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CENTRO HISTÓRICO 

Bem-vindo, pedestre! 

 

Em 1882, Arturo Soria y Mata apresentou três princípios para o desenvolvimento urbano: Onde não 

vive uma árvore, não vive uma pessoa; O planejamento urbano deve respeitar as particularidades 

das comunidades; A origem dos problemas urbanos deriva da necessidade de nos deslocarmos. 

Importante salientar que o primeiro carro do mundo só seria vendido em 1885 por Karl Benz. Quase 

um século depois, em NY nos anos 60, a jornalista Jane Jacobs observou que alguns bairros da cidade 

eram mais seguros e, consequentemente, menos depredados. Para entender isso, ela procurou 

características que os distinguissem dos demais. Identificou que, nesses bairros, a presença de 

pedestres era maior, concluindo que quanto mais pessoas na rua, maior a segurança, independente 

de policiamento. Ela denominou esse fenômeno de “os olhos da rua”. 

 

As cidades melhoram na medida em que aumentamos o número de pedestres e reduzimos o de 

motoristas. Ao conjunto de ações que comprovadamente possibilitam e estimulam as pessoas a 

optar por caminhar mais, o urbanista Jeff Speck resumiu em uma palavra simples e genial: 

Caminhabilidade. Espaços urbanos caminháveis promovem a aproximação das pessoas, 

despertando nelas o senso de comunidade e cidadania. Nunca valorizamos tanto as nossas 

comunidades como nos dias em que vivemos. 

 

Canoas tem a oportunidade de implantar um projeto de vanguarda, que através da preservação de 

nossa História dissemine um modelo de bairro mais caminhável, e as condições para isto 

encontramos naturalmente em nosso Centro Histórico. Temos o privilégio de ainda contemplar a 

nossa rocha fundamental, a Antiga Estação estabelecida em 1874, que foi preservada pelo esforço 

de pessoas que entendem o valor da Cultura para o desenvolvimento urbano sustentável. Em 

essência, essas ruas são democráticas, todos os bairros as visitam diariamente, todos são bem-

vindos e se sentem acolhidos. 

Esta pluralidade cultural se manifesta nas expressões artísticas, marcos históricos, edificações, 

entidades e empresas, registrando a passagem do tempo e contando nossa História em um museu 

a céu aberto que nos convida a sermos pedestres. O Centro de Canoas é naturalmente caminhável, 

o Centro é Histórico. 

 

Com essa visão de mundo, a CICS desenvolve o Projeto CENTRO HISTÓRICO. Uma iniciativa de 

caráter cultural, social, urbanístico e econômico de revitalização e valorização do Centro de Canoas 

para nós, Canoenses. 
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