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Resumo 

Nas últimas décadas, a maior parte da população mundial se tornou urbana. Esse aumento da 

população tem gerado a necessidade de revisão nas políticas de planejamento e intervenções urbanas. 

Alguns autores como Jan Gehl, Jane Jacobs discutem aspectos das calçadas como geradores de 

segurança e qualidades na cidade. As calçadas brasileiras, conforme pesquisa do MOBILIZE Brasil, 

apresentam em sua maioria, por volta de 70%, algum tipo de problema. Este trabalho tem a intenção de 

apresentar um exemplo de sociedade organizada que através de intervenções urbanas artísticas 

procura sensibilizar os cidadãos e o poder público para a questão da mobilidade e acessibilidade nas 

cidades. A ação consiste em um mapeamento dos pontos críticos de acessibilidade nas calçadas para 

formação de um banco de dados coletivo. A metodologia aplicada consiste inicialmente em um 

mapeamento quantitativo e qualitativo dos problemas de acessibilidade encontrados na área de ação. 

Os pontos mapeados são sinalizados através de uma intervenção artística na qual curativos gigantes 

são colados nas calçadas. É realizada a documentação fotográfica da intervenção e o material gerado 

é compartilhado on-line em aplicativos e redes sociais. Como resultado das ações, o debate em relação 

ao tema repercutiu significativamente nas mídias e entre os cidadãos. Atualmente em torno de 5.500 

pessoas estão conectadas on-line ao movimento colaborando com a troca de informações relativas à 

questão da acessibilidade e mobilidade urbana. Em resposta à essa demanda, baseado no conceito de 

cidades sensíveis, pretende-se desenvolver um aplicativo integrado a um sistema de mapeamento na 

qual os cidadãos possam colaborar informando a localização, característica e ocorrência de 

determinado problema de acessibilidade. Tais dados poderão ser utilizados para deixar a cidade mais 

eficiente, otimizando as soluções de desenho para um espaço público mais propício ao caminhar. 

Palavras chave: calçadas, intervenção, mapeamento, acessibilidade, mobilidade. 

  



1. Introdução 

Assistimos na última década a uma transformação radical em que a maior parte da população mundial 

tornou-se urbana. Iniciamos o século XX com apenas 10% da população vivendo nas cidades, 

atualmente já ultrapassamos os 50% e a previsão é de que até 2050 sejamos mais de 75%. Ou seja, 

todo crescimento futuro da população ocorrerá nas cidades. De acordo com a ONU Habitat, como 

conseqüência dessa explosão urbana contemporânea, principalmente nos países em desenvolvimento, 

as cidades se tornarão os locais predominantes da pobreza, sofrendo um processo de favelização 

progressivo (Leite, 2012). 

No Brasil o cenário não é diferente. Com uma população de 190.732.694 milhões de habitantes (IBGE, 

2010), o país apresenta atualmente uma elevada taxa de urbanização. São Paulo, por exemplo, pode 

ser considerada a maior macrometrópole do hemisfério sul, reunindo o equivalente a 12% da população 

do Brasil numa única mancha territorial (Leite, 2012). 

A rapidez com que o mundo urbanizou-se trouxe consigo inúmeros problemas de ordem econômica, 

social e ambiental, em que sistemas de transportes, energia, água, moradia, entre tantos outros, 

mostram-se à beira de um colapso. Porém, por mais que as cidades gerem problemas os mais variados 

possíveis, nelas também estão as soluções. Logo, o grande desafio está em aprender a explorar suas 

capacidades e potencialidades (UNFPA, 2007). 

Na visão do economista americano, Nobel de Economia em 2008, Paul Krugman (1991, apud Leite, 

2012), o crescimento das cidades será o modelo econômico de desenvolvimento no futuro. Isso porque 

é nas megacidades que acontecem as maiores transformações, gerando uma demanda inédita por 

serviços públicos, matérias-primas, produtos, moradias, transportes e empregos. 

