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RESUMO

Esta dissertação tem o propósito de analisar os aspectos atuais do espaço urbano e
suas condições de mobilidade para os pedestres, tendo como ponto de partida o uso
das calçadas. Busca compreender como o pedestre vivencia a mobilidade e a
acessibilidade nas áreas de circulação da cidade de Fortaleza. Para isso, foi
escolhido para estudo de caso um trecho da Av. Santos Dumont, no bairro Aldeota,
e para análise desse trecho foram considerados os aspectos da qualidade e das
condições de acessibilidade, sendo ressaltadas as condições do dimensionamento,
piso, travessia, bem como os obstáculos e a infraestrutura (mobiliário urbano)
encontrados no percurso. Investigou-se também qual a percepção dos usuários
(pessoas com deficiência – visual e física - e pessoas sem deficiência), em relação
às condições do espaço urbano sobre o qual eles circulam; como estes vivenciam a
experiência na cidade. Tal investigação se deu através da aplicação de
questionários, cujo resultado encontra-se demonstrado por meio de tabelas, gráficos
e comentários neste trabalho. A pesquisa realizou-se por meio de referências e
estudos conceituais, abordando-se termos como mobilidade urbana, acessibilidade,
desenho universal, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assim como na
legislação e normas técnicas; e ainda alguns exemplos (demonstrados de forma
sucinta por meio de relatório fotográfico e comentários) de cidades que apresentam
boas calçadas; tudo isso foi importante para influenciar a reflexão sobre as
condições do espaço público (ruas e calçadas) de Fortaleza. Por fim, observou-se
haver forte incoerência entre os conceitos e o que de fato acontece nas vias de
circulação da cidade, tendo em vista a não observância dos parâmetros mínimos da
legislação e normas vigentes que, reforçados pelo frágil controle municipal e
ausência de políticas públicas que priorize o pedestre, agrava ainda mais a situação
encontrada.
Palavras – chave: Mobilidade urbana. Pedestre. Caminhar. Acessibilidade. Políticas
Públicas.

ABSTRACT

This work aims to analyze the aspects, in current days, of urban spaces and its
conditions to pedestrian mobility, starting up from the use of sidewalk. It also seeks to
understand how the pedestrian experiences mobility and accessibility in circulation
areas in the city of Fortaleza. This study was developed by a case of study in Aldeota
neighbourhood, specifically a section of Santos Dumont avenue. To analyse this part
of this avenue were considered some aspects of quality and accessibility conditions,
highlighting dimensioning, floor material, crossing conditions, as well as barriers and
infrastructure (such urban furniture) found along the way. It also investigates the
perception of the users (including, with special attention, those with visual or physical
disabilities or limitations), and its relation to urban environmental conditions on which
they circulate, as they experience the city. This research was through some
questionnaires whose results are shown by charts, graphics, boards and comments
during this work. Based on bibliographic references and the studies about concepts,
the research considered terms such as “urban mobility”, “accessibility”, “universal
design”, “human disabilities” and “reduced mobility”, as well as current laws or
technical standards and some visited cities (shown briefly by photographic survey
and analyses) where were found some examples considered adequate of good
sidewalks. All this was important to influence the debate on the conditions of some
pedestrian public spaces (streets and sidewalks) in Fortaleza. Finally, the research
found a strong inconsistency between the concepts and the practices that actually
happens on traffic routes of Fortaleza. It may be considered the non-compliance with
the minimum parameters of law and technical rules, reinforced by the weak municipal
control and lack policies that prioritize pedestrian that further aggravate the current
situation.
Keywords: Urban mobility. Pedestrian. Walking. Accessibility. Public policies.
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1 INTRODUÇÃO

Esta Dissertação se propõe a discutir a necessidade de caminhar na
cidade, e traz argumentos teórico-conceituais e práticos que reforçam a importância
da qualidade das calçadas para a mobilidade do pedestre no espaço público de
Fortaleza.
Embora, enquanto cidadão se reconheça o direito de participar da vida
em sociedade, parece que nem sempre esses direitos se encontram garantidos e
fato, haja vista que as barreiras físicas de acesso aos espaços urbanos dão
indicativos de que a livre circulação das pessoas torna-se impraticável, em especial
daquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, que, por vezes, deparam-se com
obstáculos que acentuam ainda mais suas limitações, impedindo a expressão de
suas habilidades e circulação de maneira segura e autônoma pelas calçadas e ruas.
Tais barreiras reforçam ainda mais a insegurança das pessoas que já possuem
alguma restrição de mobilidade, de modo que essa situação acaba afastando essas
pessoas do convívio social, instalando-se, dessa forma, numa situação exclusão.

1.1 JUSTIFICATIVA

Caminhar foi uma das principais conquistas e necessárias ações da
espécie humana. Os primeiros passos de um bebê, geralmente marcados pelos
desequilíbrios próprios da coordenação motora ainda em evolução, quando se
concretizam, cumprem um ciclo de liberdade e autonomia. O bebê não tem
consciência dos perigos que o ambiente oferece e por isso não hesita em explorá-lo
ao seu modo e prazer. Assim, a família tem a responsabilidade de promover as
condições necessárias para que o ambiente se apresente seguro.
É um processo natural inerente ao ser humano que, segundo Malatesta
(2015, p. 42), caminhar é uma conquista que se diferencia de outras “ao liberar
braços e mãos para outras funções essenciais à sobrevivência, além de facilitar o
direcionamento do olhar para as boas oportunidades e situações de perigo”.
Interessante refletir sobre essa afirmação, dada a possibilidade de caminhar e ao
mesmo tempo realizar outras funções no ambiente, o que reforçam ainda mais o
entendimento de que se trata de um processo autônomo, prazeroso e libertário por
quem exerce essa experiência de caminhar.
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Jan Gehl (2013, p. 19) situa o ato de caminhar como “o início, o ponto de
partida (…) ” e diz, dentre outras coisas, que “o pré-requisito para a existência da
vida urbana é oferecer boas oportunidades de caminhar”. Portanto, para o arquiteto,
é vital que a cidade favoreça o caminhar.
Olivier Mongin (2009, p. 33) fala de duas linguagens antagônicas de
cidade: a do escritor e a do poeta de um lado; e a do urbanista do outro, quando já
defende como experiência urbana uma “cidade escrita” – a que “sujeitos percorrem
assim como a pena deixa marcas sobre a página branca” – e acrescenta que uma
cidade não se resume aos monumentos urbanos ou à beleza das construções, mas
que sugiram cheiros, barulhos, vida pulsante, corpos que se cruzam. Experiência
urbana, segundo o filósofo, é algo que se inscreve em um lugar tornando possíveis
práticas, movimentos, ações.
Dentro dessa lógica, Mongin parece falar da mesma coisa que Michel de
Certeau (1998, p. 202) quando este refere-se ao “espaço como um lugar praticado”,
assim como descreve a cidade como um lugar a ser apropriado pelo uso, e ainda ao
dizer que “ (…) a rua geometricamente definida por um urbanismo é transformada
em espaço pelos pedestres”. Certeau faz uma analogia do ato de caminhar ao de
falar, afirmando que é no caminhar que o pedestre se apropria do sistema
topográfico (do território), assim como o locutor se apropria e assume a língua.
As pessoas caminham por diversos motivos e diferentes necessidades,
assim como de diversos modos. (Figura 1) Tendo como foco deste trabalho o ato de
caminhar sendo algo fundamental, que se traga para o centro da discussão o
protagonista desse processo: o pedestre, nas suas variadas formas. Melo et. al.
(2004)1 defende que os pedestres formam um grupo heterogêneo de usuários do
sistema viário, incluindo pessoas de diferentes faixas etárias, pessoas com
deficiência, entre outros. Da mesma forma, Gold (2003)2 também caracteriza como
pedestre qualquer pessoa que anda a pé, inclusive aquelas que se locomovem de
cadeira de rodas, uma vez que elas se utilizam da mesma infraestrutura do pedestre
para sua locomoção.
1

Apud Figueiredo e Maia. Artigo: “O Pedestre e seu Ambiente de Circulação: Condições e
Avaliação dos Deslocamentos a Pé nas Cidades”, 2013. Disponível em: http://filesserver.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/06/4D359BE4-AAD1-41F6-953C54F7C9B9CCBF.pdf. Acesso em: 02 set. 2016.
2

Ibidem.
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Figura 1 – Diversos modos de circulação

Fonte: http://thumbs.dreamstime.com/z/pedestres-em-faixas-de-travessia-36143411.jpg. Acesso em
13 de Março, 2016.

Ainda nessa perspectiva, Silva e Lara (2005)3 definem como pedestres todas
as pessoas que se deslocam nos espaços públicos, independentemente das suas
condições sensoriais ou motoras, também consideram pedestres pessoas
transportadas em carrinhos de bebê, patins, patinete, triciclo e bicicleta (Figura 2).
Figura 2 – Diferentes formas de se locomover

Fonte: Acervo da autora.

Entretanto,

caminhar

na

cidade,

essa

“experiência

urbana”

tão

fundamental no processo de construção e sobrevivência na cidade, nem sempre é
possível. Pelo menos não da forma ideal a qual se tem direito. “A ação caminhar se
torna cada vez mais complexa quanto mais complexa é a situação urbana do local

3

Ibidem.
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onde ocorre.” (MALATESTA, 2015, P. 42)4. Nesse sentido, analisa-se a relação do
usuário com o meio ambiente ressaltando que possíveis dificuldades – de parte a
parte – podem intensificar o grau de vulnerabilidade, até mesmo de qualidade, dessa
experiência. O que se quer dizer é que o ambiente urbano, diga-se aqui, para efeito
desta pesquisa, a infraestrutura na qual se sustentam as calçadas reservadas ao
pedestre, dependendo de suas características, pode favorecer ou dificultar sua
caminhada.
Importa agora refletir se o ato de caminhar, tão necessário e importante
para o homem como ser social que é, está sendo exercido plenamente pelas
pessoas considerando sua diversidade e diferentes necessidades.
E aquela parcela da população que, por diferentes razões, não possui as
mesmas condições de mobilidade da maioria, seja de natureza física ou sensorial,
cuja condição a impede ou limita o seu deslocamento, de que forma estão
usufruindo da cidade? Acrescente-se a essa parcela e ao mesmo questionamento a
população idosa, cujo número aumenta gradativamente (Gráficos 1 e 2), que
somados ao aumento da expectativa de vida desse público resulta em um futuro não
distante de um território com um percentual bem maior que o atual e, portanto,
necessita de um ambiente que considere suas limitações naturais
Gráfico 1 - Evolução do número de idosos

Fonte: Censo IBGE 2010

4

Vide nota de rodapé nº 1.
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Gráfico 2 - Evolução da percentagem de idosos

Fonte: Censo IBGE 2010

No Brasil, o Censo 2010, realizado pelo IBGE, estima que 45,6 milhões de
pessoas (23,9%) da população possuem deficiência, compreendendo assim quase
um quarto dos brasileiros. Diz ainda que, deste percentual, 83,8% vivem na cidade e
67,2% têm mais de 65 anos. Ainda segundo o IBGE, 2.340.150 pessoas com
deficiência vivem no Ceará, dos quais 692.000 pessoas residem em Fortaleza.
(Figura 3). Se comparado o número de pessoas deficientes no Ceará em 2010
(2.340,150) ao último número do senso 2000, o qual apresentava quase 1,5 milhões,
percebe-se que houve um avanço considerável, juntamente com um grande desafio,
qual seja, garantir condições plenas de acesso dessas pessoas com deficiência aos
espaços, equipamentos e serviços públicos que lhes são prometidos como direito.
Figura 3 – Número e percentual de pessoas com deficiência Brasil/Ceará

Fonte: IBGE, 2010. Alterado pela autora.
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Ainda, segundo o IBGE, o Brasil apresenta uma diversidade de
deficiências destacando-se com maior número as pessoas com problemas visuais
seguidos por pessoas com dificuldades de locomoção. Gráfico 3.

Gráfico 3 – Número de deficientes no Brasil

Fonte: Censo IBGE 2010

Ainda em relação ao número de pessoas com deficiência, o Censo do IBGE
(2010) indica que o Estado do Ceará possui o terceiro maior índice, 27,69%,
superando inclusive a média da região Nordeste (26,63%). Esse dado foi noticiado
no Jornal o Povo em matéria do dia 29 de fevereiro de 2012 (Figura 4).
Figura 4 – Percentual de pessoas com deficiência por estados no Brasil

Fonte: LAZARI, Mariana. Ceará tem mais de 2 milhões de pessoas com deficiência. O Povo.
Fortaleza, p. 1-24. 29 fev. 2012.
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De acordo com as pesquisas, a maioria das pessoas realiza seus
deslocamentos diários a pé, ainda que parte deste deslocamento seja para
complementar outro modo de locomoção. Em São Paulo, por exemplo, conforme o
Gráfico 4, 34% dos deslocamentos diários são feitos exclusivamente a pé
(Vasconcelos, 2012, p. 17).

Gráfico 4 - Deslocamentos feitos a pé, em grandes cidades de Países em
desenvolvimento

Fonte: Tabela Adaptada VASCONCELLOS, Eduardo Alcantara de. Mobilidade Urbana e cidadania.
Rio de Janeiro: SENAC NACIONAL, 2012. p.17.

A ANTP (2012) apresenta um número de 23,4 bilhões de viagens a pé por
ano, a partir da coleta de dados do transporte público e tráfego urbano em
municípios com mais de 60 mil habitantes, Figura 5. Esse número se mostra
bastante expressivo, notadamente se comparado aos outros modais e traz também
uma reflexão sobre quão vulneráveis se encontram essas pessoas aos acidentes de
trânsito, assim como indica a necessidade urgente de se planejar políticas públicas
mais eficientes e que de fato priorizem essa parcela tão significativa da população.
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Figura 5- Tráfego urbano em municípios com mais de 60 mil habitantes

Fonte: ANTP, 2012

Esses números explicam, em parte, os problemas de acidentes
envolvendo pedestres. Levantamento realizado em 2012 no Hospital das Clínicas de
São Paulo mostrou que 9,5% das pessoas que deram entrada no pronto-socorro
eram pedestres que haviam sofrido quedas na calçada. Outro estudo feito em 2005
estimou a ocorrência de 90 mil quedas anuaís na região metropolitana, o que
representa 246 ocorrências diárias (VASCONCELLOS, 2013, p. 5 de 19).
Uma pesquisa realizada pelo IPEA, sob a coordenação da ANTP em 2003
– Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Aglomerações
Urbanas - estimou que entre 2002 e 2003, 9 a cada 1000 moradores de
aglomerações urbanas brasileiras haviam sofrido quedas como pedestres.5
Em Fortaleza, os dados do Sistema de Informação de Acidentes de
Trânsito – SIAT/FOR da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de
Cidadania de Fortaleza (AMC, 2009) informam a quantidade de acidentes de trânsito
com vítimas feridas, envolvendo os usuários do transporte não motorizado. A partir
dos números e percentuais de vítimas de acidentes, para o período de 2002 a 2008,
observa-se a situação de risco a que estão expostos os pedestres. (Tabela nº 1.1)

5

NÉSPOLI, Luiz Carlos Mantovani, presidente da ANTP In COMISSÃO Técnica de Mobilidade a Pé e
Acessibilidade da Associação Nacional de Transportes Públicos – Cidades a Pé – Volume 16. Série
Cadernos
Técnicos,
novembro
de
2015.
Disponível
em:
http://filesserver.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2015/11/27/A0850675-28AD-46DC-9B57664DF1BA766A.pdf. Acesso em 26 de Março, 2016.

