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Olhe O degrau
reconhecimento traz a mudança
Olhe O degrau é um projeto que visa aumentar o 
reconhecimento sobre as escadarias como oportunidades de espaços 
públicos e como importantes conexões na rede de mobilidade para 
pedestres da cidade de São Paulo. a ideia é transformar escadarias 
através de iniciativas que engagem a comunidade local por meio de 
intervenções urbanas.

o projeto piloto “Iluminar os degraus” explora essa metodologia 
e se utiliza do Prêmio urban urge como acelerador dessa 
mudança: ele inicia uma intervenção de longo prazo através de 
lâmpadas, tinta, madeira e eventos para “iluminar” o espaço e 
proporcionar o reconhecimento sobre as potencialidades da 
escadaria.

num contexto de recursos limitados e esforços para renovação dos 
espaços públicos, é esperado que essa intervenção inicial irá superar o 
período “temporário” e será utilizada para anunciar a segunda 
fase do projeto, que consolidará a reforma com implementação de 
infraestrutura permanente e formal.

 Projeto Piloto - iluminar oS degrauS
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Escadarias são:

vistas Para a cidade

morro

imPortanteS conExõEs 

mobilidadE do PedeStre

oPortunidade Para o convívio, 
rElaxar, brincar, sE ExErcitar 

oPortunidade Para criação de 

um  sistEma dE Espaços públicos, 
conectando comunidadEs 

eScadariaS PlanejadaS eScadariaS informaiS

eScadaria Vale

escadarIas de sãO PaulO
entendendo a Problemática

*normalmente estreita
*carece de segurança
*apenas área de passagem

*degraus como bancos
*potencial de arte para os 
muros

*escadarias irregulares
*falta de infraestrutura
*risco de queda e colapso

*intervenção como  as 
oportunidade de atender 
necessidades básicas da 
população vulnerável

*apropriação do espaço incerta
*restrições quanto ao barulho
*acordo entre os moradores

*grupos interessados em 
participar do projeto
*maior sensação de 
segurança

*pouca oportunidade para 
atividades permanentes
*falta de espaço para 
mobiliário 
*muito visível, maior 
sensação de segurança
*usufruir da iluminação 
pública

*sensação de insegurança
*problemas de iluminação

*potencial para espaços de 
relaxamento
* potencial para solucionar 
questões ambientais (ex. 
drenagem)

escadarias como

não-lugarEs

falta de 
maPeamento

Vila madalena

        12 eScadariaS em 2Km²

1 2 3 4 5 ...
entre muroS irregular/ faVela          eStreitaS/zig zag Próxima a áreaS 

VerdeS
ao longo da malha 
urbana

2

São Paulo, brasil: hipsometria/ topografia

reStriçõeS

oPortunidadeS

estrutura urbana de São Paulo foi 
organizada com base em sua hidrologia: 
a maioria das avenidas localizam-se 
ao longo de corpos d'água e topos de 
morros. este modelo de desenvolvimento 
traz a necessidade de conectar diferentes 
níveis da cidade, o que é feito por escadas 
nos locais mais íngremes. como resultado,  
São Paulo apresenta inúmeras escadas 
com diferentes formas, contexto  e 
tipologias. 

infelizmente, escadarias são em sua 
maioria abandonadas e degradadas, 
conhecidas por serem lugares inseguros, 
tanto em contextos urbanos formais 
quanto informais. no entanto, elas 
representam um potencial incrível para a 
criação de uma rede de espaços públicos 
abertos, conectando comunidades e 
oferecendo locais para que as pessoas 
possam se encontrar, relaxar, brincar, se 
exercitar e desfrutar vistas deslumbrantes.



escadarIa alVes 
guIMarães

tipologia: escadaria ao longo de 
tecido residencial
altura aprox. : 15m 
comprimento aprox. : 40m
website: 
www.escadariaalvesguimaraes.com

maPeamento colaboratiVo

escadaria alves guim
arães

https://mapeamentocolaborativo/escadariasdesaopaulo

MaPeIe O degrau

3

colocando aS eScadariaS no maPa
apesar das escadarias estarem espalhadas em toda a cidade, interligando 
bairros importantes e ruas principais, não há um trabalho significativo 
disponível sobre este tema, nem mesmo um banco de dados confiável 
com localização das escadaria e suas características. além disso, uma 
vez que hoje as escadas representam no imaginário das pessoas perigo, 
lugares sujos e descuidados, não há mapeamento mental desta rede  
- há uma enorme incerteza sobre a sua existência. 

