas intervenções no espaço 

público sem levar em conta a circulação de pedestres no seu cotidiano de 

trabalho e lazer. Como resultado, tem-se um espaço que dificulta a mobilidade 
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das pessoas comuns e de todas as que possuem dificuldades de locomoção ou 

mobilidade reduzida.  

 O caminho percorrido até aqui buscou deixar claro o que se evidencia no 

espaço urbano das cidades capitalistas e também as possibilidades de 

transformações. O objetivo foi contribuir para o entendimento da problemática 

apresentada, que pode ser enriquecido por meio de outras pesquisas a serem 

realizadas, já que há uma infinidade de recortes metodológicos para apreender 

a realidade social apresentada nos espaços das calçadas e colaborar para a 

discussão e proposição de mudanças que se fazem necessárias, posto a 

cidade ser o lugar das possibilidades. Precisamos continuar refletindo sobre o 

processo diferenciado e contraditório de produção e apropriação do espaço 

urbano, sobretudo o espaço das calçadas, nem sempre visto como coletivo, e 

sim apropriado de forma particular e individualista, com vistas a apreender o 

que se estabelece em razão da estruturação/reestruturação desses espaços, 

expressando processos de revitalização de espaços públicos que promovem a 

interação urbana, implicando no exercício do pleno direito à cidade.  

O acompanhamento de percursos/trajetos urbanos que se apresenta 

como uma importante metodologia a ser utilizada nas pesquisas sociais, pode 

nos revelar como os citadinos vivenciam a cidade, como a apreendem, como a 

vêem, como a sentem, como se interam, como exercem seus direitos, como 

cobram ações, como participam, ou seja, como são as práticas socioespaciais 

por eles desenvolvidas. Assim, podemos analisar a cidade de acordo com as 

manifestações reais daqueles que nela vivem, aproximando-nos mais, do que 

realmente acontece, e que muitas vezes, não se encontra tão explicito para 

todos, não nos restringindo a uma leitura distante do que se manifesta.   
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APÊNDICE A 

ENQUETE DE OPINIÃO SOBRE CALÇADAS 
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IDADE: 

 

SEXO 

(  ) M              (  )F 

ENDEREÇO: 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

(  )Básico               (  )Fundamental 

(  )Médio                (  ) Superior 

RENDA FAMILIAR (média) 

(  ) até 2 salários mínimos            (  ) 2 a 5         (  

)5 a 10                           (  ) acima de 10 

1. Tem conhecimento que é de a responsabilidade do proprietário do imóvel a construção e 

manutenção das calçadas/passeios? De acordo com a Lei Municipal nº 035/2011. 

(  ) SIM                       (  ) NÃO 

 

2. Considera a calçada enquanto espaço público pertencente ao cidadão? 

(  ) SIM                       (  ) NÃO 

 

3. Considera as últimas obras (revitalização) por parte do poder público como essenciais para 

o desenvolvimento da cidade? 

(  ) SIM                       (  ) NÃO 

 

4. Na sua opinião, qual o nível de acessibilidade das calçadas? 

(  ) PÉSSIMO             (  )BOM        (  ) REGULAR          (  )ÓTIMO 

 

5. Quais os principais motivos para uso das calçadas? 
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ÂPENDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Data: 01/11/2016 Hora: 10:30. 

Instituição: Secretaria de Habitação e Urbanismo/Prefeitura Municipal de Guarapuava. 

Entrevistado: Flávio Alexandre 

Cargo ou Função: Secretário de Habitação e Urbanismo 

Escolaridade: Superior Completo 

Quantos pessoas trabalham neste órgão: _________________ 

Questões 

1) O que você entende por: Revitalização Urbana? 

2) O estado promove o planejamento urbano visando ampliação produtiva dos 

setores industriais e comercial numa estratégia de expansão econômica ou é mais 

articulado em planejar o espaço para inclusão social e sociabilidade visando 

ampliar o bem estar de seus moradores? 

3) Quais os principais diretrizes da política urbana para a mobilidade de pedestre? 

Pensando no contexto político econômico dos últimos anos, que perfil o 

planejamento urbano do Município vem adquirindo e quais as perspectivas? 

4) Por meio do que relatou, Guarapuava está atrasada em sentido da mobilidade 

urbana? Este espaço urbano é conservador?  

5) Para a implementação da política de planejamento urbano, quais os principais 

parceiros e os principais adversários?  

6) Os recursos financeiros são de qual origem? 

7) Quais as principais mudanças do projeto do Plano Diretor referente à mobilidade 

e acessibilidade? 

8) Quais os desafios encontrados no planejamento de inclusão social à cidade? E 

porque os bairros periféricos são providos de menos equipamentos urbanos e 

como esses estão dentro do planejamento estratégico de gestão urbana?  

9) Outros comentários que achar pertinente.  
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“Descobrir consiste em olhar para o que todo mundo está 

vendo e pensar uma coisa diferente”. (Roger Von Oech) 

 