25

Tabela 1 - Vítimas feridas em Fortaleza no período de 2001 a 2008
Vítimas

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.128

1.234

1.111

1.459

1.456

1.315

1.345

1.151

Passageiros

495

573

659

676

794

722

805

634

Condutor

528

491

521

758

642

733

680

625

Ciclista

527

676

901

910

1.000

1.031

674

692

1.277

1.278

1.764

1.996

2.408

2.780

2.498

2.612

Outros

186

192

220

45

207

199

133

111

Não informado

264

237

98

207

170

91

129

104

4.405

4.681

5.274

6.051

6.677

6.871

6.264

5.929

Feridas
Pedestre

Motociclista

Total

Fonte: AMC 2009 Apud DUTRA, 2012, p. 39

Esses índices, embora não informem que o motivo dos acidentes foi em
razão de alguma impropriedade encontrada nas calçadas, ainda assim ratificam o
quadro de vulnerabilidade do pedestre.
Assim, diante de tais apontamentos, e como defesa do ato de caminhar,
cuja ação tem o pedestre como agente principal, importa fazer a seguinte reflexão:
em que condições o pedestre vivencia essa experiência de caminhar na cidade de
Fortaleza?
A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º o que foi
convencionado chamar de direito de ir e vir de todos os cidadãos brasileiros. Por
isso, qualquer pessoa, livre ou não de deficiência ou com mobilidade reduzida, deve
ter o direito de poder chegar facilmente a qualquer lugar. O direito e a liberdade de
que se falam são aqueles que possibilitarão a livre circulação do cidadão em todos
os espaços e logradouros públicos.
Ainda reflexionando sobre isso, uma das questões importantes que se
coloca neste trabalho é analisar como se sentem as pessoas que vivenciam o
espaço urbano e necessitam utilizar a estrutura de deslocamento oferecida ao
pedestre em Fortaleza. O direito à cidade, prometido constitucionalmente e
defendido por vários autores, está sendo de fato garantido? São questões desta
espécie que figuram o cerne deste trabalho.
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

Todas essas questões nos remetem à cidade em que vivemos e, por isso,
dispõe-se como objetivo geral da pesquisa analisar como o pedestre vivencia a
mobilidade em Fortaleza, tendo por base o uso das calçadas.
O trabalho visa ainda, de maneira mais específica:
 Analisar, a partir do processo de ocupação de Fortaleza, alguns
aspectos do seu traçado urbano, fazendo uma relação com a
infraestrutura de circulação do cenário atual;
 Analisar alguns aspectos das normas e legislação alusivas ao tema da
pesquisa dando mais ênfase às questões relacionadas às condições de
mobilidade do pedestre;
 Analisar, por meio da pesquisa de campo (observação, registro
fotográfico e relatório descritivo), as condições das calçadas da área
objeto de estudo, (trecho da Av. Santos Dumont) sob o ponto os aspectos
da qualidade e da acessibilidade.

1.3 ESCOLHA DO TEMA

A escolha do tema não veio por acaso. Tendo convivido no passado com
uma pessoa com deficiência, usuário de cadeira de rodas, observava que o seu
acesso a alguns espaços públicos na cidade (ruas, calçadas, bancos, etc.) eram
limitados. A mobilidade dessa pessoa na cidade se dava quase que exclusivamente
por meio de seu veículo particular e, para alguns movimentos, subir a calçada de
acesso ao local de trabalho, por exemplo, dependia da ajuda de terceiros, haja vista
que a rampa era muito alta. Essa situação trazia reflexões sobre uma eventual
situação em que se essa pessoa não possuísse meio de transporte próprio, como
iria se locomover de casa/trabalho/casa usando apenas a estrutura de calçadas que
a cidade oferecia?
Esse fato passou a despertar ainda mais a atenção a partir de uma
viagem anos depois para a cidade de Belo Horizonte – MG. Algumas ruas no centro
chamaram atenção por se apresentarem diferentes de tudo já visto anteriormente: as
calçadas possuíam uma sinalização diferenciada no piso, que somente depois viria
compreender que se tratava de piso tátil direcional. Ainda naquelas imediações, a

27

faixa de pedestre era bem sinalizada e elevada ao mesmo nível da calçada, de
modo que a passagem era feita de forma tranquila e muito confortável, visto não
necessitar subir e descer calçadas ou rampas.
A partir de então, esse fato foi considerado uma grande descoberta, pois
antes não percebia esses detalhes e, dessa forma, minha visão se modificou em
relação ao espaço urbano, digam-se as calçadas. E não somente as de Fortaleza,
mas em todas as cidades pelas quais tenho tido a oportunidade de passar, esse
olhar ficou muito mais atento e exigente em relação à qualidade das vias de
circulação oferecidas à população pedestre.
Por último, diga-se que uma das motivações pela pesquisa é também em
razão da minha atividade profissional. Enquanto consultora na área de gestão
pública, sinto-me atraída a estudar sobre o espaço urbano na perspectiva de ampliar
os conhecimentos e, consequentemente, trazer influência e contribuições para os
gestores públicos de cidades, muitas destas ainda tão carentes de políticas públicas
interessantes nessa área.

1.4 METODOLOGIA

A metodologia empregada para este trabalho baseia-se numa abordagem
exploratória6 e envolve três etapas: Pesquisa Bibliográfica, Documental e Pesquisa
de Campo.

1.4.1 Pesquisa Bibliográfica

A Pesquisa Bibliográfica tem como foco autores que discutem sobre a
questão do espaço urbano, sua formação e os processos intrínsecos a ele
necessários à compreensão do contexto em que se insere o objeto de estudo.
O embasamento teórico trazido para a pesquisa aborda conceitos
relacionados com a mobilidade urbana, com ênfase no pedestre, destacando
conceitos de Acessibilidade, Desenho Universal, Pessoas com Deficiência e
6

“[…]Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a
torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de
Caso. ” (SILVA, 2001, Apud Almeida, 2015.)
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Mobilidade Reduzida, termos considerados relevantes para melhor compreensão do
assunto explorado neste trabalho.
Autores como Jane Jacobs (2011), Jan Gehl (2013) e Olivier Mongin
(2009) representam referência fundamental para este trabalho, visto que, a despeito
de pertencerem a épocas distintas, todos convergem em ideias, notadamente no
que diz respeito à relação do pedestre com a cidade.
Jane Jacobs (1916-2006), jornalista autodidata, escritora e ativista política
era defensora ferrenha da rua. Deu grande ênfase à importância das calçadas e
coloca a diversidade de usos como uma das formas de tornar e manter uma cidade
viva. Suas reflexões em relação ao planejamento urbano causaram grande impacto
nos urbanistas e políticos e servem de referência até hoje para os estudos urbanos
no mundo todo.
Jan Gehl, arquiteto e urbanista dinamarquês, consultor de qualidade
urbana e ex-professor universitário. Suas ideias, cujo registro encontra destaque em
sua obra de referência “Cidades Para as Pessoas” (2013), foram pautadas no
princípio de melhorar a qualidade de vida na cidade que refletem nas soluções de
mobilidade e valorização dos espaços públicos. Nesta obra o arquiteto e urbanista
dá ênfase ao que ele julga que a cidade tem de mais importante: sua “dimensão
humana” e, por isso, defende que as cidades poderão ser melhores se forem
pensadas para as pessoas.
O filósofo e antropólogo francês Olivier Mongin, com sua linguagem mais
filosófica, e até mesmo metafórica, coloca a “condição urbana”, título de sua
publicação mais recente, como premissa condutora de sua obra e defende a
“experiência urbana”, essa que “torna possíveis práticas, movimentos, ações […]”, e
que permite o convívio, ação que virou utopia atualmente (MONGIN, 2009, P, 33).
Com linguagens diferentes, contudo no mesmo espírito, tais autores
defendem uma cidade cujas razões de existência são as pessoas que nela habitam.
A afirmação de Gehl (2013, p. 3): “O rumo dos acontecimentos não só reduziu as
oportunidades para o pedestrianismo como forma de locomoção, mas também
deixou sitiadas as funções cultural e social do espaço da cidade[…]”, traduz o
conceito de cidade para os autores aqui citados. A pesquisa, ao priorizar o ato de
caminhar, indica o pedestre como protagonista da cidade, o que vai em
concordância ao que os autores defendem em suas obras.
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Além desses, contribuíram também autores como Eduardo Alcântara de
Vasconcelos com sua visão contemporânea de mobilidade urbana voltada para a
cidadania. Buscou-se, ainda, referências em teóricos como Henri Lefebvre (2001),
cujo próprio título de um de seus clássicos “O Direito à Cidade” coloca-se como um
dos direitos humanos básicos e que, assim como Olivier Mongin, também defende
que a “a vida na cidade é uma experiência a que todos têm direito […] ”.
Também David Harvey (2012), Milton Santos (2008), Adir Rech (2010)
com sua importante contribuição no campo do direito urbanístico e ainda autores
que discutem a acessibilidade como Regina Cohen & Cristiane Duarte e Silvana
Cambiaghi, além de alguns artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado
que discutem sobre a temática tratada neste trabalho.

1.4.2 Pesquisa Documental

A Pesquisa Documental consistiu no levantamento dos dados e
informações importantes os quais serviram para fundamentar a pesquisa. Assim,
buscou-se coletar informações em instituições oficiais, tais como o SIAT-Sistema de
Informação de Acidente de Trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços
Públicos e de Cidadania de Fortaleza (AMC) com os números de acidentes
envolvendo pedestres, IBGE (contagem populacional, números de idosos e pessoas
com deficiência). Aos dados oficiais complementa-se o conteúdo com notícias
veiculadas pela imprensa local que abordam assuntos que se cruzam com o tema
desta dissertação, além de consultas junto aos órgãos como a ANTP.
O Arquivo do pesquisador cearense Nirez, um dos principais arquivos
iconográficos da cidade, disponibilizou imagens da Fortaleza antiga que evidencia a
infraestrutura de circulação do pedestre presente do centro da cidade, deduzindo ser
reflexo para a estrutura que se estendeu aos demais bairros e se mantém até hoje.
No aspecto legal, as normas oficiais e jurídicas forneceram um amplo
conteúdo de significativo valor para esta pesquisa, visto abordar questões
relacionadas à normatização da cidade assim como a garantia do direito das
pessoas, inclusive aquelas com deficiência.
Assim, serviram de fontes de consulta e análise: A Constituição Federal
de 1988, O Estatuto da Cidade Lei nº 10.257/2001, o Código Brasileiro de Trânsito,
as normas da ABNT por meio de sua NBR 9050 atualizada em 2015, o Decreto
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5.296/2004, que regulamenta as Leis 10.048/2000, e 10.098 de 2000 e a Lei
12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional da Mobilidade Urbana.
As leis municipais de Fortaleza: Lei Orgânica do município, o PDP-Plano
Diretor Participativo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras e
Posturas e ainda a nível estadual o Guia de Acessibilidade do Estado do Ceará
(2009) e o Decreto 31.287/2013, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade do
atendimento aos critérios do Desenho Universal nos termos de referência de obras
no âmbito do Estado.
Tais normas respaldam todo o trabalho da dissertação, mas é no
conteúdo do Capítulo 3 que se encontra disposto o Referencial Teórico, o qual
aborda de forma mais objetiva os conceitos defendidos nesse conjunto de regras
legais e traz uma reflexão para o que acontece de fato nas cidades, o que se deduz
haver forte incoerência entre a teoria e a prática.

1.4.3 Pesquisa De Campo

A Pesquisa de Campo objetivou compreender como se dá a mobilidade e
a acessibilidade do pedestre nas vias de circulação da cidade, tanto a partir da visão
de seus usuários, como do pesquisador, e aconteceu em diferentes momentos de
forma independente, divididos da seguinte forma:
Um dos momentos da pesquisa consistiu no contato com os usuários –
pessoas sem deficiência – que residem em bairros diversos de Fortaleza e que se
locomovem, diariamente, por meio de transporte público. O perfil do público se
concentrou em empregados (homens e mulheres) cujo endereço de trabalho se
localiza no bairro Aldeota. Os locais da pesquisa foram comércio (posto de
combustível), condomínio residencial e escritórios. A escolha dessa área, assim
como outras informações da pesquisa, está justificada complementarmente no
capítulo 4, mas já se adianta aqui que se deu em razão de tratar-se de uma região
de diversificado uso, que une o aspecto residencial e comercial e por isso concentra
um público também diverso.
Ainda como justificativa para a escolha do perfil do público pesquisado,
tem-se o fato de residirem em áreas mais periféricas da cidade e, em razão das
distâncias percorridas diariamente, deduz-se que as pessoas utilizam de forma mais
frequente e intensa o transporte público e, consequentemente, percorrem distâncias
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maiores, o que justifica o uso de forma mais acentuada as vias destinadas ao
pedestre, ou seja, as calçadas.
Outro momento da pesquisa foi contatar as pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, dando prioridade para aqueles com deficiência física e
deficiência visual. Visto não ser comum encontrar esse público nas ruas de
Fortaleza, os contatos se deram em instituições específicas, previamente combinado
com os respectivos responsáveis dessas instituições: a) as pessoas com deficiência
física através do CEPID – Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas com
Deficiência7 e b) as pessoas com deficiência visual através da Sociedade de
Assistência aos Cegos8 .
Para estas pessoas, com e sem deficiência, buscou-se investigar, por
meio de aplicação de questionários, como se dão os seus deslocamentos no espaço
público da cidade. O questionário aborda perguntas sobre como estas percebem o
espaço, suas avaliações sobre a estrutura oferecida para sua locomoção, qual a
frequência da utilização de espaços públicos, se percebem dificuldades e quais as
maiores dificuldades durante os trajetos origem-destino.
Outro momento da pesquisa foi o estudo de caso da Av. Santos Dumont,
não precisamente nesta ordem de explanação das formas de pesquisa campal.
Assim, o levantamento foi realizado na Avenida Santos Dumont, no trecho
compreendido a partir da Av. Rui Barbosa, até o fim da quadra que inicia na Rua
Barbosa de Freitas e termina na Rua Leonardo Mota, bairro Aldeota.
Para a análise das calçadas foram levados em consideração o tipo de
pavimento utilizado, a altura da calçada em relação à via do veículo, a largura, o
mobiliário urbano disponível, a arborização e os eventuais obstáculos existentes em
sua extensão. Se o pavimento é uniforme e antiderrapante; se há sinalização tátil; se
nas esquinas há o rebaixamento que permita o acesso de cadeira de rodas, quando
houver observar se o nível de inclinação permite autonomia para o cadeirante subir e
descer sem o risco de se acidentar. A análise considerou também os aspectos da
qualidade e das condições de acessibilidade pautadas nas normas técnicas da
ABNT – NBR 9050/2015 e legislação aplicável.
7

Instituição estadual que atende pessoas com deficiência para
profissionalizantes e prática de esportes. Localiza-se na Barra do Ceará.
8

realização

de

cursos

Conhecido como Instituto dos Cegos. Situa-se na Av. Bezerra de Menezes, bairro São Gerardo.
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Utilizou como apoio ao trabalho de campo instrumental check list de
autoria da pesquisadora, destacando os pontos já mencionados acima e
devidamente explicados em seu respectivo capítulo.
A linguagem da pesquisa de campo se apresenta em formato de relatório
descritivo e analítico e o trabalho está ilustrado com mapas, imagens captadas no
percurso e editadas com legendas. Junto à descrição das características observadas
em campo estão, sempre que possíveis, comparações com as normas técnicas em
vigor.