Portanto, o primeiro desafio que teve de ser abordado por este projeto 
é aumentar o reconhecimento sobre as potenciais escadas e 
propiciar o acesso à informação. nossa estratégia consiste em 
dispositivos físicos e virtuais que permitam às pessoas perceberem que 
as escadas poderiam ser parte de suas rotinas diárias e poderiam ser 
incorporadas como atalhos em rotas de pedestres. além disso, ensinando             
pessoas sobre como conectar escadas e a rede de calçadas existente, a 
estratégia “Mapeie o degrau” pode aumentar o uso do transporte 
ativo e reduzir o uso de veículos particulares na cidade, amenizando as 
crises de mobilidade que São Paulo está enfrentando atualmente.

diSPoSitiVoS Para maPear oS degrauS
diSPoSitiVo Virtual #1: Site maPeie Seu degrau
Paulistanos são convidados a colaborar em uma plataforma de 
mapeamento on-line que será usada para localizar (quase) todas as escadaria da 
cidade. este dispositivo pode ser usado para coletar informações sobre esses lugares 
e criar um catálogo on-line de tipologias de escadarias. esse mapeamento também 
permitirá aos usuários gravar e acompanhar futuras intervenções físicas 
em escadas,  em um “guia de escadarias” por toda a cidade.
diSPoSitiVo Virtual #2: noVa rePreSentação gráfica
Sugerimos que as plataformas de mapeamento existentes (por exemplo, 
googlemaps) usemuma representação gráfica específica para escadas.
diSPoSitiVo fÍSico #1: Sinalização Vertical
Sinalização em São Paulo é principalmente concebida para orientar as pessoas em 
veículos motorizados. nossa proposta é incluir uma nova sinalização de escadas 
para incentivar a criação de um novo sistema de sinalização para pedestres.
diSPoSitiVo fÍSico  #2: Pintar
a pintura pode ser usada para expandir os próprios limites da escada, invadir 
os espaços públicos e calçadas adjacentes e convidar a comunidade a visitar o 
espaço.

diSPoSitiVo fÍSico: Sinalização Vertical

diSPoSitiVo fÍSico: Pintar+ Sinalização

diSPoSitiVo Virtual
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deSenhando a mudança
além de criar a conscientização por meio do mapeamento e sinalização, 
é fundamental permitir que as pessoas experimentem uma 
intervenção física que mostre a oportunidade de ter escadarias 
como parte de uma rede de espaços públicos.

a escadaria selecionada para este projeto-piloto está localizada no 
bairro de Pinheiros, um bairro central e de uso misto em São Paulo, 
acessível por ônibus e por metrô. É uma área muito bem conhecida por 
possuir hospital público, universidade, escolas e os seus restaurantes, 
bares e lojas de música.

apesar de seu potencial para a realização de espaços públicos vibrantes, 
Pinheiros carece de parques e praças, enquanto alguns espaços já 
existentes, como a escada, permanecem como lugares abandonados 
e inseguros. Portanto, este espaço apresenta-se como uma 
oportunidade para a demonstração de um novo paradigma e 
para explorar uma metodologia inovadora.

o projeto apresentado nas páginas seguintes foi desenvolvido por 
um grupo de moradores do bairro e uma organização local sem fins 
lucrativos: o cidade ativa.