Nesse contexto, lança-se um grande desafio para os governos e a sociedade civil, que exigirá uma 

revisão crucial no planejamento das cidades e suas prioridades. O mundo será obrigado a rever seus 

padrões de consumo e conforto característicos da vida urbana atual. Será necessário se reinventar, 

dividir riquezas para alcançar padrões mais justos e equilibrados de desenvolvimento. 

Dentre os maiores desafios para a megacidade contemporânea, está a questão da mobilidade urbana. 

Muitos autores defendem que novas formas de transporte público e individual seriam os maiores 

desafios e oportunidades para cidades sustentáveis. 

 



Um eficiente sistema de mobilidade urbana deve conectar os núcleos adensados em rede, promovendo 

maior eficiência nos transportes públicos e gerando um desenho urbano que encoraje a caminhada e o 

ciclismo, além de novos formatos de carros - compactos, urbanos e de uso como serviço avançado 

(Leite; Awad, 2012). 

Adalberto Maluf (2010, apud Leite, 2012), da Clinton Climate Initiative, pondera: “mais investimentos no 

transporte público e ciclovias no lugar de grandes avenidas. As cidades foram feitas para o convívio e 

devem priorizar parques, árvores, ciclovias e lazer, reduzindo o espaço viário, aumentando calçadas e 

transformando as avenidas. As cidades que não se adequarem a esses novos tempos vão continuar 

perdendo empresas, pessoas e investimentos.” 

Em seu livro Cities for People, Gehl e Rogers (2009), apontam para a importância de um maior foco 

nas necessidades das pessoas que usam a cidade e cita como exemplo reforçar o pedestrianismo para 

desenvolver cidades cheias de vida, seguras, sustentáveis e saudáveis. 

Já na década de 1950, Jane Jacobs (2009) defendia um planejamento urbano na escala humana, na 

qual a calçada desempenha um papel fundamental como geradora de qualidades para a cidade: “As 

ruas e as calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais. Se as ruas 

de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem 

monótonas, a cidade parecerá monótona”. 

Há de se ressaltar o caráter de segurança pública das calçadas, conforme mostra Jane Jacobs (2009): 

“a ordem pública (...) é mantida fundamentalmente pela rede intrincada, quase inconsciente, de 

controles e padrões de comportamento espontâneos presentes em meio ao próprio povo e por ele 

aplicados. (...) uma rua movimentada consegue garantir a segurança; uma rua deserta, não.” 

Mais do que o papel tradicionalmente relacionado ao trânsito de pedestres, a calçada representa um 

espaço simbólico, que interliga vizinhos, passantes e ocupantes, é dotada de significados históricos de 

convivência e conflitos (Yazigi, 2000). 

Explorar o leque de possibilidades que se apresenta nesse espaço de intensa interação social é 

fundamental  para proposição de um desenho urbano adequado.  

O planejamento físico pode influenciar nos padrões de comportamento, garantindo desde um caminhar 

seguro até mesmo induzindo despretenciosos e aleatórios contatos entre seus usuários. Pequenas 

mudanças capazes de fazer florescer a vida pública da cidade. 



Experiências como a de Copenhagen e Melbourne apresentadas por Gehl e Rogers (2009) são 

exemplos de cidades que dedicaram esforços para dar condições melhores ao trânsito de pedestres e 

como isso levou a novos padrões de uso e a mais vida nos espaços públicos. 

A partir de 1960, Copenhagen iniciou um trabalho de valorização da escala humana na cidade 

reduzindo o tráfego de carros e estacionamentos no centro e investindo em ruas focadas em pedestres. 

Houve uma transformação no padrão urbano de lá pra cá: com a oferta de espaços convidativos para 

caminhar, sentar, ficar, mais pessoas passaram a utilizar esses espaços, e consequentemente, a vida 

na cidade aumentou de forma correspondente. 