1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS

O trabalho foi organizado em quatro capítulos e mais as considerações
finais.
O Capítulo 1 traz a introdução do assunto a ser tratado na dissertação,
ressaltando os números de pedestres no Brasil, representados por meio de gráficos,
reportagem e indicação bibliográfica, os quais alertam para a situação de
vulnerabilidade e insegurança a que estão expostas essas pessoas. Os dados
apresentados estão diretamente ligados ao tema em discussão e aqui entendidos
como justificativa da pesquisa. Destaca a importância do ato de caminhar na cidade
fazendo uma reflexão das condicionantes até chegar às impossibilidades.
O Capítulo 2 apresenta uma breve contextualização e alguns aspectos do
processo de formação das cidades Brasil. Faz também um resgate histórico da
formação e ocupação da cidade de Fortaleza, seu traçado urbano e suas calçadas,
apontando que o desenho inicial reflete a cidade de hoje.
O Capítulo 3 traz todo o referencial teórico que respalda o trabalho desta
dissertação, destacando os conceitos de Mobilidade Urbana, Acessibilidade,
Desenho Universal, Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Analisa o
conjunto das principais normas e leis (federal, estadual e municipal), apontando sua
importância como instrumento de legitimação das políticas públicas que discorre
sobre as questões discutidas no trabalho. Apresenta, também, as referências de
uma “Boa Calçada” a partir de exemplos das cidades de Paris na França, Barcelona,
Zaragoza e Sória na Espanha, ilustrando por meio de imagens captadas numa breve
viagem de turismo da autora por essas cidades. Complementa-se a apresentação
das imagens com a respectiva descrição do ambiente enfatizando a qualidade das
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calçadas daquelas cidades. Para não restringir esses bons exemplos às cidades da
Europa, apresenta-se, ainda neste capítulo, a Avenida Monsenhor Tabosa em
Fortaleza.
O Capítulo 4 contém a pesquisa de campo a qual remete à experiência
urbana em Fortaleza. Dividido em itens que esclarecem como a pesquisa foi
realizada. O capítulo apresenta de modo bem detalhado os recursos metodológicos
utilizados, faz um recorte espacial da área escolhida para estudo de caso (trecho da
Av. Santos Dumont), destacando o uso e ocupação do solo dessa área e o contexto
histórico do bairro. Demonstra o resultado da análise do espaço público da área
estudada, com ênfase na estrutura de circulação do pedestre e, da mesma forma,
apresenta o resultado da pesquisa aplicada aos pedestres (com e sem deficiência)
mediante análise descritiva, tabelas e gráficos, fazendo alguns questionamentos e
conclusões.
Por último, nas considerações finais, apresenta de forma conclusiva a
organização das ideias dos capítulos anteriores ressaltando a importância do espaço
do pedestre e acrescenta algumas observações e questionamentos que remetem à
(in) acessibilidade das calçadas em Fortaleza, destacando de modo explícito a
distância entre o que está convencionado em leis e normas e o que se encontra
efetivamente na cidade. Traz ainda uma discussão acerca da responsabilidade legal
pela calçada e cobra-se a realização de políticas públicas que passem a priorizar os
pedestres, considerando suas diferenças.
Ao final da dissertação, apresentam-se os anexos contendo os modelos
dos instrumentais elaborados e utilizados na pesquisa de campo. O questionário
aplicado aos pedestres (com e sem deficiência) com o respectivo Relatório
Estatístico, demonstrando todos os dados apurados, e o check list utilizado como
guia de análise da situação das calçadas do trecho da avenida escolhida para
estudo de caso.
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2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
2.1 UM OLHAR ANALÍTICO SOBRE AS CIDADES
Na definição de Milton Santos (2008, p. 60), a cidade é um “lugar de
ebulição permanente”. O autor afirma também que a formação das cidades se deu
em razão dos avanços das técnicas de produção agrícola que incentivaram outras
atividades motivadas pela formação dos excedentes agrícolas.
Mas diversas são as formas pelas quais as cidades se formam. Rech
(2010, p. 15), fala da origem da cidade numa perspectiva antropológica, cuja
construção “deve levar em consideração o passado, presente e futuro”. Aristóteles,
por sua vez, afirma que o homem busca atender suas necessidades de convivência,
visto ser isto inerente à sua própria natureza social e sua segurança (apud Rech,
2010, p. 17).
Rech (2010, p. 16) ainda ressalta a questão da fragilidade dos homens e
a necessidade de proteger suas famílias, por isso se buscavam, além da
convivência, outras necessidades. Assim cita Munford9:
A pequena colônia individual se achava à mercê dos elementos, podia ser
varrida numa tempestade ou morrer de fome numa seca, sem ser capaz de
buscar auxílio de seus vizinhos mais próximos, a poucos quilômetros de
distância. Essas condições se alteraram quando a cidade pôde analisar a
força de trabalho e exercer o controle centralizado.

Nesse sentido, Platão também afirmava:
A cidade nasce, […] pela circunstância de que nenhum de nós basta-se por
si mesmo e que necessita de muitas coisas.[…] deste modo, ao necessitar
de muitas coisas comuns, reúnem-se numa única vivenda muitas pessoas,
com qualidades de associados e auxiliares diferentes. Este lugar
denominamos de cidade. Creio que essa é a razão pela qual se fundam as
cidades. (Platão, Apud Rech, 2010, p. 19).

Mas a cidade que, a princípio prometia atender necessidades como
convivência e segurança, a partir do momento em que cresce seu número de
habitantes, passa a apresentar dificuldades, sobretudo aquelas que guardam

9

Apud RECH, 2010, p. 16.
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relação com a sua infraestrutura, como moradia, saneamento e outras condições
próprias para as pessoas viverem dignamente.
Nesse sentido Platão também afirma, “a cidade às vezes fica grande
demais, com habitantes a mais do que o suficiente, com profissões a menos do que
o necessário”10,causando assim “desequilíbrio e pobreza”11e que por isso, a cidade
precisa organizar-se com infraestrutura capaz de atender às necessidades pelas
quais os homens se reuniam em cidades12.
Nessa perspectiva, Aristóteles (apud Rech, 2010, p. 20) também defende
que “a vida nas cidades requer previamente o encaminhamento das necessidades
básicas de sobrevivência, devendo evoluir para o bem estar, mediante o desfrute do
ócio e da arte”.
Desse modo observa-se que tanto Platão, quanto Aristóteles defendem a
necessidade de se construir uma cidade sustentável, termo bem atual, inclusive, que
embora não se observe sua concretização na prática, ao menos vem se
popularizando, por meio de campanhas e programas institucionais, sendo exemplo
mais recente disso, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável/ODS, trabalho
desenvolvido pelo PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
dos quais destaca-se aqui o Objetivo de número 11, a saber: ODS11. “Tornar as
cidades

e

os

assentamentos

humanos

inclusivos,

seguros,

resilientes

e

sustentáveis”. PNUD (2015).
Mas a sustentabilidade que se defende não pode ficar apenas no plano
das ideias e do discurso. É nessa direção e na efetividade destas ideias, que as
cidades devem buscar cumprir esse objetivo. Por isso a necessidade de um
planejamento urbano correspondente com a realidade de cada cidade, visto que
cada uma possui suas peculiaridades, seja de ordem social, econômica, geográfica
e ambiental.
Quando se discute as questões relacionadas ao planejamento das
cidades não há como dissociá-lo de um fator que concorre para sua aplicação: o seu
crescimento, que, ao longo dos tempos passou e vem passando por transformações
que dizem respeito ao aumento populacional, sem que isso venha acompanhado do
adequado incremento na sua infraestrutura.

10

PLATÃO, apud RECH, 2010, p. 21.
RECH, 2010, p. 21.
12
PLATÃO, apud RECH, p. 21
11
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A população urbana a nível mundial cresceu de forma acelerada,
passando de 746 milhões em 1950 para 3,9 mil milhões em 2014, e a perspectiva da
ONU é que em 2045 esse número ultrapasse os seis mil milhões. (ONU, 2015 13). De
acordo com Santos (2008, p. 45), a população considerada urbana no planeta,no
início do século XIX representava apenas 1,7% do total; em 1980 esse percentual
chegou a 41,5%. O fenômeno da urbanização em meados da década de 1980,
segundo ele, é “avassalador nos países de Terceiro Mundo”. (Ibidem, p. 45).
Ainda segundo a ONU14, atualmente, quase 50% (cinquenta por cento)
dos habitantes do planeta – aproximadamente 80% de europeus e 70% de latino
americanos – vivem nas cidades, e que em 2025, esse percentual será 61% da
população, sendo que no Brasil a previsão é que nesse mesmo ano, 88% da
população seja urbana, e hoje, de acordo com o IBGE, Censo 2010, a população é
de 190.755.799 dos quais 84,4% habitam a área urbana15.
Diante dessa realidade e com essa tendência de aumento populacional
nas cidades, estudiosos e entidades discutem a preocupação com os desafios do
mundo contemporâneo em atender às necessidades da população, sobretudo no
que diz respeito à habitação, infraestruturas, transportes, energia, emprego, assim
como para os serviços básicos de saúde e educação, e, consideram que a gestão
das áreas urbanas tem-se tornado um dos desafios mais importantes do século XXI.
Esta preocupação torna-se mais pertinente a medida em que esse
fenômeno de inchamento das cidades promove e mantém o caráter excludente na
sociedade, tornando-se cada vez mais graves os problemas relacionados à
desigualdade, à violência e à degradação ambiental.
Nesse contexto, Rech (2010, p. 33) fala da ausência de sustentabilidade
ambiental, física e social diante do caos urbano que se observa nas grandes cidades
e que, assim, não há cidadania e tampouco dignidade para as pessoas. Defende a
necessidade de se equilibrar saneamento ambiental com moradia, trabalho, com
infraestrutura urbana e lazer com qualidade de vida para as futuras gerações.
Assim, se é nas cidades onde vive a maioria das pessoas, então também
é verdade a existência de uma diversidade muito maior de pessoas convivendo no
13

Fonte: consulta no Relatório (consulta em 23/11/15)http://www.unric.org/pt/actualidade/31537relatorio-da-onu-mostra-populacao-mundial-cada-vez-mais-urbanizada-mais-de-metade-vive-emzonas-urbanizadas-ao-que-se-podem-juntar-25-mil-milhoes-em-2050.
14
Idem.
15
Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. www.ibge.gov.br (acessado em 23/11/2015).
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mesmo espaço, com necessidades peculiares e demandas diversas. Importa,
contudo discutir a proporção desse crescimento, em números e diversidade, com a
oferta de serviços destinados a uma significativa parcela da população. Ou seja, se
junto ao crescimento demográfico está sendo, também, acompanhado da adequada
infraestrutura para as pessoas usufruírem plenamente da cidade.

2.2 ALGUNS ASPECTOS DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL

O Brasil apresenta na sua história uma população predominantemente
rural. Ainda no início do século XX era um país essencialmente agrário e sua
principal fonte de riqueza era o café (Azevedo, 2015, p. 115). Eram poucas as
cidades e a população urbana encontrava-se distribuída em algumas vilas e cidades
de pequeno e médio porte.
Mas também ao final do século XIX e o início do século XX o Brasil já
começara a ser marcado por mudanças econômicas e transformações na nossa
sociedade, mesmo diante de um lento processo de industrialização. Dentre as
causas de tais transformações pode-se relacionar a chegada de imigrantes europeus
e mais tarde também da Ásia (Azevedo, 2015, p. 26-29).
Embora tenha sido um processo demorado, ainda assim as mudanças
foram acontecendo e um dos principais fatores dessas mudanças atribui-se ao
processo de industrialização, o qual se concentrou de forma acentuada na região
sudeste, notadamente em São Paulo e Rio de Janeiro, para onde migraram
centenas de milhares de pessoas oriundas da região norte e nordeste em busca de
emprego, especialmente no período entre 1930 e 1960 (Azevedo, 2015, p. 125).
Conforme os dados da tabela 2 verifica-se o crescente e constante
movimento de pessoas da zona rural para a zona urbana. Em 1940, 68,8% da
população brasileira ocupava a zona rural. No último censo de 2010, mesmo diante
do crescimento populacional de nosso país, esse percentual caiu para 15,6%.
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Tabela 2 - População urbana, rural e total do Brasil, no período de 1940 à 2010

Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil.

Inversamente ao decréscimo da população rural, a população urbana de
nosso país cresceu tanto em número absoluto como percentualmente. Em 1950, a
população que habitava o campo era mais de 33 milhões de pessoas, contra pouco
mais de 18 milhões nas cidades16. Já no último Censo do IBGE (2010), enquanto
29.830.007 habitantes, o equivalente a 15,6% da população do país residem na
zona rural, 160.925.792 habitantes, o equivalente a 84,4% ocupam as cidades.
Assim observa-se que em pouco mais de 50 anos o país saiu de uma posição
predominantemente rural para um país majoritariamente urbano.
Essa transformação no perfil de distribuição da população entre áreas
urbanas e rurais do país deixa claro, através dos números, o processo de
inchamento populacional das cidades que não foi, todavia, acompanhado por um
incremento na infraestrutura, inclusive no que diz respeito à circulação. Assim,
termos como caos urbano, dentre outros, tornaram-se comuns quando se discute as
questões relacionadas ao meio urbano.
Como já mencionado anteriormente, o contexto socioeconômico do século
XX promoveu no país a urbanização, fazendo surgir grandes centros de atração
populacional. Pequeno (2011, pag. 15) afirma que:
O processo de urbanização brasileira, [...], trouxe para as nossas cidades
grandes contingentes populacionais motivados pela possibilidade de
trabalho assalariado dentre outras oportunidades que a cidade poderia
oferecer.