PrIMeIrOs PassOs

eScadaria - condiçõeS exiStenteS

moradores de rua uso de drogaslixo e entulho tapumes do novo empreendimento

eSt. clÍnicaS

eSt. SumarÉ

eScola de 
medicina

hoSPital
PÚblico

aV. S
umarÉ

r. teodoro SamPaio

r. cardeal arcoVerde

r alVeS guim
arãeS

r caPote Valente

pixação dejetos humano

by google

by google

by google



grow ing

PassO a frente : engajaMentO
colentando ideiaS Para noSSo Projeto
acreditamos que uma intervenção urbana bem-sucedida só pode ser 
alcançada através do envolvimento da comunidade e idéias 
coletadas no local. Por isso, organizamos um dia de piquenique + 
oficina com música para convidar todos interessados a participar no 
processo de concepção d do projeto para a escadaria. o espaço foi limpo 
e decorado e para cada patamar da escada foi planejada uma atividade 
diferente, convidando as pessoas a explorarem cada canto 
da escada. esta foi uma primeira tentativa de testar também a forma 
como o espaço poderia ser utilizado pela comunidade.  como parte da 
atividade, foi feito um questionário com cerca de 100 pessoas através 
de painéis que foram fixados ao longo da escadaria e um questionário 
online. Principais objetivos da pesquisa incluíram:

* identificar o perfil dos usuários da escadaria;

* identificar principais rotas que levam à escada e razões pelas quais as 
pessoas não a utilizam;

* coletar idéias de como as pessoas querem usar o espaço;

* identificar as principais necessidades físicas / de programas / 
manutenção;

todos os dados coletados foram resumidos em um relatório 
que norteou o projeto desenvolvido, mostrado nas páginas a seguir.  
um resultado importante dessa atividade foi a organização de um 
grupo de moradores que assumirá a liderança na execução do 
projeto.
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PoSte de  direçõeS!
nós  mostramos o caminho 
para os convidados 
chegarem!  muitoS 
moradoreS nem Se Quer 
conheciam a eScadaria!!!

Resumo da Pesquisa  “O que você quer fazer aqui?”

PoSte de 
direçõeS



FOOD TRUCK ONLY

área do novo empreendimento

rua cardeal arcoVerde

 rua alVeS guimarãeS

do monótono ao eSPetáculo

menu
food 
truck 

muretaS informatiVaS

Pintar + colorir

iluminação colaboratiVa

encontrar 

brincar / exercitar

Plantar (horta)

RELAXAR
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IluMInar Os degraus
Prêmio urban urge PromoVendo a tranSformação
uma intervenção simples, mas com impacto a longo prazo.  luz, tinta e madeira 
serão utilizados como ferramentas pela comunidade que irão colocar a escada 
no mapa e estimular o sentimento de pertencimento entre os moradores.

eStratÉgia #1: iluminação colaboratiVa
a pesquisa mostrou que o sentimento de 
insegurança na escadaria é principalmente 
devido à falta de iluminação e 
manutenção. um sistema de luz 
colaborativa ligado diretamente às 
casas dos vizinhos  iluminará a escadaria 
durante a noite, aumentará a segurança, 
criando um belo cenário para atividades 
noturnas.

eStratÉgia #4: 
do monótomo ao eSPetáculo 

o muro alto do novo empreendimento 
adjacente se torna a base para receber uma 

intervenção de graffiti com espaços livres, 
permitindo que as pessoas o completem ou 

usem parte dele para exposições temporárias, 
deixando seus comentários e ideias para um 

envolvimento contínuo da comunidade.

eStratÉgia #5: Permanecer
a fim de incentivar os visitantes a ficar e desfrutar da escadaria, 

a intervenção inclui novo mobiliário urbano. bancos de madeira 
construídos sobre as muretas existentes fornecem um apoio confortável 

para ler, relaxar, conversar e encontrar amigos. mesas de piquenique podem 
ser usadas para trabalhar e comer ao ar livre, aproveitando o local sugerido para 

estacionamento de food trucks.

eStratÉgia #3: muretaS 
informatiVaS

 Sinalização com textos 
motivacionais ou 

informativos incentivam 
os usuários a praticar 
exercício e explicam 

os benefícios da 
atividade física. 