Melbourne iniciou na década de 80 um grande projeto de renovação urbana no centro da cidade que 

contou com uma políticia de incentivo ao uso habitacional mesclado ao já consolidado caráter de 

serviços da região. Seu desenho urbano foi remodelado com ampliação de calçadas, novos mobiliários 

e arborização. Tal empenho resultou em um notável aumento tanto no tráfego de pedestres como nas 

atividades de lazer distribuídos em diferentes períodos do dia. 

Conclui-se, portanto, que se melhores espaços são oferecidos, seu uso vai aumentar e a experiência 

urbana se tornará mais rica. 

No cenário brasileiro atual, os deslocamentos de pedestres correspondem à grande parte dos 

deslocamentos urbanos, cerca de 30% de acordo com dados do IBGE (2010). Em muitas situações, é o 

mais rápido ou único meio para se chegar ao destino.  

No entanto, as condições de qualidade das calçadas utilizidas nesses percursos são em geral muito 

ruins, como aponta pesquisa desenvolvida pelo Mobilize Brasil (2012): “a média nacional atribuída 

pelos avaliadores ficou em 3,40, número muito baixo se considerarmos que a nota mínima para uma 

calçada de qualidade aceitável seria 8, segundo os critérios estabelecidos”. A pesquisa mostra ainda, 

que 70% das calçadas brasileiras apresentam algum tipo de problema. 

A experiência de cidades de outros países nos mostra que oferecer boas condições para o pedestre é o 

primeiro passo para se ter uma cidade mais viva, segura e atrativa. Uma questão que exige elaboração 

de estratégias e diretrizes urbanísticas que direcionem a produção de um espaço urbano com soluções 

de desenho mais propício ao caminhar. 

Um grande desafio a ser equacionado durante o processo de transformação desse território é a  

questão conflituosa no que diz respeito à calçada como espaço público. De acordo com Zattar (2009), 

enquanto que compreendidas como “logradouros públicos”, constituem espaços da cidade de livre 



acesso a qualquer cidadão, por outro lado, o poder público ao impor ao proprietário do imóvel a gestão 

das calçadas, agrega a elas uma dimensão de propriedade particular, sem, contudo, lhe conceder o 

direito de uso desse território.  

A relação público/ privada que envolve historicamente as calçadas brasileiras, tidas como espaço 

público que “é de todos e de ninguém”, deve ser reestabelecida sob a ótica da complementaridade, em 

que o cidadão crie relações de direito na urbanização da cidade. 

É fundamental a participação da comunidade no processo de construção dos espaços da cidade. A 

percepção dos habitantes possibilita acrescentar significados e valores que conduzirão a tomadas de 

decisões mais alinhadas às expectativas comuns. 

De acordo com Pallamin (2000),”‘fazer urbanística’ significa contribuir para a transformação qualitativa 

do urbano  alterando seus objetos, sua capacidade, qualificações, num  trabalho que provoca e, ao 

mesmo tempo, exige a compreensão de seus códigos e a interpretação de suas múltiplas 

significações”.  

É nesse contexto que esse trabalho apresenta um exemplo de sociedade organizada que através de 

intervenções urbanas artísticas procura sensibilizar, provocar o questionamento e expor os conflitos 

existentes nas calçadas para assim, buscar soluções democráticas e eficientes para os problemas 

relativos a mobilidade e acessibilidade encontrados nesses espaços públicos. 

Considerando que qualquer transformação começa por um bom diagnóstico, a ferramenta artística 

proposta se configura como uma forma de aproximar o debate dos cidadãos, iniciando um diálogo que 

possibilite o mapeamento das demandas e culmine no desenvolvimento de um projeto urbano com 

soluções alinhadas às expectativas da cidade atual. 

 



2. Metodologia 

 

2.1 O objeto 

As calçadas configuram-se como o espaço público básico das cidades. Todos os cidadãos apropriam-

se dela, com maior ou menor intensidade, em algum momento, pois está presente desde a porta de 

casa e interliga todos os espaços da cidade. Todos somos pedestres. 