16

Dados retirados da tabela 2.
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Para ele, entretanto, as cidades não estavam preparadas para receber
esses migrantes, promovendo um crescimento desordenado, precário, desigual e
descontínuo (Ibidem, 15). Essa transformação no perfil demográfico da população
brasileira, aliada a investimentos desiguais e ineficiência no controle urbano,
completam o cenário de desordem urbana e exclusão sócio-territorial que se tem
presenciado. Além disso, tal exclusão se consolida com o passar dos anos, a
medida em que alguns aspectos, nem sempre são considerados, sobretudo os que
dizem respeito á diversidade da população que, independentemente de sua
condição, carecem e tem o acesso à cidade como um direito.
Milton Santos (2008, p. 44), afirma que uma das características do espaço
habitado é sua “heterogeneidade”, e ressalta a “enorme diversidade qualitativa sobre
a superfície da terra quanto a raças, culturas, credos, níveis de vida, etc.”. Nesse
sentido se deve considerar também a diversidade dos usos desses espaços em
razão das múltiplas necessidades intrinsecamente ligadas ao cotidiano das pessoas.
Nesse contexto convém mencionar Charles Edouard Jeanneret (18871965), conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier, importante figura da arquitetura
moderna, cujo pensamento influenciou e norteou o urbanismo por décadas,
configurando-se em um elemento de fundamental importância para a história do
urbanismo e da arquitetura. Segundo ele “a chave do urbanismo se encontram
distribuídas nas quatro funções”: Habitar, Trabalhar, Recrear-se (lazer) e Circular17.
Esta última se identifica com os espaços urbanos, os quais podem ser públicos ou
privados e que abrigam diferentes faixas etárias: crianças/jovens/adultos/idosos, e,
portanto devem ser igualmente atendidos em suas necessidades. (Carta de Atenas,
1964, p. 64-76). Nessa perspectiva, Corbusier lança luz à circulação como o
elemento responsável não apenas pela estruturação da cidade, através de canais de
transporte de produtos e pessoas, mas também como espaço de convívio e conexão
entre os cidadãos. Ao contemplar essa perspectiva social, preocupação também
bastante presente em sua obra, Corbusier demonstra, para além do vanguardismo
na sua linguagem arquitetônica, também as preocupações urbanas e consequente
busca por respostas aos problemas que se apresentam às cidades naquele
momento.
17

Idéias de Le Corbusier, publicadas na Carta de Atenas, fruto do IV Congresso Internacional de
Arquitetura Moderna (C.I.A.M), realizado em Atenas, em 1933. (bibliografia: Carta de Atenas – autor:
CIAM – Obra editada/pub. pelo Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura da Universidade de
Minas Gerais, 1964, p. 64-76.
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Contudo, se por um lado a busca pela sociabilidade através dos espaços
de circulação ordenados serviam às intenções do arquiteto e do urbanismo moderno,
por outro lado, seu pensamento contribuiu e foi conveniente aos ideais
desenvolvimentistas baseados na indústria automotiva, que dá força à ideologia
cultural de valorização do transporte individual. Isso se dá logo nas primeiras
décadas do pós II Guerra, através de um urbanismo “rodoviarista” que se instala a
partir das bases do urbanismo modernista. Assim, se observa, em diversas partes do
mundo, a construção de uma cultura urbana voltada para o automóvel atrelada à
influência do pensamento urbanístico de Corbusier. No Brasil, isso se mostra de
forma clara no desenho urbano de Brasília (DF), cidade projetada por Lúcio Costa
segundo os preceitos do urbanismo da Carta de Atenas18, na qual foram produzidos
espaços monumentais e grandes eixos conectores da cidade zoneada.
Corbusier dizia: “que as vias de circulação devem ser classificadas
segundo sua natureza e construídas em função dos veículos e de suas velocidades”.
Obviamente que a discussão aqui colocada não tem a intenção de desqualificar seu
pensamento, porém não se pode deixar de observar que esse modo de pensar e
produzir o espaço urbano resultou em uma cidade excludente na escala do cidadão,
pois a escala monumental priorizada por Le Corbusier dificulta a circulação de
pedestres em prol da circulação de veículos. Quanto a essa questão, vale destacar
que os princípios sociais presentes na obra e no pensamento do arquiteto adequamse às problemáticas causadas às cidades pelo contexto pós-Revolução Industrial,
principalmente quanto ao crescimento descontrolado das cidades. Esse fato leva o
arquiteto a confrontar, através do desenho urbano extremamente ordenado, o
cenário caótico e insalubre das cidades industriais. Portanto, a intenção não parecia
ser de desconexão entre cidade e pessoas, mas de promover conexão entre a
cidade e as necessidades sociais. Assim, sua contribuição se dá principalmente na
busca pela organização, na escala urbana, das atividades humanas, que, como
afirma Vasconcelos (2012, p. 35) “está ligada aos fatores de mobilidade e
acessibilidade”.

18

A Carta de Atenas foi fruto do CIAM, Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, realizado em
Atenas, em 1933 e teve como um dos autores de maior representação, o arquiteto modernista, Le
Corbusier. Carta de Atenas – autor: CIAM – Obra editada/pub. pelo Diretório Acadêmico da Escola de
Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, 1964, p. 64-76.
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A crítica posterior ao urbanismo modernista se dá menos quanto à busca
pelo atendimento às necessidades sociais de então, o que nos parece inegável, e
mais por questão de descontextualização histórica e geográfica, ao se aplicar tal
modelo europeu da primeira metade do século XX às cidades do continente
americano do pós-guerra. Acrescenta-se à tal crítica o debate quanto a escala das
intervenções, cujos resultados em qualquer desses contextos atendiam às
necessidades na escala urbana mas não respondiam, e por vezes desconsideravam,
as redes e conexões sociais existentes na escala do bairro, resultantes do
rodoviarismo que se impõe ao urbanismo de então. Jane Jacobs tem um papel
fundamental nesse processo.
A partir da década de 60 novos pensadores passaram também a
influenciar o urbanismo internacional, e neste caso convém destacar a importância
do pensamento de Jane Jacobs19, com sua obra, “Morte e Vida de Grandes
Cidades”, cuja primeira edição de 1961, tem sido uma referência fundamental no
campo dos estudos urbanos e decisiva para a reflexão contemporânea sobre a
cidade”(Ibidem, 2005).
Jacobs, ao “ter procurado definir toda uma abordagem para a
compreensão da vida urbana” (apud Harvey, 2012, p. 73), faz uma crítica ferrenha
aos planejadores urbanos modernistas que, segundo ela, demonstraram uma
profunda incompreensão do que são as cidades, e ressalta que “os processos
sociais são a essência” (ibidem, p. 74). Fala de uma “vitalidade e uma energia de
interação social que depende crucialmente da diversidade” e que, “quando se pensa
em processos urbanos, é preciso pensar nos catalisadores desses processos e isso
também é a essência”. Neste sentido Jane Jacobs atinge também os “processos de
mercado em ação” que, segundo ela, “tendiam a contrariar a afinidade humana
“natural” da diversidade” e acusa os planejadores urbanos da época de “inimigos da
diversidade” (ibidem, p. 75).

19

Jane Jacobs, embora não fosse urbanista de formação, como jornalista autodidata, escritora e
ativista política teve forte influência nessa área, sobretudo a partir da publicação de seu livro “Morte e
Vida nas Grandes Cidades” (1961), cujo conteúdo gerou grande impacto nos urbanistas e políticos,
em razão de sua forte crítica ao planejamento urbano moderno da época. A escritora, com base em
sua própria experiência, sensibilidade e sabedoria apresentou reflexões sobre o dia a dia dos bairros
americanos e defendia uma cidade com vida, o que só seria possível a partir da presença das
pessoas. Em sua obra deu grande ênfase à importância das calçadas e na diversidade de usos. Sua
reflexão serve de referência até hoje para os estudos urbanos.
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Embora a diversidade que a autora coloca esteja relacionada com a
diversidade de usos, uma vez que sua crítica remete ao fracionamento e aos usos
da cidade por categoria, conforme afirma, “para compreender as cidades,
precisamos admitir de imediato, como fenômeno fundamental, as combinações ou
as misturas de usos, não os usos separados” (Jacobs, 2011, p. 158), não se deve,
contudo, afastar a amplitude do termo e assim relacionar também com a diversidade
de pessoas, em suas variadas categorias, que possam interagir nos mesmos
espaços e ao mesmo tempo.
Mais recentemente, e também opositor das ideologias dominantes do
modernismo, convém mencionar o arquiteto Jan Gehl, cujo pensamento se converge
ao de Jane Jacobs, e que, em seu livro “Cidades para as Pessoas” defende um
planejamento urbano voltado para as pessoas, como o próprio título do livro sugere.
Ele ressalta a “dimensão humana” como um ponto importante desse planejamento,
termo que, segundo ele, tem sido, por décadas, esquecido e tratado ao acaso.
(Gehl, 2013, p. 3)
Ao criticar o urbanismo modernista, o arquiteto reclama da falta de
“prioridade ao espaço público, às áreas de pedestres e ao papel do espaço urbano
como local de encontro dos moradores da cidade”. Ele denuncia que “o rumo dos
acontecimentos não só reduziu as oportunidades para o pedestrianismo como forma
de locomoção, mas também deixou sitiadas as funções cultural e social do espaço
da cidade”(Gehl, 2013, p. 3-6). Condição esta que reflete fortemente no processo de
segregação social das pessoas, especialmente aquelas que se encontram numa
condição diferenciada da maioria, tais como as pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Gehl afirma que o crescimento das cidades continuará acelerado nos
próximos anos e que por isso deverá haver mudanças cruciais acerca das
prioridades, cujo foco deverá ser as necessidades das pessoas que utilizam as
cidades. Ele sugere que profissionais – arquitetos e urbanistas - envolvidos com as
questões urbanas devem reforçar a atenção nas áreas destinadas aos “pedestres
como uma política urbana integrada para desenvolver cidades vivas, seguras,
sustentáveis e saudáveis”(Gehl, 2013, p. 6).
Da mesma forma, essa preocupação com o crescimento acelerado das
áreas urbanas e a transformação no perfil das cidades deve ser absorvida pelos que
governam e estudam as cidades.
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Nesse sentido ressalta-se a importância do Estatuto da Cidade, um
instrumento legal que promete contemplar, respectivamente, a função social da
cidade e da propriedade urbana, além de temas como acessibilidade urbana a todos
os grupos sociais como garantia do direito à cidade. Mesmo assim, Rech (2010, p.
10) concorda que, apesar do advento do Estatuto da Cidade, a exclusão social, com
suas raízes históricas, culturais, sociais e políticas, demonstra nas práticas
urbanísticas adotadas pela elite, o afastamento de determinadas classes sociais dos
seus direitos. Essa prática de exclusão reflete-se no desconhecer o espaço público
como espaço coletivo, de direito universal de circulação, considerando-se e
respeitando-se todas as diferenças existentes.

2.3 FORTALEZA: UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃOOCUPAÇÃO DA CIDADE

2.3.1 Perfil da Cidade

A cidade de Fortaleza (Figura 6), capital do Ceará, localiza-se no
Nordeste do Brasil, às margens do Oceano Atlântico. Conta com uma população
estimada pelo IBGE para 2014, de 2.571.896 habitantes os quais ocupam um
espaço territorial de 314,930 km², resultando numa densidade demográfica de
8.166,56 hab/km², a maior do país. É a maior cidade do Estado, o quinto maior
município do Brasil em população e, ainda, a oitava maior região metropolitana do
país, com uma população de 3.818.380 habitantes (estimativa IBGE, 2014). Possui
IDM – Índice de Desenvolvimento Municipal (2008) de 85,41, o 1º no Ceará, e IDH –
Índice de Desenvolvimento Humano de 0,786, também ocupando a primeira posição
no ranking dos municípios cearenses, todavia a 910º no Brasil.
Junto à sombra dos muros do forte a pequena semente nasceu. […] A
cidade sorrindo cresceu. […] Fortaleza! Fortaleza! Irmã do Sol e do mar,
20
Fortaleza! Fortaleza! Sempre havemos de te amar […]”.

20

Hino de Fortaleza. Letra de Gustavo Barroso. Música de Antônio Gondim. (Apud.: Anuário do
Ceará, 2005. Editado e publicado pelo Jornal O Povo.
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Figura 6 – Crescimento vertical em torno da orla confirma a explosão
demográfica da cidade

Fonte: http://www.abih-ce.com.br/en/ceara/pontos-turisticos/. Acesso: Março, 2016.

O município tem como limites geográficos, o oceano atlântico ao norte, os
municípios de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga e Eusébio, ao sul, Aquiraz e oceano
atlântico ao leste e Caucaia à oeste. A cidade divide-se hoje em 119 bairros
organizados em 07 regiões administrativas (06 Secretarias Regionais e a Secretaria
Regional do Centro), conforme Figura 7.
Localiza-se em região de clima tropical quente sub-úmido com chuvas de
janeiro a maio, logo abaixo da linha do Equador. Com vegetação do tipo litorânea, e
predominância de mangues e restingas, em relevo suave, altitude média de 21m,
solo arenoso e forte presença de dunas.

45

Figura 7- Regiões Administrativas da cidade de Fortaleza em 2014

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.

É uma cidade com forte vocação comercial e turística. Esse valor turístico
de Fortaleza, o qual passou a ganhar destaque nacional e internacional a partir do
Governo das Mudanças (1987-1990), está relacionado inicialmente à valorização do
litoral do Estado como parte integrante da cidade, aspecto recente na história do
desenvolvimento urbano da capital, visto que, até século XVIII, configurava-se ainda
como um povoado secundário na organização do território cearense (Barbosa, 2006,
p. 26-27).
Seu crescimento coincide com a atividade comercial a qual passou a se
fortalecer a partir de meados do século XIX, mediante as ligações econômicas com o
interior do Estado alcançada com o aumento das exportações de algodão, fato que
alterou as dinâmicas socioeconômicas internas da cidade, destacando Fortaleza na
província (Ibidem, 2006, p. 27).
Destaca-se como um dos principais centros regionais do país, ocupando a
10ª posição entre os 100 maiores municípios do PIB 201221, e ocupa o topo de
quase todos os indicadores comparando com os demais municípios cearenses,
concentrando mais de 28% da população do estado, em cerca de 0,2% do território
21

Fonte: Anuário do Ceará 2015/2016. P. 292
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cearense. O setor de serviços é seu principal motor de crescimento, logo em seguida
vem a atividade industrial com 42,6%22.
Mas, obviamente que a Fortaleza que temos hoje difere em muito daquela
que se formou inicialmente. Sua história se confunde com a de seu estado, Ceará,
haja vista que as primeiras tentativas de conquistas do estado ocorrera em áreas da
atual capital (Bruno, 2015).

2.3.2 O Traçado urbano de Fortaleza

De origem colonial que por muito tempo se manteve isolada e sem muita
importância, Fortaleza – (Figura 8) foi a partir do final do século XVIII, período que se
estendeu por todo o século XIX, lentamente se consolidando nos quadros do Estado
(Castro, 1977, p. 27), como centro urbano de importância econômica e
administrativa. Isso graças a diversos fatores, dentre os quais se pode mencionar a
intensificação da produção algodoeira em áreas mais próximas do litoral, incentivada
pela Revolução Industrial, que fez aumentar o consumo deste produto pela indústria
têxtil Inglesa, visto que naquele momento encontrava-se em crise de abastecimento
com o seu tradicional mercado fornecedor, os Estados Unidos, por ocasião da
guerra civil estadunidense. (Castro, 1977, p. 27).
Figura 8 - Planta da Vila de Fortaleza, de 172623

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza#/media/File:Mapa_de_Fortaleza_em_1726.jpg. Acesso:
Dezembro 2015.

