A VIDA URBANA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ÁREAS VERDES
PÓS PANDEMIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Desenvolveremos novas danças sociais que se
assemelham aos passos formais do salão de
outrora: “Dê um passo para trás, deslize, vire as
costas e toque o mínimo possível”
(Davidson, 2020)

RESUMO
As cidades estão sofrendo profundas transformações no campo da saúde, economia,
cultura, relações sociais, e principalmente na vida urbana, provocando inúmeras
reflexões e questionamentos do modelo de cidade que poderá ser desfrutada pós
pandemia da COVID-19. Entre esses novos rearranjos será necessário implementar
novos meios de apropriação e convivência dos espaços públicos, parques e áreas verdes
da cidade de São Paulo de forma segura, inclusiva e com qualidade de vida. A sensação
de segurança das pessoas poderá ser maior em áreas abertas, em seus bairros,
provocando maior demanda de novos pontos de encontro, assim como, de áreas verdes,
que permitam a população desfrutar de diversas atividades básicas – lazer, alimentação
e compras, sem grandes deslocamentos. A ressignificação das cidades pós pandemia
deverá abordar a reconfiguração dos espaços verdes para o uso das pessoas, tornandoos mais humanos e inclusivos, com novas políticas públicas de mobilidade, meio
ambiente, saúde, entre outras; trabalhando estratégias integradas ao desenvolvimento
urbano sustentável de grande relevância na conexão dos espaços públicos, assim como,
no recomeço das atividades de lazer, cultura, gastronomia e entretenimento. Diante
disso, este artigo tem como objetivo recomendar diretrizes de convivência e usos
adequados para as áreas verdes e espaços públicos pós pandemia, compatíveis com as
exigências da saúde pública. Pretende-se, a partir de questionamentos e reflexões
baseadas nas pesquisas em desenvolvimento, no âmbito do Programa Cidades Globais
do IEA – USP, nas revisões de literatura técnica e científica, nas informações disponíveis
das áreas verdes e espaços públicos na cidade de São Paulo, bem como por meio de
questionários, estabelecer um conjunto de contribuições de redefinição e adaptação da
vida urbana aos novos tempos pós pandemia da COVID-19.
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