Vivemos numa época em que o sistema automobilístico, com a criação de elevados, pontes, vias 

expressas provocou a redução da vida no entorno desses lugares, pois a principal função das calçadas 

foi suprimida. Tais aberrações urbanas surgem pela falta de contextualização do planejamento com os 

diferentes agentes que intervem no mesmo espaço. 

Mesmo que atualmente a manutenção das calçadas seja devida aos proprietários dos imóveis lindeiros, 

o planejamento e regulamentação deve caber ao poder público. 

Nos deparamos no dia a dia com um modelo que não permite um acesso universal a  esse espaço. 

Seja pela falta de planejamento, pela dificuldade de se padronizar regras para construção, manutenção 

e uso, seja pelo conflito de interesses público-privado que as permeiam e dificultam uma relação de 

afeto e cuidado do cidadão para com o espaço público, seja pelas inúmeras e conflitantes funções que 

desempenha, as calçadas em geral apresentam péssimas condições para o uso, oferecem riscos, 

expõem a medos. 

Essa questão tem que ser eliminada. A calçada deve ser o espaço em que a vida da cidade acontece, 

atualizada a cada época, reorganizada e refuncionalizada no tempo e no espaço.  

Parece oportuno conhecer e expor os problemas que atingem o espaço público, especificamente as 

calçadas, para que se possa refletir, questionar e dar respostas com soluções coerentes com as 

necessidades do momento histórico. 

 

2.2 Área de estudo 

Um dos objetivos deste trabalho é criar um banco de dados coletivo, continuamente alimentado, da 

qual se possa tirar conclusões estatísticas.  



Assim sendo, não é possível definir uma área de estudo com rigidez de limites físicos, uma vez que por 

se tratar de uma produção coletiva, a ocorrência de situações semelhantes num mesmo local é fator 

para análise. 

Como experiência ilustrativa consideraremos o centro antigo da cidade de São Paulo, porém tais 

conclusões não podem ser generalizadas para outras regiões da cidade ou outras cidades, mesmo que 

eventualmente ocorram situações semelhantes. 

A experiência concentrou-se na percepção do espaço sob o prisma da acessibilidade em calçadas, 

calçadões e praças do centro antigo da cidade de São Paulo. 

As calçadas do centro de São Paulo viveram seus melhores relacionamentos sociais até a década de 

50, como relata Yazigi (2000), em seu livro O mundo das calçadas. Nessa época a vida nas calçadas 

do centro era caracterizada por mulheres que saiam em footing, circulando por butiques, cafés, casas 

de chá, sendo observadas pelos senhores que costumavam ficar na porta de livrarias nos arredores da 

Rua XV de Novembro. A vida noturna também era movimentada, com bares e cafés com mesas 

espalhadas pelas calçadas.  

Nos anos 70, porém, com a popularização da televisão e surgimentos dos shoppings centers a vida e a 

sociabilidade nas calçadas foram prejudicadas. O centro da cidade voltou-se para o uso empresarial, 

que lhe daria os contornos atuais, marcado pela grande circulação de pessoas, indo e vindo de todas 

as partes da cidade durante o dia e pelo esvaziamento no período noturno.  

 

2.3 Mapeamento 

O mapeamento consistiu na análise das condições de acessibilidade das calçadas para determinação 

dos pontos que receberiam a intervenção. 

A formulação dos indicadores levou em conta as exigências de normas técnicas de acessibilidade, 

diretrizes estabelecidas por manuais e guias elaborados por prefeituras, além da análise de pesquisas 

relativas ao tema. 

Os dados observados são de fácil compreensão para qualquer pessoa que observe o ambiente urbano, 

facilitando, dessa forma, sua aplicação na avaliação de outras calçadas e assim, contribuindo com a 

replicação da iniciativa e alimentação do banco de dados. 