22

Ibid., p 292.
Desenho atribuído ao capitão-mor Manoel Francês. Observa-se a forca e o pelourinho, símbolos de
repressão, a casa de Câmara, a igreja e o desordenamento das casas (Bruno, 2015, p. 35).
23
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Fortaleza então já dava sinais de demonstração de poder e autoridade
colonial, o que pode ser evidenciado, entre outras coisas, pela intervenção do
arquiteto português e coronel de engenheiros Antônio José da Silva Paulet,
contratado na gestão do Governador Sampaio (Bruno, 2015, p. 45). O engenheiro foi
responsável pelas diretrizes de um novo traçado urbano, em xadrez (Figura 9),
através do qual a cidade se identifica até hoje (Castro, 1977, p. 29). Importante
então destacar que, Silva Paulet foi o pioneiro no pensar o traçado da cidade.
Figura 9- Planta da Villa da Fortaleza, de Silva Paulet, 1813.

Fonte: http://fortalezaantiga.blogspot.com.br/2010_01_01_archive.html
Acesso: Fevereiro 2016.

Quanto a esse traçado da vila, cujo modelo xadrez foi idealizado à época,
convém analisar o que diz Freire (apud Bruno, 2015, p. 46),
A meta, na adoção deste modelo, era a expansão ilimitada, sendo
fundamental, a escolha de terreno plano. Fortaleza adaptava-se com
perfeição ao tipo de traçado, em função da topografia aplainada de seu
solo. A proposta de Paulet consistiu, basicamente, no estabelecimento de
uma linha reta, ao longo da parede sul do Forte, onde a partir dela, a
noventa graus, deveriam iniciar-se as ruas no sentido norte-sul, o que
ocorreu quando da abertura das ruas: Barão do Rio Branco (rua Formosa),
Major Facundo (rua da Palma) e Floriano Peixoto (rua das Belas). A estas,
incidiram, ortogonalmente, as ruas em sentido leste-oeste. Conforme se
observa em plantas posteriores, Fortaleza adotou o traçado em xadrez
24
proposto, e continuou a expandi-lo em novas áreas.

A vila de Fortaleza que se desenvolveu obedecendo as curvas do riacho
Pajeú, apresentando ruas e becos tortos sem alinhamento ou calçadas regulares,
crescia de forma espontânea e sem planejamento (Silva Filho, 2001, p. 100).
24

FREIRE, Gerardo Régis de Paula (coordenação). Fortaleza evolução Urbana, apud Bruno, 2015, p.
46.
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Contudo, Paulet procurou também respeitar o traçado espontâneo, composto pelas
edificações existentes, e a este justapôs o novo traçado xadrez já citado, porém
“ajustável ao terreno quase plano levemente ondulado, do sítio onde se desenvolveu
a cidade”. (Castro, 1977, p. 30).
Nesse contexto de modificação da cidade de Fortaleza, proposto por
Paulet, convém mencionar o que o geógrafo Milton Santos (2008, p. 73-74) diz sobre
espaço e sua relação com a paisagem: “a paisagem não se cria de uma só vez, mas
por acréscimos, substituições; […] A paisagem não é dada para todo o sempre, é
objeto de mudança. É o resultado de adições e subtrações sucessivas”.
É nesse contexto que se observa, ao longo dos tempos, as mudanças
ocorridas em nossa cidade, a partir do proposto por Silva Paulet até as intervenções
mais atuais, lembrando que algumas características originais se mantêm, outras
desaparecem totalmente da paisagem, como se nunca houvesse existido.
Mas esse não é integralmente o caso do traçado de Fortaleza, uma vez
que, a despeito do longo tempo decorrido e das inúmeras perdas de exemplares
arquitetônicos relevantes, assim como das muitas modificações no próprio cenário
urbano da cidade, ainda se observa características originais do traçado de outrora,
especialmente

porque

sucessores

no

planejamento

mantiveram

e

deram

continuidade à proposta de traçado inicial.
Há que se destacar ainda que tais mudanças e as formas pelas quais
uma paisagem se modifica se relaciona, não só pela possibilidade técnica de uma
época, mas também, pelas condições econômicas, políticas e culturais. (Santos,
2008, p. 75). Ainda nesse sentido, Silva Filho (2001, p. 98) afirma que o “espaço não
se reduz a mero cenário onde se passam os acontecimentos, mas ele próprio
consiste em relação social, que a um só tempo expressa e condiciona as vivências
corporais e as sensibilidades historicamente construídas na e pela cidade”.
A planta em xadrez apresentado por Silva Paulet, que por sua vez, é dado
sequência por Adolfo Herbster (Figura 10), engenheiro da Província e arquiteto da
Câmara Municipal (Silva Filho, 2001, p. 96), foi inspirada, dentre outros, no rigor
geométrico das cidades hispano-americanas e na reconstrução da área baixa de
Lisboa (Castro, 1994, p. 50-51, apud Silva Filho, 2001, p. 100).
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Figura 10- Planta de Fortaleza e Subúrbios de autoria de Adolfo Herbester.

Fonte: Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano_de_Fortaleza Acesso em fevereiro/2016.

O projeto urbanístico de Herbster, o qual já ficou demonstrado na “Planta
Topográfica da Cidade de Fortaleza e Subúrbios de 1875”, se constituiu em
referência fundamental para a formação urbana da cidade, visto que estabelecia e
ampliava o traçado da cidade para além dos limites de então. Inspirando-se no
urbanismo haussmaniano25 de Paris, criou três boulevards (avenidas) com o objetivo
de ampliar a circulação de pessoas e mercadorias. Tais avenidas correspondem ao
Boulevard da Conceição (atual Dom Manuel), do Imperador e Duque de Caxias e se
tornariam importantes corredores urbanos. (Silva Filho, 2001, p. 97; Bruno, 2015, p.
62). Contudo, não deixariam de exprimir a obsessão higienista do século XIX
impondo a necessidade de amplos logradouros para facilitar a passagem das
correntes de vento, visto se acreditar, à época, que o ar contaminado pela
estagnação dos aglomerados urbanos era uma das mais terríveis causas de

25

Barão Eugène Haussmann (1809-1891), responsável pela remodelação de Paris durante o período
de 1853-1870 (CASTRO, 1994, P. 81), o qual, segundo Lefebvre (2001), “substituiu as ruas tortuosas
mas vivas por longas avenidas, os bairros sórdidos mas animados por bairros aburguesados”, e a
quem foi atribuído o mérito de abrir Paris à circulação”. (LEFEBVRE, 2001, p. 23)
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epidemia e mortalidade. Por isso o medo da doença e a intervenção médica
ajudaram a preconizar a constituição de cidade moderna sob o signo da circulação.
(Silva Filho, 2001, p. 97).
Nesse sentido Paulo Linhares (1992) propõe enxergar as reformas de
Herbster como um ajustamento às exigências e a compreensão da cidade como um
lugar de trocas, de circulação. Para ele, este projeto visava oferecer ao centro o seu
papel de motor e fazer com que ele irrigasse, sem obstáculos, a cidade até seus
limites geográficos. (Linhares, 1992: p.187-188, apud Silva Filho, 2001, p. 119).
Além da circulação antes mencionada, as ruas retas e extensas
contempladas no plano de Paulet e seguido por Herbster são observadas por
estudiosos, a exemplo do historiador Raimundo Girão (1900-1988), como algo
glorioso, uma vez que, segundo ele, “a tendência era o povoado acompanhar as
tortuosidades do centrismo pajeuano”, e constata ainda os benefícios da disciplina
urbanística, obediente à geometria, ao traçado ortogonal retangular daquela época.
(Girão, 1959: 110, 114-115, apud Silva Filho, 2001, p. 122).
Pensando dessa forma, o historiador parece até amparado nas ideias do
urbanista moderno de maior influência no século XX, Le Corbusier, o qual “defendia
agressivamente sua concepção urbanística enquanto instrumento da razão com o
encargo de dirimir os devaneios nocivos do crescimento urbano desordenado”, (Silva
Filho, 2001, p. 122-123). Assim afirma o próprio Corbusier: “A rua curva é o
resultado da vontade arbitrária, da indolência, do relaxamento, da descontração, da
animalidade. A reta é uma reação, uma ação, uma atuação, o resultado de um
domínio de si. É sadia e nobre.” (Le Corbusier, 1992, p. 10-11, apud Silva Filho,
2001 p. 123). Repare que o termo “descontração” da forma que Corbusier coloca,
sugere algo negativo, prejudicial, e remete ao lado animalesco, talvez selvagem,
impróprio. Algo fora do controle?
Nessa perspectiva de expansão da vila, o plano conduzia o desenho em
forma de xadrez, transgredindo sua área central passando para:
Além da parte construída, e estendia a cidade para o leste, até a rua da
Aldeota (Nogueira Acciolly); para o sul, até a rua dos Coelhos (Domingos
Olímpio), e para oeste até as praças Gustavo Barroso e Paula Pessoa. O
alinhamento de algumas ruas exigiu a eliminação de alguns arruados. […]A
proposta de Herbster influenciou Fortaleza de uma forma tal que, até hoje o
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centro principal da cidade está circunscrito aos limites das avenidas por ele
26
projetadas. (COSTA, 2007, P. 59, apud BRUNO, 2015, p. 62-63).

Ainda sobre esse formato de plano xadrez de Adolfo Herbster, e sob outro
olhar, convém expor o que Sebastião Ponte (1999) pensa:
“Esse modelo de traçado urbano foi utilizado desde Alexandre, o Grande
[…]. Concebido para fins de dominação e ordenamento da expansão
urbana, o mesmo corrigia becos, desvios e ruas desalinhadas que
facilitavam a ocorrência de motins urbanos, substituindo-os por vias
alinhadas, longas e cruzadas em ângulo de 90º que favoreciam a vigília do
poder sobre as cidades.” (Ponte 1999: 23, apud Silva Filho, 2001, p. 120)

Esse formato de cidade, cuja característica impõe a “rigidez administrativa
e regulação espacial no ordenamento das cidades”27, modelo este defendido pelas
elites desde o princípio, não se caracteriza como uma forma velada de impor
controle e submissão?
Na visão de Silva Filho (2001, p. 96), esse planejamento de cidade com
característica “ordenadora do espaço urbano […] alinha-se a ambição dos poderes
públicos de regular e disciplinar a sociedade como um todo”. O autor faz uma
observação interessante ao dizer que a cidade vista de cima “parece um mosaico
harmônico […] porque a representação chapada do mapa exclui do núcleo urbano
seu conteúdo mais explosivo – os habitantes da cidade”. E acrescenta ainda que “o
espaço urbano planejado tenciona favorecer um controle dos corpos e mentes que
povoam a cidade” (Ibidem, p. 103). Ainda nessa perspectiva, Bruno (2015),
esclarece que o intuito desse plano de Herbster não era apenas por “razões de
natureza estética ou de disciplinamento da expansão da cidade”(Ibidem, p. 64), mas:
[…] Igualmente uma estratégia de controle social por parte do poder público,
ou seja, vigiar e controlar a população. Temiam-se as revoltas e ‘desatinos’
que pudessem ser realizados pela crescente população de pobres,
mendigos e prostitutas, vistos como ‘perigosa ameaça’ aos setores
dominantes. Era necessário vigiar, prevenir e punir (Bruno, 2015, p. 64)

Nesse sentido a obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, é bastante
instrutiva para se compreender melhor a relação que há entre o modelo de plano
defendido para a cidade de Fortaleza, com os mecanismos disciplinares e as formas
gerais de dominação e sujeição discutidos pelo filósofo. Seu pensamento aponta o
26

COSTA, Maria Clélia Lustosa da.“Fortaleza: Expansão Urbana e Organização do Espaço.” In:
SILVA, Borzachiello da. CAVALCANTE. Tércia Correia. DANTAS, Eustógio.(organizadores). Ceará:
Um novo Olhar Geográfico. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, p. 59, apud. Bruno, 2015, p. 62-63.
27
Holanda, 1995:96, 110, apud Silva Filho, 2001, p. 120-121.
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modelo de inspiração militar como meio de controle dos corpos, ao dizer que “a era
clássica […] viu nascer […] a minuciosa tática militar e política pela qual se exerce
nos Estados o controle dos corpos e das forças individuais” (Foucault, 2001, p. 36).
Essa afirmação sustenta o quão submissos encontram-se os indivíduos na relação
de poder, que, por parte dos interesses dominantes, intenta neutralizar os
inconvenientes e as tensões sociais que poderiam emergir.
Sem a pretensão de estender ainda mais a discussão em torno do
traçado de Fortaleza, visto não ser este o objeto principal deste trabalho, mas sem,
contudo, menosprezar sua influência para o modelo de cidade que se tem hoje,
convém explorar no próximo item a discussão acerca da infraestrutura de
deslocamento destinada ao pedestre presente no desenho da cidade que aqui se
discute.

2.3.3 Fortaleza e suas calçadas

A intenção da planta reta, das ruas largas, alinhadas e de caráter
disciplinador defendido sucessivamente para a Fortaleza, ao priorizar a ordem
social, parece negligenciar em um aspecto fundamental no planejamento da cidade.
As intervenções pareciam não contemplar as calçadas devidamente adequadas ao
uso do pedestre, embora em época pretérita, entre 1808 e 1812, na gestão do 3º
Governador da Capitania, Luis Barba Alardo, tem-se registro de medidas
renovadoras, as quais incentivariam os vereadores a tentar resolver os problemas
inerentes às questões físicas da Vila (Castro, 1994). Assim, de acordo com o
documento oficial expedido pela Câmara:
“ata de 28 de abril de 1812, a Câmara passa a exigir o nivelamento das
calçadas (até então, ‘umas mais altas e outras mais baixas do passeio’),
medida posta a cargo do arruador (‘que o arruador do Conselho tenha nisso
a direção e vigilância possível’) e que deveria ser cumprida em curto prazo
(que ‘as fizessem dentro de três meses’). (Ibidem, p. 47).

Segundo Liberal de Castro (1994), esta medida foi provavelmente, a
primeira manifestação oficial relacionada à aparência física da cidade. (Ibidem, p.
47). Percebe-se então que àquela época já ficou demonstrada alguma atenção com
a calçada, todavia não se tem confirmação da efetividade desse ato, nem tampouco
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se as reais condições dessa infraestrutura ofereciam as especificações adequadas
ao pleno uso do pedestre que se cobra neste trabalho.
O fato é que, se à época, as calçadas ofereciam ou não as condições
adequadas para o pedestre, o simples ato de 1812, por si só, não comprova e nem
nega, visto não se ter imagens da exata época mencionada. Contudo parece
interessante demonstrar neste trabalho algumas imagens da Fortaleza antiga, como
forma de evidenciar a infraestrutura de circulação do pedestre presente no centro, o
que pressupõe que esse formato se estendeu pela cidade que se ampliou
posteriormente. Figuras 11,12 e 13.
Figura 11 - Rua Barão do Rio Branco – centro de Fotaleza

Fonte: Arquivo Nirez

Figura 12 - Rua Major Facundo, centro de Fortaleza

Fonte: Arquivo Nirez
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Figura 13 - Rua Major Facundo, centro de Fortaleza

Fonte: Arquivo Nirez

Ainda sobre as calçadas convém mencionar que, Silva Filho (2001), embora
reconheça a importância da planta de Herbster, também não se abstém de criticar a
diferença que há entre o que se observa na planta vista de cima e o que se ver ao
nível das ruas. O autor faz uma afirmação interessante: “[…] a visão de cima torna a
cidade um tabuleiro plano” (Figura 2.9), entretanto, “ao descer para o nível das ruas
nas primeiras décadas do século XX, o caminhante poderia deparar com grandes
irregularidades na altura dos logradouros” (Ibidem, p. 105). (Figuras 14,15,16)28. Ele
acrescenta ainda situações que àquela época já gerava desconforto e problemas
para o trânsito de pedestres no centro da cidade:
Figura 14 - Planta aérea de Fortaleza – mais recente.

