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INTRODUÇÃO 

 

 O isolamento social, principal estratégia adotada para inibir a propagação do vírus, intensificou 

uma mudança de comportamento já descrita por Ascher (2010) em “Os novos princípios do urbanismo”: 

enquanto pessoas passam a executar a maioria das tarefas virtualmente, a escolha por estar 

presencialmente em um lugar ganha uma nova importância. Passear pela rua, encontrar amigos em um 

parque, além de outros tipos de atividades ao ar livre, se tornam essenciais para a manutenção da vida 

cívica, da saúde mental e do estreitamento das relações interpessoais. É imprescindível compreender 

como estas mudanças impactam a cidade em sua futura transformação.  

Para o aprofundamento deste entendimento, o presente trabalho fará um estudo de caso sobre 

o Parque Ibirapuera - o mais visitado da América Latina, localizado em São Paulo (SP) - para pontuar 

as mudanças de hábitos de seus visitantes que resultam em adaptações feitas no espaço. Espera-se 

que paralelos com outras urbanidades possam ser criados, auxiliando na construção de um futuro 

urbano mais resiliente. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para esta pesquisa foi um estudo de caso do Parque Ibirapuera. Assim, 

pretende-se criar um conhecimento mais profundo sobre esse objeto de estudo, detalhando-o, mas com 

a possibilidade de expandir os resultados para outras generalidades, ampliando a relevância da pesquisa 

para o cenário global.  

Os procedimentos metodológicos utilizados para atingir as metas desejadas foram estruturados 

em quatro etapas: levantamento bibliográfico e documental; visitas ao local de estudo para observação 
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e levantamento fotográfico; comparação entre as imagens atuais do Parque Ibirapuera obtidas na 

segunda etapa e as imagens antigas do local encontradas no levantamento da primeira etapa; análise 

de dados e de resultados das etapas anteriores.  

  Com o levantamento bibliográfico adquiriu-se base teórica e informações, especialmente, sobre 

o período pré-pandemia devido à contemporaneidade deste acontecimento.  

 Já o levantamento documental foi essencial para a investigação do local durante a pandemia. 

Notícias e reportagens publicadas desde 2020 permitem criar uma linha do tempo de todas as mudanças 

anunciadas que o parque sofreu ao longo do período pandêmico.  

 As imagens históricas anteriores ao período da pesquisa foram obtidas por instituições, como o 

Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. As fotografias atuais são, principalmente, de 

autoria própria feitas através de idas a campo durante o período de distanciamento social durante os 

meses de fevereiro e abril de 2021. Algumas imagens relevantes retiradas de reportagens ao longo de 

2020 e 2021 também foram utilizadas.  

 Com o mapeamento fotográfico, em conjunto com o levantamento bibliográfico e documental, foi 

possível explorar as modificações ocorridas no espaço do Parque, e compreender até que ponto estas 

alterações foram causadas pelas medidas restritivas para contenção da COVID-19.  

 

RESULTADOS 

 

 Uma das principais alterações do Parque Ibirapuera foi a criação de um “cachorródromo”, um 

espaço gradeado destinado para os usuários soltarem seus animais de estimação, permitindo uma maior 

interação ao ar livre entre os cachorros e seus tutores.  

 

Figura 1: Placa de sinalização do "Cachorródromo" 

 

Fonte: autoria própria. 
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De todos os animais de estimação existentes atualmente no Brasil, cerca de 23% foram adotados 

ou comprados durante a pandemia, sendo 38% destes cachorros. Considerando que, em 2021, São 

Paulo passou a ter mais apartamentos que casas, é coerente que haja um ambiente externo ao domiciliar 

para o lazer dos animais, influenciando diretamente na própria socialização de seus tutores.  

Outras modificações perceptíveis no Parque foram as instalações de quiosques de franquias 

originárias em shoppings centers, como Oak Berry, Bacio di Latte, Nutty Bavarian, entre outros. Uma 

novidade também foi o Espaço IFood: um local com mesas, cadeiras e alguns quiosques de apoio para 

pedidos feitos pelo app. O espaço só está ativo nos finais de semana, tornando-se um espaço funcional 

apenas por seu mobiliário durante a semana.  

 

Figura 2: Espaço Ifood 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A criação dessas pequenas praças de alimentação surgiu após a mudança de gestão do Parque 

Ibirapuera de pública para a privada, a partir de uma concessão de 35 anos para a Urbia, que iniciou 

efetivamente em outubro de 2020. Como a alteração administrativa foi quase simultânea às medidas de 

distanciamento social, é necessário considerá-la nas análises das transformações espaciais do Parque.  

 Em relação às medidas de distanciamento social, a concessionária espalhou alguns totens com 

álcool em gel em pontos estratégicos, como próximos a banheiros e locais para alimentação, e instalou 

algumas placas com as recomendações preventivas à COVID-19 próximas às vias de pedestres.  

 

Figura 3: Placa com as recomendações preventivas à COVID-19 

 

Fonte: autoria própria. 
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RESULTADOS 

 

Ao se analisar as mudanças na morfologia do Parque Ibirapuera ao longo de 2021 e 2022, é 

perceptível que aquelas causadas diretamente pelas medidas de contenção de COVID-19 foram poucas 

e pontuais. O Parque Ibirapuera, em sua própria natureza, é um espaço público aberto extremamente 

amplo e ventilado, ideal para a socialização - desde que se respeite as medidas de distanciamento social 

- mesmo em momentos de crise, como a vista no período pandêmico. No primeiro dia de reabertura 

após o fechamento pelo isolamento social, o parque recebeu cerca de 6,5 mil visitantes, demonstrando 

a importância deste espaço para a cidade e manutenção da vida urbana. A pandemia de COVID-19 

enfatizou a necessidade cada vez maior de espaços públicos abertos, sendo pontos de resiliência para 

o enfrentamento de crises na cidade 
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