O método de avaliação da acessibilidade se deteve em aspectos geométricos das calçadas:  



 Irregularidades: Buracos, fissuras, pedras soltas, elevações, que ofereçam risco ou impeçam 

o trânsito de pedestres, inclusive os com mobilidade reduzida; 

 Largura mínima: De acordo com as normas técnicas, as calçadas devem ter no mínimo 1,20m 

de largura, sendo que a faixa livre, destinada ao trânsito de pedestres deve apresentar ao 

menos 0,90m; 

 Mudanças de nível:  Degraus  e  rampas com inclinações inadequadas (NBR 9050 indica 

inclinação de no máximo 8,33% no sentido longitudinal e 3% no sentido transversal, para 

desenho acessível); 

Obs.: Em locais de relevo naturalmente acidentado orienta-se a adoção da inclinação 

longitudinal do leito carroçável da via. 

 Presença de obstáculos: Existência de postes, lixeiras, telefones públicos, rampas de acesso 

às edificações, entulhos e outros obstáculos que impeçam a passagem de pedestres. 

Para a determinação dos pontos a receber a intervenção não foram considerados aspectos como 

sinalização, iluminação e arborização das vias, ou outros atributos específicos de determinado local. 

Também não foram realizadas pesquisas de opinião para determinação do peso psicológico atribuído 

pelos pedestres às variáveis consideradas na avaliação. 

O mapeamento deteve-se a caracterizar e quantificar variáveis que possam interferir na qualidade das 

calçadas sob o aspecto exclusivamente da acessibilidade.  

Os locais que apresentaram problemas foram mapeados para, na sequencia, serem identificados 

através da intervenção artística. 

 

2.4 Intervenção  

A intervenção artística consistiu na sinalização dos pontos mapeados através de curativos coloridos, 

confeccionados em material de espuma reciclável, colados nas calçadas. 

 “A arte urbana é vista como um trabalho social, um ramo da produção da cidade, expondo e 

materializando suas conflitantes relações sociais.” (Pallamin, 2000) 

Nesse contexto, a intervenção no espaço público tem a intenção de sensibilizar e provocar o 

questionamento sobre a situação ao expor os conflitos ali existentes através de referências simbólicas. 



A linguagem lúdica utilizada através do emprego do formato de grandes curativos coloridos é uma 

forma de expressar a necessidade de cuidar das calçadas, de “curar” esses “machucados” encontrados 

pela cidade. 

A arte, assim colocada, se configura num instrumento para a compreensão das alterações que ocorrem 

no urbano, de maneira simples e convidativa, e dessa forma, incentivar as pessoas a analisar, discutir e 

a  propor soluções para transformar os espaços públicos. 

 

2.5 Documentação e compartilhamento 

Os pontos que receberam a intervenção foram documentados através de fotografias e o material 

gerado compartilhado on-line em aplicativos de compartilhamento de imagens e redes sociais. 

A documentação é um importante instrumento de registro das transformações de uma cidade e o 

compartilhamento através da internet é, atualmente, a maneira mais eficaz para a disseminação dessas 

informações. 

Com os avanços tecnológicos e o desenvolvimento da internet surgiu uma nova cultura de 

compartilhamento de conteúdos através de redes sociais. 

Atualmente, a maioria das pessoas que acessam a internet possuem um perfil ativo em alguma rede 

social, o que facilita o compartilhamento de informações de forma inteligente e colaborativa. (Segaran, 

2007) 

Para o compartilhamento da documentação das intervenções e também para possibilitar a troca de 

informações de interesse comum, foi criada uma fanpage na rede social Facebook. Através dela é 

possível dar continuidade às ações através de debates, informações técnicas e incentivo ao 

desenvolvimento de intervenções em outros locais com demandas semelhantes. 

A ferramenta on-line permite a colaboração coletiva somando informações ao banco de dados. A 

participação de um grande grupo de pessoas em um objetivo em comum pode gerar resultados muito 

melhores do que os feitos por uma só pessoa. Esse é o conceito de inteligência coletiva. 