Fonte: Arquivo Nirez

28

As datas das imagens 14, 15 e 16 não correspondem ao exato período mencionado pelo autor. A
demonstração tem o intuito de ilustrar algumas irregularidades já observadas nas calçadas, sobretudo
no nível destas em relação à via.
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“As ditas ‘calçadas altas’, ainda compondo a paisagem urbana em plena
década de 1940, eram geralmente resultado de intervenção inadequada do
poder municipal, que abaixava o leito de uma determinada rua criando
desnível em relação aos passeios”
(Silva Filho, 2001, p. 105).
Algo trivial como o nivelamento das calçadas ficava a desejar numa cidade
com ares de “progresso e civilização”. As plantas de Herbster, com seu
traçado regular e sua atenção à crescente importância dos fluxos urbanos,
atuavam como instrumentos de uma organização espacial mais ampla e um
tanto precária, incapaz de assegurar a padronização dos lugares de
locomoção dos pedestres.” (Ibidem, p. 106).

Figura 15 - Rua Barão do Rio Branco, centro de Fortaleza

Fonte: Arquivo Nirez

Figura 16 - Rua Major Facundo.

Fonte: Arquivo Nirez
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Figura 17 - Rua Barão do Rio Branco, antiga Rua Formosa, centro de Fortaleza.

Fonte: Arquivo Nirez

Essa situação das calçadas irregulares, inclusive despertou a atenção de
João Nogueira, que na sua crônica em 1938, escreveu:
Deve ter sido a Câmara Municipal que mandou abaixar o calçamento
daquele trecho da Rua Amélia (atual Senador Pompeu, entre São Paulo e
Senador Alencar), deixando-o no nível atual. […] as calçadas […] ficaram
altas, e, em alguns pontos, com cerca de 2 metros acima do novo
calçamento. […] Estas calçadas […] eram estreitas e perigosas. […] e vários
transeuntes levaram ali boas quedas. […] Na Rua de Santa Teresa (atual
Teresa Cristina) também havia calçadas tais, […] para as quais se entra
subindo batentes. (Nogueira, 1980: 123-125, apud, Silva Filho, 2001, p. 105106).

Sem pretensão de entrar na defesa de Herbster, Liberal de Castro (1994),
porém ressalva que os espaços constantes dos códigos de postura de Fortaleza do
século XIX quase sempre eram reprodução de elementos determinados em época
anterior à chegada de Herbster. Contudo considera inércia, o fato de se ter mantido
certos padrões de dimensionamento dos espaços, a exemplo da largura de calçadas
e das ruas, consideradas “estreitas para com o que já se preconizava na época”.
(Ibidem, p. 80).
Além da largura das ruas e calçadas, conforme se descreve a seguir,
Ainda um pouco antes de Herbster começar suas atividades como
“architecto”, a Câmara Municipal ratificava como medidas para as calçadas
– 9 palmos (1,98m) para as “ruas” e 7 palmos (1,54) para as “travessas”. O
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Código de Posturas aprovado em 1865 admitia medidas mais generosas,
estabelecendo para as calçadas a largura de 10 palmos, ou seja, uma braça
(2,20m), ainda hoje empregados. (CASTRO, 1994, p. 80).

Liberal (1994) também critica o dimensionamento das quadras afirmando
serem muito extensas, “com 50, 60 e até 70 braças (110 a 154 metros)”, e considera
que essas dimensões “avantajadas dos quarteirões” impõem certos entraves às
atividades atuais do centro da cidade. Entretanto compreende que tais medidas
quando foram propostas atendiam muito bem ao uso residencial da época, o qual
permitia a “implantação de amplos quintais, medida esta solicitada pelas posturas.”
Mas o autor esclarece que, se os velhos quarteirões parecem hoje inadequados ao
centro comercial, assim como parece incoerente outros aspectos abordados acerca
do dimensionamento das vias (ruas e calçadas), não convém atribuir diretamente à
Herbster, essa culpa, tanto “pela mudança” que viria a ter na “utilização dos lotes”,
como também ele não poderia prever o “futuro desenvolvimento da pequena vila”,
nem tampouco “o impacto da tecnologia nas cidades do século XX, em particular do
tráfego motorizado”. (Ibidem, 1994, p. 79-80).
No entanto uma questão merece ser observada: Herbster, apenas como
arquiteto da Câmara, teria autonomia suficiente para propor aos seus superiores,
alterações mais radicais, como por exemplo, “aquelas alcançáveis por alargamento
progressivo das ruas, prática antiga e comum em (…) cidades brasileiras? (Ibidem,
p. 81). O autor ressalta que não se tem conhecimento do que foi “proposto ou
contraproposto, desejado propor”, ou mesmo “procurado debater” pelo arquiteto. “A
rigor, desconhecemos objetivamente o que de seu teria sido aceito ou rejeitado pela
Câmara”. (Ibidem, p. 81). Dessa forma não se tem confirmação se os imbróglios do
espaço que se tem hoje, foi ausência de manifestação técnica por parte do
profissional ou se suas possíveis propostas não teriam sido acatadas.
Ainda quanto a questão das calçadas, convém registrar mais um
apontamento que Liberal (1994) faz, o qual também reflete de maneira considerável
no espaço público linear da cidade de Fortaleza, refere-se ao fato de tais calçadas
serem estreitas e não permitir o plantio de árvores, fazendo com que estas fossem
implantadas nos reduzidos canteiros centrais, provocando assim mais uma
dificuldade, sobretudo porque não iria proporcionar a sombra no lugar devido,
portanto nas calçadas. (Figuras 18 e 19) (Ibidem, p.81). Exemplo desse tipo é muito
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comum na cidade de Fortaleza. Uma arborização cuja função está restrita ao
embelezamento da cidade e até mesmo favorecer a redução das zonas de calor,
todavia, bem que poderia promover sua função principal, a sombra, haja vista a
presença do sol inclemente por quase todo o ano.
Figura 18 – Centro de Fortaleza

Fonte: Arquivo Nirez

Figura 19 – Rua Barão do Rio Branco, centro de Fortaleza

Fonte: Arquivo Nirez

Assim compreende-se pelos dados históricos aqui relatados por Liberal de
Castro (1994), que há uma forte relação entre as calçadas que se tem hoje em
Fortaleza com as calçadas que se tinha no passado:
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[…] o maior problema físico do centro fortalezense, hoje ocupado pelo
comércio, recai sobre a estreiteza das calçadas ou, mais claramente, a
estreiteza de todas as calçadas. Como os padrões de meados do século
XIX passaram a servir de norma para a cidade, até hoje, ruas e avenidas
dos mais diversos bairros, de ricos e de pobres, vêm sendo abertas com
aquelas dimensões mínimas!…(Ibidem, p. 79).

Diante da forma enfática com que Liberal (1994) se coloca em relação aos
padrões de calçadas que foram se reproduzindo pela cidade de Fortaleza, se
compreende que os fatos históricos guardam importante relação com a sua
realidade. No caso em questão, tais fatos esclarecem bastante porque as calçadas,
esse complemento tão importante da infraestrutura de deslocamento do pedestre
planejado para cidade, possuem a estrutura atual.
Importante também destacar suscintamente outros fatores e situações
que se sucederam na cidade para que se possa compreender as modificações de
seus espaços por um determinado período, e que consequentemente influencia o
ambiente que se tem hoje.
Dentre esses fatores que contribuíram para as modificações da cidade
pode-se mencionar: a migração da elite para outros bairros, inicialmente para
Jacarecanga e Benfica29, posteriormente para Aldeota, assim como o processo de
expansão para outros bairros formando novas centralidades; a presença de veículos
que já disputavam de forma desleal o espaço com o pedestre, o acelerado
crescimento da população30, que, todavia não foi acompanhado da respectiva
infraestrutura necessária, e, posteriormente a verticalização.
Sobre a presença de veículos, importa mencionar que, segundo Lira Neto
(2014, p. 89), em 1929 já circulavam pelas ruas de Fortaleza cerca de 600 carros, e
estes passaram a alterar a rotina e porque não dizer a paisagem da cidade.
A

presença

desses

novos

atores

impunham

consequentemente

modificações no espaço urbano dando lhes toda prioridade possível, a partir de
intervenções nas vias com pavimentação em concreto sobre o calçamento em
paralelepípedo (Nogueira, apud Lira Neto, 2014, p. 89), sob a alegação de remover
os obstáculos, melhorar as vias e facilitar os fluxos de tráfego.
Observa-se, assim que a disputa pelo espaço entre pedestres e veículos
automotores, teve início em Fortaleza ainda em um passado não tão recente, e já a
partir daí ficaram evidentes as manifestações do poder público em priorizar ações
29

Lira Neto (2014, p. 83)
De 1970 a 1990, por exemplo, a população de Fortaleza explodiu de 850 mil para 1,7 milhões de
habitantes. (Ibidem, p. 147)
30
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que beneficiem as vias de circulação dos veículos automotores em detrimento das
vias dos pedestres. Situação que se estendeu e se mantem até os dias atuais.
Em decorrência do acelerado processo de expansão de Fortaleza com a
formação de diversos bairros, convém destacar a Aldeota, visto ter sido a primeira
nova centralidade identificada na cidade e por reunir características que
transformaram também o perfil da cidade, destacando-se, ainda o processo de
verticalização.
Importante registrar que a partir da edificação do Hotel Excelsior no
Centro da cidade, ainda em 1931, este prédio foi considerado o primeiro arranha-céu
da época (Lira Neto, 2014 p. 89), e já inaugurava o estilo de construção moderna na
cidade.
Posteriormente outros também passaram a compor a paisagem vertical
em Fortaleza, que se expandia horizontalmente dando origem a diversos outros
bairros. Lembrando, porém que a oeste do centro era ocupado pelas classes menos
favorecidas, e à costa leste as camadas mais abastadas. (Ibidem, p. 99),
destacando-se principalmente a Aldeota como já mencionado.
As transformações porque passaram a cidade ao longo do tempo não
deixaram explícito se houveram modificações importantes nas vias destinadas ao
pedestre, salvo algumas ações pontuais de implementação de ruas exclusivas para
pedestres no Centro, a partir do Plandirf – Plano de Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana de Fortaleza de 1972 (Lira Neto, 2014, p. 163). Contudo essa
decisão foi acompanhada de críticas à gestão da época visto que “não foram criados
instrumentos para desestimular o uso de carros na área – nem se deu prioridade ao
transporte coletivo de qualidade – comprometendo de vez a mobilidade na zona
central” (Ibidem, p. 163).
Dessa forma o que se observou é que o crescimento populacional
acelerado durante décadas, a expansão territorial da cidade e a introdução dos
veículos no cenário urbano resultou em ações isoladas e prioritárias para as vias de
circulação, o que remete sempre a preferência para o veículo. Sendo assim
presume-se que os problemas de antes parecem ser os mesmos de hoje, crônicos e
cada vez mais difíceis de serem solucionados.

61

3 REFERÊNCIAS PARA PENSAR O ESPAÇO PÚBLICO: RUAS E CALÇADAS

3.1 CONHECENDO ALGUNS CONCEITOS

3.1.1 Mobilidade Urbana

A mobilidade nas cidades é um tema que vem sendo discutido com muita
frequência na sociedade, tanto através dos meios de comunicação, dos estudiosos e
do poder público, como também é bastante comum ouvir as pessoas de modo geral
reclamarem do trânsito, dos congestionamentos, da qualidade dos transportes
públicos e da demora para chegar aos seus destinos. Contudo, parece passar
despercebida pela sociedade a sua condição de pedestre enquanto usuário da
superfície pela qual necessita caminhar diariamente com autonomia, segurança e
conforto que o espaço público deve proporcionar.
Sempre que se fala em mobilidade logo se remete à mobilidade urbana,
posto que é na área urbana, ou seja, na cidade, onde se presencia e se vive um dos
maiores desafios de mobilidade das pessoas. Portanto, os conceitos aqui
apresentados pautam-se no contexto retro.
Em razão das transformações ocorridas nas últimas décadas no Brasil,
por exemplo, em se tratando de um país de economia capitalista que prioriza o
trânsito

de

veículos

motorizados,

motivados

pela

ascensão

da

indústria

automobilística que se articula com o governo para facilitar os meios de incentivo à
produção, venda e consumo, chegamos ao padrão de mobilidade excludente de
hoje.
Vasconcelos (2012 p. 28) afirma que a produção e o uso dos carros no
Brasil vêm aumentando muito nas últimas décadas. Em 2000, os brasileiros
passaram a adquirir mais de 1 milhão de veículos, enquanto o número chegava
apenas a 130 mil em 1960. Em 2009, as vendas de automóveis chegaram a 2,47
milhões, isto sem considerar outros tipos de veículos, tais como motocicletas,
ônibus, comerciais leves e caminhões. Todas essas questões contribuem para que
as políticas públicas sejam pensadas essencialmente para os veículos. Dessa forma
os outros modos de circulação passam a ser excluídos do ato de planejar as
soluções de mobilidade na cidade.
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A despeito dessa prioridade dada ao veículo, o que se deve ter em mente
é que todos nós em algum momento somos pedestres. Mesmo que o nosso principal
meio de transporte seja o veículo automotor, e geralmente de uso individual, haverá
sempre uma situação em que nos tornamos pedestres. Quando descemos do carro,
ao sair de um estacionamento, ainda que se percorra um pequeno trecho, atravesse
uma rua, naquele momento somos pedestres, embora pareça que esqueçamos
disso.
Dada a importância e a necessidade de se caminhar na cidade, discutese neste trabalho a qualidade e a disponibilidade dos espaços públicos pelos quais o
pedestre necessita circular, lembrando que as condições inadequadas desses
espaços, ou mesmo a ausência deles, gera a falta de acessibilidade e se torna um
mecanismo de exclusão social notadamente para as pessoas com alguma
dificuldade de locomoção.
A mais recente lei aprovada em 2012, a Lei da Mobilidade Urbana de nº
12.587/2012, de 03 de janeiro de 2012, define em seu Art. 4º, inciso II a mobilidade
urbana como a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e
cargas no espaço urbano”. Contudo, para além do conceito aparentemente
simplista, importante considerar que a mobilidade não deve ser vista de forma
isolada, mas sim de modo amplo e interconectado, onde os diversos meios de
transporte, sobretudo o transporte público, independentemente do tipo, o espaço
público e os pedestres ocupem o cerne da questão.
Nesse sentido, importante destacar os princípios, as diretrizes e os
objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelecidos no Artigo 5º da
nova Lei, conforme segue:
o

Art. 5 A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos
seguintes princípios:
I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões
socioeconômicas e ambientais;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da
Política Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos
diferentes modos e serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;
e
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IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

A Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério
das Cidades (2005, p. 3) apresenta uma definição bastante esclarecedora, que
contextualiza e sintetiza o exposto no Art. 5º da lei supracitada, acerca da
mobilidade urbana ao dizer que esta refere-se à facilidade de deslocamentos de
pessoas e bens no espaço urbano, realizados por meio de toda a infraestrutura –
transportes, vias e calçadas e, no caso do transporte público além dos veículos, a
respectiva estrutura das linhas e a frequência das viagens, assim como as vias
férreas e terminais - que possibilitam o ir vir das pessoas no cotidiano. Portanto,
essa mobilidade é mais do que o que se pode chamar de transporte urbano ou
conjunto de serviços e meios de deslocamento de pessoas e bens, é o resultado da
interação destes com a cidade (Figura 20).
Figura 20 - Mobilidade no Espaço Urbano

Fonte: Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, Instituto Pólis - Ministério das
Cidades, 2005.