estes podem também 
ser usados   como uma 

ferramenta para ensinar 
as pessoas sobre o bairro, 

mostrar  principais atrações, 
atividades e criar consciência 

sobre o potencial dos espaços 
públicos.

eStratÉgia #2: Pintar + colorir
Pintura sobre círculos em 
stencil de diversos tamanhos 
promove uma intervenção 
colaborativa. cada cor 
sugere usos e atividades 
específicas, que foram 
definidos com base na 
pesquisa realizada:

iluminar*
(verbo)
1. dar informação ou entendimento; instruir; inspirar;
2. derramar, difundir, espalhar luz em ou sobre;
3. dar revelação espiritual ou religiosa;
4. encher-se de luz, alegrar-se.

* dicionário michael online
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2015
x x x
x

2016
x x x
x

faSe 1: IluMInar (2014-2015) faSe 2: cOnsOlIdar (2015-2016)

Prêmio 
urban urge

crowdfunding/
doaçõeS

gruPo de 
moradoreS

cidade 
atiVa

SubPrefeitura

ilum. temPorária

manutenção manutenção

coordenação

coordenação

bancoS meSaS de Picnic

Pintura

Paraciclo

mão de obra mão de  obra

mão de obra mão de  obra

decK

ilum.  PermanentelixeiraS

Sinalização

jardinagematiVidadeS atiVidadeS

maPeamento maPeamentomediçõeS+relatórioS mediçõeS+relatórioS

eQuiPamentoS mão de  obra noVaS idÉiaS!

+

corrimõeS trilho P/ biKe reforma PiSo

iluminar + conSolidar
entendemos que as intervenções de colaborativas são fundamentais 
para aumentar o interesse e a conscientização sobre os espaços 
públicos durante a primeira fase “iluminar” já apresentada. no entanto, 
considerando a falta investimento e manutenção dos espaços 
públicos de São Paulo, a nossa idéia é explorar ao máximo esta 
oportunidade e construir sobre este primeiro projeto, usando-o 
como um suporte para uma segunda intervenção, que será 
patrocinada principalmente por crowdfunding e o governo local. 
o objetivo da segunda fase “consolidar”  é solidificar a primeira 
intervenção a longo prazo, em um esforço contínuo de 
ativar a escada.
o sucesso da primeira fase irá garantir o verdadeiro 
impacto e eficácia dos investimentos, irá destacar os potenciais 
benefícios de se ter uma rede de espaço público qualificada e ajudará 
a justificar uma intervenção mais permanente neste 
espaço.

transfOrMaçãO eM fases



decK - mirante

x
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uM PassO adIante

Se exercitar + brin
car

relaxar

jardinagem
usando canteiros 

existentes junto as 
moradias para produzir 

alimentos e flores

tocar e ouVir mÚSica 
aproveitando o contexto 

local para criar um lugar 
que vai sediar shows e 

espetáculos

área Para Picnic 
áreas de estar para aqueles 

que querem desfrutar de um 
almoço ao ar livre

nossa pesquisa mostrou 
que muitos moradores não 

usam as escadas, porque 
não sabem que ela existe! 

Percebemos o quão 
importante  é projetar 
entradas adequadas e 
de destaque. Por isso, 

durante a segunda fase 
do projeto, vamos criar 

um deck com mobiliário 
especial e explorar pontos 

de vista para convidar as 
pessoas a entrar na escada.

fazer exercício e brincar podem 
ajudar a tratar e prevenir doenças 

relacionadas com os estilos de vida 
sedentários. a escada apresenta-se como 

uma oportunidade para a promoção da 
atividade física para crianças e adultos: durante 

a segunda fase, vamos incorporar equipamentos 
e brinquedos que irão incentivar o lazer ativo.

um local 
tranquilo 

abaixo  da 
sombra 

das árvores 
para relaxar e 

desfrutar da leitura.                  
os usuários podem 

trazer suas próprias 
redes e pendurá-las em 

pilares fixos.