A inteligência coletiva parte do princípio de que as inteligências individuais são somadas e 

compartilhadas por toda a sociedade possibilitando a troca de idéias para o desenvolvimento de 

soluções (Lévy, 2000). 

 



3. Resultados e Conclusões 

A experiência aplicada no centro antigo da cidade de São Paulo foi a segunda intervenção 

desenvolvida pelo coletivo Curativos Urbanos, sendo que a primeira ocorreu na região da Avenida 

Paulista e posteriormente em outros pontos da cidade, como o bairro de Pinheiros e Vila Madalena. 

Considerando a intervenção no centro de São Paulo, os problemas mais comumente encontrados 

foram as irregularidades em calçadas esburacadas e com pedras soltas. 

O material característico utilizado no calçamento dos espaços públicos do centro de São Paulo é o 

mosaico português, revestimento composto de pequenos cubos de pedra (calcário e basalto), 

tradicionalmente bicolores (preto e branco) formando padrões decorativos, assentados sobre superfície 

plana, tendo como elemento de ligação cimentos ou argamassas. Ele foi criado para espaços livres, 

para ser pisado e resistir às interpéries, porém é um tipo de pavimentação que requer constante 

manutenção. 

Além do problema da falta de manutenção que esse tipo de calçamento exige, uma outra questão 

recorrente foram as obras de infra-estrutura nas calçadas, que resultaram em reparos inadequados, 

com remendos e descontinuidade na pavimentação. 

Quanto à largura, as calçadas da região mapeada apresentam em sua maioria, dimensões adequadas 

ao grande fluxo diário de pedestres que recebem. Também não possuem desníveis ou degraus que 

impeçam a circulação de pedestres. De maneira geral o mobiliário respeita a faixa livre de circulação de 

pedestres, porém é comum a presença de lixo acumulado atrapalhando a circulação. 

Para possibilitar o compartilhamento da documentação fotográfica da intervenção foi criada uma 

fanpage na rede social Facebook. Atualmente, mais 5.500 pessoas estão conectadas on-line ao 

movimento, colaborando com a troca de informações relativas à questão da acessibilidade e mobilidade 

urbana, divulgando e replicando as intervenções em outros locais.  

A internet foi uma importante ferramenta para o compartilhamento e divulgação da intervenção, 

atraindo a atenção de importantes veículos de comunicação do Brasil como por exemplo os jornais 

Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, G1 e revistas Veja São Paulo, Superinteressante, jornais 

televisivos Globo News, Jornal do SBT, Jornal da Gazeta, rádio CBN. Na internet blogs especializados 

e portais como o UOL e Catraca Livre trouxeram o assunto para a pauta de discussões, chamando a 

atenção dos cidadãos para a questão. 

 



O ponto mais interessante da intervenção  foi observar o despertar da reflexão sobre a questão da 

acessibilidade nas calçadas e a idéia ser replicada por colaboradores voluntários em outras cidades: 

Rio de Janeiro - RJ, Vitória da Conquista – BA, Assis – SP, Campinas – SP, Porto Alegre – RS, Natal – 

RN e Roma – Itália. A proposta de abordagem lúdica do tema aproximou a discussão dos cidadãos, 

levantando debates e convidando ao exercício da cidadania. Significou um passo importante na 

popularização do diálogo para além dos especialistas. 

Com o avanço nessa discussão pudemos identificar a necessidade de se aprofundar o tema, 

expandindo os critérios de análise para questões mais abrangentes relativas à qualidade e atratividade 

das calçadas: acessibilidade envolvendo o desenho universal, sinalização adequada, segurança nas 

travessias, conforto para caminhar, arborização, iluminação, usos instalados e potenciais, aspectos 

psicológicos e históricos que agreguem valor e significado ao espaço público.  

Foi possível entender que o incentivo ao pedestrianismo como uma maneira de trazer vida aos espaços 

públicos passa pela questão da elaboração de estratégias e diretrizes urbanísticas que direcionem a 

produção de um espaço urbano com soluções de desenho mais convidativos ao caminhar.  