Dessa forma, a mobilidade urbana deve ser tratada de forma
interdisciplinar, por meio de uma soma de providências que considerem a escala e a
proporção dos espaços destinados aos pedestres, haja vista que o ato de andar se
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constitui em um modal imprescindível à integração dos sistemas de transportes e
circulação no espaço urbano.
Nas cidades, cenário de permanentes contrastes e desigualdades, a
existência de barreiras (sociais, econômicas e estruturais) atingem de forma mais
intensa a população de menor poder econômico, cujo direito de circulação é
severamente reduzido.
Nesse sentido, Vasconcelos (2013, p. 1-19) avalia que o espaço público é
usado de forma desigual, pois o modo como os habitantes utilizam as vias depende
do seu perfil socioeconômico e acrescenta que, no Brasil, renda familiar e
mobilidade são diretamente proporcionais, uma vez que um menor padrão de renda
significa uma maior dependência do precário e ineficiente sistema de transporte
público. O autor entende ainda que o sistema viário é responsável por parte da
precariedade do sistema de transporte, ao observar que as vias de circulação mais
bem estruturadas não são distribuídas de forma igualitária na cidade, o que
caracteriza o desequilíbrio dos investimentos na infraestrutura urbana. Tal cultura de
exclusão reflete-se no desconhecer do espaço público como espaço coletivo, de
direito universal de circulação, considerando e respeitando todas as diferenças
existentes.
Figura 21 – Espaço físico ocupado por diferentes modais de transportes.

Fonte: http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2015/02/carro-bicicleta1.jpg. Acesso: 05 de
Setembro, 2016.
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Tratar a mobilidade urbana como uma política pública significa associar,
de forma eficiente, as ações integradas que estabelecem critérios igualitários com o
planejamento do sistema viário, com os transportes públicos motorizados bem como
com os meios alternativos de transporte e locomoção. É necessário, também, que
essa política seja pensada de forma indiscriminada, ou seja, que todas as camadas
da população tenham acesso e que o modal “Andar a Pé” seja valorizado na mesma
proporção que os veículos motorizados, de modo que se possa garantir um mínimo
de qualidade nos espaços para a diversidade de usuários que circula nas cidades.
Ascher (2010, p. 65) discute os princípios do novo urbanismo e aponta
que uma das grandes mudanças que caracterizam a “terceira revolução urbana
moderna”, a qual ele se refere como “neourbanismo”, é a transformação do sistema
de mobilidade urbana. O autor atribui essas mudanças ao desenvolvimento das
tecnologias, contudo já ressalva que o uso de tais tecnologias não substitui os
contatos diretos, presenciais, e que a “acessibilidade física e a possibilidade do
encontro são mais do que nunca as principais riquezas das zonas urbanas”.
3.1.2 Acessibilidade

Tendo como enfoque o pedestre, convém destacar que a existência de
barreiras físicas acaba por configurar um elemento desmembrador ao passo que
impede o deslocamento de todas as pessoas, com um maior impacto para aquelas
que possuem dificuldades de locomoção31 - pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida - tratadas a seguir. Por isso, um dos outros grandes desafios quanto à
mobilidade urbana é a inclusão dessas pessoas na vida nas cidades.
A cidade, entendida como o espaço de encontros e convivência, é
também, para muitos, lugar de exclusão, notadamente para aquela categoria de
pessoas que não se encontram no padrão de normalidade considerado pela maioria.
Essa realidade remete ao que o arquiteto mineiro, Gustavo Penna (2015),
comentou em debate realizado durante o Fórum Internacional de Arquitetura e

31

Regina Cohen classifica “Pessoa com Dificuldade de Locomoção” com a sigla PDL. COHEN,
Regina; DUARTE, Cristiane Rose. O Projeto Rio-Cidade e a Questão da Acessibilidade para as
Pessoas com Dificuldade de Locomoção. Rio de Janeiro: v.1 em 13 de março de 2013. Disponível
em: http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/viewFile/1862/1829. Acesso
em: 27 de julho e 2016.
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Urbanismo em julho de 201532 que “a cidade não está preparada para a deficiência
do homem”. Ele acrescentou que “pessoas que não são consideradas perfeitas não
combinam com a sociedade contemporânea”. A afirmação do arquiteto reforça o
conceito de homem padrão estabelecido pela sociedade, o que corrobora também
para os padrões de espaços criados sem considerar o conceito de acessibilidade
universal levando à construção de ambientes excludentes para uma significativa
parcela da população.
Fundamentado no “direito à cidade” discutido por Lefebvre (2001, p. 22), o
qual afirma que “a vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças […]
”, Regina Cohen (2013, p. 1-17) entende que o direito à cidade “não é apenas ter o
direito de viver dentro da cidade, mas é também, e acima de tudo, poder participar
da vida urbana”. Isso sim é vivenciar e usufruir da cidade. É a partir desse ponto que
se discute a questão da acessibilidade, já defendendo que o termo não se resume
simplesmente à possibilidade de entrar em um determinado espaço, mas na
capacidade de se deslocar de forma autônoma, de escolher dentre os vários modos
de locomoção e usufruir da rede de infraestrutura que compõe o espaço público e de
serviços de transporte.
O Ministério das Cidades, por meio de sua Secretaria Nacional de
Transporte e Mobilidade Urbana (p. 18-19), explica o conceito de acessibilidade sob
alguns aspectos. Se analisado sob a ótica dos transportes, entende-se como a
possibilidade de se transitar pelos espaços das vias públicas definindo a
acessibilidade a partir da estrutura viária ou de tráfego. Em termos gerais, é tida
como a forma de garantir a possibilidade do acesso, da aproximação, da utilização e
do manuseio de qualquer ambiente ou objeto. Se o conceito de acessibilidade
estiver relacionado com as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,
entende-se também que está ligado ao fator deslocamento e aproximação do objeto
ou local desejado com segurança e autonomia, possibilitando a utilização de todas
as atividades inerentes e usos específicos que os espaços possam oferecer.
Segundo Vasconcelos (2012, p. 145), para o planejamento da mobilidade
urbana, costumam ser citados como objetivos principais: a fluidez e a segurança.
32

LERNER, Jaime; ARAVENA, Alejandro; PENNA, Gustavo. Fórum Internacional de Arquitetura e
Urbanismo: Fechamento de ruas ao Trânsito e homenagem ao famoso matemático Alemão Dietrich
Braess. Rio de Janeiro: Rio Academy, 2015. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=_Hdol1fSgoc . Acesso em: 28 de julho de 2016.
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Contudo, ainda que o autor confirme a importância de tais objetivos, acrescenta
outros que refletem diversas condições de tráfego e chama a atenção para a
questão da acessibilidade, subdividida em dois tipos: a macroacessibilidade (grifo
meu), que, assim como a acessibilidade, é medida pela quantidade e/ou diversidade
de destinos que a pessoa consegue alcançar, por certa forma de transporte, em
determinado tempo; e a microacessibilidade (grifo meu), que ele considera um
componente da macroacessibilidade. Sintetizando tais conceitos ele adverte que:
Uma macroacessibilidade adequada seria representada por uma maior
facilidade de circular pela cidade em qualquer direção, seja a pé, por
transporte público ou privado. A microacessibilidade adequada seria
representada pela possibilidade de acessar com rapidez o transporte
público – ponto de ônibus, terminais – e de estacionar os veículos próximos
ao destino final. (Ibidem, p. 148).

Para compreender melhor essa divisão, Vasconcelos (2012, p. 149) ainda
apresenta um quadro com os objetivos da boa circulação com seus principais
condicionantes. Quadro 1.
Quadro 1 – Objetivos da boa circulação
OBJETIVO

CONDICIONANTES PRINCIPAIS

Acessibilidade/fluidez
Macroacessibilidade

Qualidade dos meios de transporte e das vias;

Microacessibilidade

Distância a pé de/para veículo e destino final;

Nível de serviço do

Qualidade dos veículos, das paradas e da informação aos

transporte público

usuários; frequência e velocidades;

Custo do transporte

Meio ambiente

Tipo de veículos e paradas; frequência, quantidade de
usuários;
Poluição atmosférica e sonora; vibrações; destruição do

Segurança de trânsito

patrimônio arquitetônico;
Comportamento das pessoas; qualidade da via e da
sinalização; condições dos veículos.

Fonte: Vasconcelos (2012, p. 149)

Assim, observa-se que o autor coloca a acessibilidade de uma forma bem
abrangente e os seus apontamentos sobre o tema reforçam o sentido até aqui
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discutido, ficando demonstrado um estreito vínculo do conceito de acessibilidade
com circulação, no sentido da mobilidade urbana.
A definição de acessibilidade dada pela Lei Federal nº 10.098 33, de 9 de
janeiro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, em seu artigo 2º, e recentemente atualizada pela nova Lei nº 13.146 34, de
2015 artigo 3º, diz:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos
ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana
como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

A ABNT, norma brasileira que visa “estabelecer critérios e parâmetros
técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação
de edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos às condições de
acessibilidade”, por meio da NBR 9050/9435, revisada em 2004, em seus subitens
3.1e 3.2, trata dos termos acessibilidade e acessível, respectivamente como:
3.1 – Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações,
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.
3.2 – Acessível: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou
elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por
qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobilidade reduzida. O termo
acessível implica tanto acessibilidade física como de comunicação.

Independente do conceito dado ao termo, o que se deve considerar para
fins do que este representa é que a acessibilidade é uma ação urbana de total
interesse público, que deve ser encarada como prioridade com vistas à inclusão
33

BRASIL. Lei da Acessibilidade: Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília: Congresso
Nacional, 2000. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm. Acesso em 29 de
julho de 2016.
34

_______. Estatuto da Pessoa com Deficiência: Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Brasília:
Congresso Nacional, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm#art112. Acesso em 29 de julho de 2016.
35

A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB–40), pela
Comissão de Edificações e Meio (CE–40:001.01). ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS. NBR-9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Rio de Janeiro: Comitê Brasileiro de Acessibilidade, 2004. 97 p. Disponível em:
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_24.pdf. Acesso em: 29 de julho de 2016.
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social das pessoas em suas diferentes necessidades, notadamente aquelas com
deficiência ou mobilidade reduzida, garantindo-lhes igualdade de oportunidades e o
exercício pleno de sua cidadania.
Duarte & Cohen (2013, p. 21) propõem uma ressignificação do conceito
de “Acessibilidade” que anteriormente o limitava a simples eliminação de barreiras
físicas de acesso. Foi então a partir da revisão dessa visão simplista do termo que
as autoras ampliaram o seu significado introduzindo o conceito de “Acessibilidade
Plena” dizendo que:
O Conceito de Acessibilidade Plena parte do princípio de que apenas uma
boa acessibilidade física não é suficiente para que o espaço possa ser
compreendido e DE FATO usufruído por todos. A Acessibilidade Plena
significa considerar mais do que apenas a acessibilidade em sua vertente
física e prima pela adoção de aspectos emocionais, afetivos e intelectuais
indispensáveis para gerar a capacidade do Lugar de acolher seus visitantes
e criar aptidão no local para desenvolver empatia e afeto em seus usuários.

Nessa perspectiva, as autoras Duarte & Cohen passam também a
repensar as atribuições do espaço no sentido de que este favoreça o processo de
identificação com um determinado lugar. Acrescentam que essa identificação só é
possível a partir dos elementos que permitam o contato com o ambiente. E que tais
ambientes sejam atrativos, agradáveis, convidativos e compreensíveis, facilitando o
encontro e a troca com o outro (Ibidem, 2012, p.21).
A partir desses conceitos e trazendo-os para análise no plano prático
exigido no cotidiano das cidades, deve-se dizer que a acessibilidade não tem uma
única definição, mas deve ser vista, sobretudo, como a condição que favorece e
promove o ir e vir, assim como a permanência de todas as pessoas no meio
ambiente, independentemente de suas capacidades e respeitada suas diferenças.

3.1.3 Desenho Universal

O Desenho Universal também compreende uma intervenção no desenho
do meio ambiente, seja de natureza arquitetônica, urbanística, tecnológica e de
comunicação, para fins de uso dos espaços, produtos e serviços de todas as
pessoas, de forma que, independentemente de suas diferenças, venham a ter
igualdade de oportunidades para participar das atividades sociais, econômicas,
culturais e de lazer de uma cidade. A aplicação do desenho universal visa contribuir
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com a democratização e universalização do acesso de um maior número possível de
pessoas considerando a diversidade humana.
Duarte & Cohen (2013, p. 22) afirmam que a filosofia do Desenho
Universal ou Para Todos é um movimento mundial relativamente recente, fruto das
discussões entre especialistas, teóricos, acadêmicos e praticantes da cidade, e que
quem primeiro pensou nesta ideia foi o arquiteto americano Ron Mace, nos anos 90
do século XX.
Elas acrescentam que o Desenho Universal “abre portas” para o processo
de identificação da pessoa com deficiência com a cidade ao reduzir e transformar
suas dificuldades de locomoção (Ibidem, p. 23).
O conceito institucional de desenho universal apresenta algumas
definições as quais convém mencionar:
É a concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável,
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade.
36
(Decreto Federal nº 5.296/2004, Art. 8º, Inciso IX)

A Norma Técnica Brasileira NBR 9050;2015, p. 139 diz que o conceito de
Desenho Universal:
[…] propõe uma arquitetura e um design mais centrados no ser humano e
na sua diversidade. Estabelece critérios para que edificações, ambientes
internos, urbanos e produtos atendam a um maior número de usuários,
independentemente de suas características físicas, habilidades e faixa
etária, favorecendo a biodiversidade humana e proporcionando uma melhor
ergonomia para todos.