conSolidando a mudança
É por isso que estamos aqui: acreditamos que a 
intervenção “iluminar os degraus” tem o poder de 
gerar investimentos futuros na escadaria. 

então, nós demos um passo adiante e planejamos 
futuras intervenções, que incorporarão as 
estratégias da primeira fase e as articularão com 
infra-estrutura, equipamento e elementos que ainda 
são muito necessários.
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mobiliário e PaletaS de materiaiS

corrimão

ilum. geral

trilhos

tomadas

lixeiras

ilum. degraus

bancos

deck

elementos ausentes
• Corrimão

• Trilhos para Bike

• lixeiras

• BanCos

• iluminação Geral

elementos de 
transformação
• Tomadas

• ilumin. nos deGraus

• deCk / miranTe

• mureTas informaTivas

iluminação com 
SenSor de moVimento
a escadaria só existe e tem vida 
quando as pessoas  a estão 
usando!

durante a segunda fase, um novo 
sistema de iluminação pública 
deverá ser implementada e 
mantida pela subprefeitura. 

a iluminação das escadas 
consiste em dois tipos 
diferentes de iluminação: 
constante, por pontos de luz ao 
longo dos degraus, e variável 
fornecidas pelos postes de luz, 
que são ativados por sensores de 
movimento colocados ao longo 
da escadaria.

inoVando com aS muretaS
uma meia-parede é meio-projeto. Queremos aproveitar as muretas 
e usá-las como suporte para infra-estrutura adicional e mobiliário que 
irá atender às necessidades básicas, mas também incorporar elementos 
transformadores. esses elementos podem ser conectados durante as 
duas fases, e assegurarão a continuidade e coerência do projeto.

   c
orrim

ão + trilhoS Para biKe (faSe 2)

decK - mirante (faSe 2)

rua alVeS guimarãeS

iluminação Permanente ((faSe 2)

ba
ncoS  + lixeira + informatiVoS  (faSe 1) 

you’Ve ju
St burnt 30 Kcal!

PassO seguInte

SenSor de 
moVimento

iluminação 
conStante

degrauS

iluminação 
VariáVel

PoSteS
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nóS eStamoS
aQui!

uM PassO alÉM
10 PaSSoS Para atiVar Sua eScadaria!
nós não queremos ser os únicos a reativar e reformar as escadarias 
em São Paulo e nem acreditamos que podemos fazer esse trabalho 
sozinhos! Por isso, desenvolvemos uma estrutura que irá ajudar 
outros grupos a desenvolver seus próprios projetos.

ache Sua eScadaria e faça 
uma aValiação inicial

!

a! b!

defina oS gruPoS intereSSadoS
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coletar ideiaS
faça uma feSta/worKShoP!

a fim de envolver a comunidade e coletar idéias de 
todos para o projeto, faça uma atividade divertida na 
escadaria que você planeja reformar. inclua música, comida 
e jogos, para convidar a todos a visitar esse espaço - e 
conhecer uns aos outros.

identifiQue oPortunidadeS de 
arrecadação 

dependendo da localização do projeto e dos grupos 
interessados envolvidos você pode identificar diferentes 
oportunidades de financiamento.

entenda as diferentes fases do projeto e planeje os 
investimentos: diferentes elementos podem ser financiados 
e patrocinados por grupos distitintos em momentos 
específicos.

deSenVolVa um Projeto conceitual e 
orçamento Preliminar

comPartilhe e 
teSte Seu Projeto

finalize Seu Projeto e 
defina orçamento

aProVe com a 
SubPrefeitura

arrecade 
fundoS $

conStrua

 comemore Seu SuceSSo e 
comPartilhe Sua exPeriência!
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registre dados antes e depois (como 
nível de atividade física e hábitos 
dos usuários, engajamento da 
comunidade, uso do espaço) e ajude 
a construir um estudo de caso!

deixe a pesquisa guiar 
seu projeto. desenvolva  
alternativas de projeto.

10