No Brasil, a construção e manutenção das calçadas é responsabilidade dos cidadãos, proprietários dos 

imóveis lindeiros, e nem sempre direcionados por orientações técnicas para executá-las, o que resultou 

em desenhos fragmentados e descontínuos, gerando problemas de acessibilidade e espaços pouco 

convidativos devido à falta de padronização e unidade. Conclui-se que para a proposição de um 

desenho urbano adequado para as calçadas é necessário equacionar todas as demandas presentes 

nesse espaço e somente uma gestão centralizada tem capacidade e autoridade para projetá-las, 

construi-las, fiscalizá-las e mantê-las. 

A proposta conclusiva desse trabalho, diante dessa complexidade de necessidades e significações que 

as calçadas demandam, é que novos critérios de diagnóstico, pautados no diálogo entre os diversos 

atores envolvidos no planejamento das cidades, sejam considerados na elaboração de projetos 

urbanos. 

Com essa intenção, uma ideia começa a ser esboçada sob o conceito de cidades sensíveis, na qual 

dados são compartilhados entre a população e prefeituras na busca por uma cidade mais eficiente.   

No sentido de tornar a mobilização da sociedade ainda mais efetiva na fase de diagnóstico, chegando 

de fato a contribuições significativas para o planejamento da cidade, pensou-se numa proposta de 

aplicativo integrado a um sistema de mapeamento colaborativo. Através desse sistema seria possível 

que as pessoas fizessem leituras perceptivas do espaço público das calçadas, indicando problemas e 



comportamentos no ambiente, traçando rotas de deslocamento, que ao serem agrupadas revelem 

imagens coletivas que indiquem atributos positivos ou negativos e potenciais de determinada região 

analisada. Essas pesquisas serviriam como aparato para a implementação de um adequado desenho 

que, de fato, responda aos anseios da população usuária. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Figuras 

 

1. Mapeamento dos pontos no Centro de São Paulo       2. Avenida Ipiranga, São Paulo, 2012. 

                      

Fonte: Autora                                                                             Foto: Curativos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

3. Avenida São Luís, São Paulo, 2012.                                  4. Rua Barão de Itapetininga, São Paulo, 2012. 
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5. Teatro Municipal, São Paulo, 2012.                                  6. Viaduto do Chá, São Paulo, 2012. 
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 7. Vale do Anhangabaú, São Paulo, 2012.                    8. Avenida São João, São Paulo, 2012.  
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9. Praça Antonio Prado, São Paulo, 2012.                   10. Praça Antonio Prado, São Paulo, 2012.  
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11. Rádio CBN, 2012.                                                                               12. Recorte do jornal Folha de São Paulo, 2012. 

                       

 

 

Fonte: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/colunas/mais-
sao-paulo/2012/08/29/CURATIVOS-URBANOS-
ALERTA-PARA-OS-PROBLEMAS-DAS-
CALCADAS-DE-SP.htm> 

Fonte: 
<http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/1144728-
grupo-cura-calcadas-machucadas-na-regiao-da-
av-paulista.shtml> 



13. Cobertura da ação no centro de São Paulo pelo Jornal da Gazeta, 2012. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

14. Jornal da Globo News, 2012. 

 

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=WH4irp4Xv4Y&list=UUNl_iggJbZNyOLlhE7yyhw> 

Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=IrH50lCcESs> 



15. Jornal do SBT, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Página do Facebook em 15/01/2013. 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.facebook.com/curativosurbanos> 

Fonte: 
<http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/?c=23924&t=Pesquisa+mostra+que+70%25+das+
calcadas+brasileiras+tem+problemas> 
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17. Intervenção realizada por voluntários. 

      Assis-SP, 2012 

19. Intervenção realizada por voluntários. 

      Porto Alegre-RS, 2012 

20. Intervenção realizada por voluntários. 

      Roma-Itália, 2012 

18. Intervenção realizada por voluntários. 

      Vitória da Conquista-BA, 2012 
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