O “Guia de Acessibilidade: espaços públicos e edificações”, publicado
pelo Governo do Estado do Ceará (2009, p. 12)37, apresenta conforme a NBR

36

Decreto que regulamenta as Leis nº 10.048 de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e Lei nº 10.098 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá
outras providências. BRASIL. Decreto de regulamentação da Lei 10.048 e da Lei da Acessibilidade:
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Brasília: Presidência da República, 2004. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm. Acesso em: 30 de
julho de 2016.
37

MONTENEGRO, Nadja G.S. Dutra; SANTIAGO, Zilsa Maria Pinto; SOUSA, Valdemice Costa de.
Guia de Acessibilidade: Espaço Público e Edificações. 1ª ed. Fortaleza: SEINFRA-CE, 2009.
Disponível em: http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/guia_de_acessibilidade_ceara.pdf .
Acesso em 30 de julho de 2016.
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9050:2004, 07 (sete) princípios básicos do Desenho Universal, destacadas a seguir
de forma sucinta:
1 – Uso equitativo: equipara as possibilidades de uso;
2 – Uso flexível: pode ser utilizado por uma gama de indivíduos;
3 – Uso simples e intuitivo: uso de fácil compreensão;
4 – Informação de fácil percepção: comunica ao usuário as informações
necessárias, de forma facilitada;
5 – Tolerância ao erro: minimiza o risco e as consequências adversas de
ações involuntárias ou imprevistas;
6 – Baixo esforço físico: pode ser utilizado por qualquer usuário com mínimo
esforço físico;
7 – Dimensão e espaço para acesso e uso: espaço e dimensões
apropriados para interação, alcance, manipulação e uso, independente de
tamanho, postura ou mobilidade do usuário.

CAMBIAGHI (2012, p. 74) diz que há várias expressões para o sentido de
desenho universal, contudo “os conceitos de desenho universal ou de projetar para
todos são os que transmitem uma visão mais abrangente sobre o assunto”, haja
vista que os benefícios recairão não apenas em parte da população, mas no maior
número possível de pessoas.
A autora acrescenta que “em um espaço acessível todos os usuários
podem ingressar, circular e utilizar todos os ambientes e não apenas parte deles”, e
que a essência do desenho universal consiste em estabelecer acessibilidade
integrada a todos, sejam deficientes ou não (Ibidem, 2012, p. 75).
Assim, convém apontar que para enfrentar os problemas específicos da
mobilidade e funcionalidade dos espaços frequentados e utilizados pelas pessoas, e
não somente daquelas que apresentam alguma restrição de mobilidade ou
deficiência apresentadas adiante, é necessário a construção de novos paradigmas e
uma mudança de concepção por parte dos gestores públicos no sentido de
começarem a utilizar as estratégias de planejamento fundamentadas nos princípios
do desenho universal, fazendo disso uma política pública que venha garantir às
gerações futuras condições de usufruir de um ambiente socialmente inclusivo e mais
justo.

3.1.4 Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida

Por muito tempo a deficiência foi classificada como uma doença e as
consequências desse entendimento chegaram ao extremo de crueldade com as
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pessoas que nasciam com alguma deficiência. Na Grécia e Roma antigas, por
exemplo, cujo objetivo principal era a conquista territorial, demandavam para seus
exércitos homens fisicamente perfeitos. Em razão disso, crianças que nasciam com
alguma deficiência aparente eram mortas ou abandonadas (Cambiaghi, 2012, p. 2).
Somente ao longo dos séculos a deficiência foi sendo vista de forma mais
humana, mas até chegar ao entendimento de como se enxerga hoje as pessoas
com algum tipo de deficiência foi um longo e sofrido caminho.
A década de 1970 foi considerada o início de um avanço para inclusão de
pessoas com deficiência, a partir da promulgação da Declaração dos Direitos das
Pessoas Deficientes, na Assembleia Geral da ONU, em dezembro 1975 (Cambiaghi,
2012, p. 24).
Rompendo com um passado limitado à caridade ou ao atendimento
assistencialista chega-se ao entendimento atual, o que não se restringe apenas à
questão de nomenclatura ou percepção, mas também de direitos.
A nova Lei nº 13.146/2015, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com
Deficiência, define a Pessoa com Deficiência como:
[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas. (Art. 2º, Lei nº 13.146/2015).

E avalia as condições que podem ser consideradas como deficiência:
o

§ 1 A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial,
realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III – a limitação no desempenho de atividades; e
o
IV – a restrição de participação. (§ 1 art. 2º).

Cambiaghi (2012, p. 44) comenta que há alguns anos pessoas que
enfrentavam problemas com o ambiente não eram somente aquelas que tinham
deficiência, e que qualquer pessoa poderia, ainda que temporariamente, encontrarse em condições reduzidas de mobilidade. A partir daí foi criada a expressão
pessoas com mobilidade reduzida para definir o grupo social com problemas de
acesso.

73

A Lei nº 13.146/2015 apresenta uma definição para Mobilidade Reduzida
dizendo ser:
[...] aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação,
permanente ou temporária (grifo meu), gerando redução efetiva da
mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção,
incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.
(Lei nº 13.146/2015, Art. 3º inciso IX).

Figura 22 – Exemplos Pessoas com mobilidade reduzida estão ilustrados a
seguir38.

Fonte: SeMob

38

Fonte: SeMob – Programa Brasil Acessível do MCidades. Caderno 2, p. 14. BRASIL. Caderno 2:
Construindo a cidade acessível. 4ª ed. Brasília: Secretaria Das Cidades – Secretaria Nacional de
Transporte e da Mobilidade Urbana –SeMob, 2007.
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Figura 23 – Exemplos Pessoas com mobilidade reduzida estão ilustrados a
seguir39.

Fonte: SeMob

A NBR 9050/2004 também diz que a pessoa com mobilidade reduzida é
aquela que, “temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo […]”.
Nesse sentido, qualquer pessoa, ainda que se encontre dentro do padrão
de normalidade dominante, mas que, eventualmente, em razão de alguns
condicionantes poderá, em algum momento, se encontrar em situação de mobilidade
reduzida.
Essas condições que limitam a mobilidade de determinado grupo de
pessoas, somados às condições que o espaço público oferece, no qual predomina a
existência de inúmeras barreiras (físicas, tecnológicas e atitudinais)40, resultam
numa cidade cheia de impedimentos e dificuldades que comprometem a
acessibilidade das pessoas, gerando assim situações de exclusão sócio espacial.
Em se tratando das barreiras físicas, cuja classificação é dada pela Lei nº
10.098/2000 em seu artigo 2º, convém destacar para o objeto do presente trabalho
as barreiras arquitetônicas urbanísticas identificadas como “as existentes nas vias
públicas e nos espaços de uso público”.
Tais barreiras quando encontradas no espaço público traz a indicação de
que o impedimento não está exclusivamente na pessoa com deficiência ou
39

Fonte: SeMob – Programa Brasil Acessível do MCidades. Caderno 2, p. 14. BRASIL. Caderno 2:
Construindo a cidade acessível. 4ª ed. Brasília: Secretaria Das Cidades – Secretaria Nacional de
Transporte e da Mobilidade Urbana –SeMob, 2007.
40
Classificação dada pela SeMob – Programa Brasil Acessível do MCidades. Caderno 2, p. 54-58.
BRASIL. Caderno 2: Construindo a cidade acessível. 4ª ed. Brasília: Secretaria Das Cidades –
Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana –SeMob, 2007.
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mobilidade reduzida, mas na sua relação com o meio ambiente, o qual também
demonstra deficiência, uma vez que não considera a diversidade da população.
Nesse mesmo sentido, (Duarte & Cohen, 2013, p. 22) afirmam que os
espaços é que são deficientes uma vez que não se adaptam ao universo de pessoas
com suas diversas diferenças. E salienta a necessidade de uma mudança atitudinal
por parte dos profissionais da área de planejamento urbano, de modo que estes
reavaliem a noção de deficiência em seus projetos.
Dessa forma, é importante salientar a necessidade de se planejar as
cidades com alternativas livres de barreiras, pautadas nos princípios do desenho
universal, o qual leva em consideração as múltiplas diferenças existentes entre as
pessoas, de modo que estas possam exercer com liberdade e autonomia a
participação na vida social.

3.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMAS DE REFERÊNCIAS

Para efeito da discussão do tema abordado no presente trabalho, cujo
foco é a circulação dos pedestres nas vias públicas a estes destinadas, convém
salientar que as normas legais no Brasil estão fundamentadas nos direitos humanos
e na cidadania das pessoas indistintamente, considerando sua ampla diversidade.
No tocante às condições de acessibilidade, a referência é a Declaração
Universal dos Direitos Humanos apresentada pela ONU em 194841, a qual determina
que todos os homens passaram a ser considerados iguais, devendo serem
respeitados seus direitos no atendimento de suas necessidades fundamentais.
Nesse sentido, o Brasil conta com um acervo de normas e leis no âmbito
da política urbana que visa garantir os direitos de todos os cidadãos e, obviamente,
contemplar a proteção das pessoas com mobilidade reduzida, seguindo assim a
lógica de oferecer igualdade de oportunidade de acesso aos espaços públicos e a
vida em sociedade.
Desse acervo destaca-se aqui as principais normas e leis que se
considera salutar para respaldar a discussão sobre o tema tratado neste trabalho.

41

Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível. Caderno 5. P. 22. BRASIL.
Caderno 5: Construindo a cidade acessível. 2ª ed. Brasília: Secretaria Das Cidades – Secretaria
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana –SeMob, 2008.
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A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a sociedade
civil e o Estado passaram a priorizar o homem como um ser de direitos. Tendo entre
seus princípios fundamentais assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais,
a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade. Pela primeira vez
a Constituição Federal dedicou um capítulo específico para a política urbana em
defesa da função social da cidade e o bem-estar de seus habitantes. E assim
estabelece:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano
diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa
indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para
área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no
tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o
valor real da indenização e os juros legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma
vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Todavia, somente quase 13 anos depois é que veio a regulamentação de
tais artigos (182 e 183), por meio da aprovação da Lei nº 10.257, de 10 de julho de
2001.
Denominada de Estatuto da Cidade, a Lei mencionada contém diretrizes
gerais da política urbana nacional, viabilizando os instrumentos jurídicos necessários
à sua implementação.

77

O

Estatuto

da

Cidade,

uma

conquista

de

setores

envolvidos

(representantes de movimentos sociais, empresariado, governo e sociedade), na
perspectiva do planejamento e gestão das cidades, representa um contingente de
avanços notadamente no que diz respeito à adoção de práticas democráticas e
participativas, assim como no controle social aproximando, dessa forma, a
sociedade da discussão da gestão urbana.
Além disso, a mais recente atualização desse Marco Legal, promovida por
meio da Lei nº 13.146/2015, de 06 de julho de 2015, em seu art. 3º, citado a seguir,
representa um avanço também na questão da melhoria da infraestrutura urbana
(inciso III), assim como da acessibilidade (inciso IV) ao ampliar o seu alcance
conforme segue:
o

Art. 3 Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política
urbana:
(...)
III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e
melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas,
dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso
público;
IV – instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de
acessibilidade aos locais de uso público;

O princípio da igualdade estabelecido na Constituição Federal e ratificado
pelo Estatuto da Cidade vem reforçar o reconhecimento das pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, na perspectiva de que estas venham a ter
assegurados os seus direitos, em igualdade de condições no que diz respeito à
infraestrutura urbana.
Outros instrumentos legais também foram propostos na expectativa de
promover avanços relacionados aos direitos das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Nesse sentido, importante salientar as leis federais nº 10.048/2000 e nº
10.098/2000, posteriormente regulamentadas pelo Decreto nº 5.296/2004, o qual
determina amplas garantias de acessibilidade às edificações, vias públicas,
mobiliário urbano, sistemas de comunicação, transportes de uso coletivo e prestação
de serviços públicos às pessoas com deficiência, e, da mesma forma, às pessoas
com mobilidade reduzida, já conceituadas neste capítulo
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Compõe também esse conjunto de regras a norma da ABNT NBR
9050/2004, cuja primeira versão de 1985 sob o título de “Adequação das edificações
e do mobiliário urbano à pessoa com deficiência” foi passando por revisões, tendo
sido a última em 2015 cujo enunciado é: “Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos” (ABNT NBR 9050:201542).
Esta norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem
observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e
rural, e de edificações às condições de acessibilidade, bem como visa proporcionar
a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações,
mobiliário, equipamentos urbanos e elementos a maior quantidade possível de
pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou
percepção. Além de considerar as pessoas com deficiência, a norma amplia a
abordagem para aqueles que, por alguma razão, têm dificuldades de se locomover,
já classificado aqui como mobilidade reduzida, tais como idosos, obesos, gestantes
e outros, seguindo, dessa forma, o conceito de desenho universal que assegura a
acessibilidade para todos.
Imprescindível dizer que, dada a importância como referência técnica,
considerando a complexidade de sua intervenção nos projetos, não apenas no
âmbito da acessibilidade, essa norma se consolida na legislação vigente, assim
como incita a implementação de novas regras que possam cada vez mais promover
a equiparação de oportunidades para as pessoas que apresentam algum tipo de
dificuldade de acesso ao meio ambiente. Por isso toda intervenção construtiva, seja
em obras de edificação predial ou no espaço público, deve ser considerada regra
dessa importante norma técnica.
Outro importante instrumento que dispõe de regras essenciais para o
sistema de circulação, pedestre ou motorizado, é o Código Brasileiro de Trânsito
(CTB), instituído pela Lei nº 9.503, 23 de setembro de 199743. O CTB trouxe
relevantes avanços quanto ao tratamento dado ao pedestre, notadamente no que se
refere às condições seguras de trânsito, colocando essas condições como um direito
42

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-9050: Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: Comitê Brasileiro de Acessibilidade,
2015. 148 p. Disponível em:
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_164.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2016.
43
BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro: Lei nº 9.503/97. Brasília: Congresso Nacional, 1997.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm Acesso em: 06 de agosto de 2016.
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do cidadão e uma obrigação do respectivo órgão competente (municipal, estadual ou
federal) de garantir isso. Assim, em seu artigo 1º define:
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território
nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.
§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação,
parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.
§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por
danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na
execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o
exercício do direito do trânsito seguro.

O Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro apresenta algumas definições
as quais convém destacar.
VIA – superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais,
compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.
CALÇADA – parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não
destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e,
quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização,
vegetação e outros fins.
PASSEIO – parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso,
separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências,
destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de
ciclista.

Complementarmente às definições supramencionadas, convém dar
destaque a alguns artigos elencados no referido Código, a fim de que se reflita sobre
o status, que fora dado ao pedestre, confirmando assim relevante grau de
importância para essa categoria. Senão vejamos:
O artigo 68 assegura ao pedestre “a utilização dos passeios ou
passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para
circulação, podendo ser permitida a utilização de parte da calçada para outros fins,
desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre”.
O artigo 71 diz que “o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via
manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestre em boas condições
de visibilidade, higiene, segurança e sinalização”. Nessa direção, o artigo 94 também
informa que “qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e
pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser
devida e imediatamente sinalizado”.
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Repara-se, portanto, que o CTB compreende o modal de transporte a pé
no mesmo nível de importância dada à circulação em veículos. Da mesma forma, ao
colocar a calçada como parte da via, introduziu o ato caminhar por ela entre as
competências da entidade responsável pelo trânsito.
Assim, embora o Código de Trânsito Brasileiro reconheça o lugar que o
pedestre ocupa no espaço público, seja rural ou urbano, contudo o faz de maneira
superficial ou mesmo omissa no que se refere às pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida. Na sua composição, apenas um artigo destaca o pedestre
nessa condição, e este se resume apenas às implicações motivadas pelo ato de
infração, “deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não
motorizado […] a portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes”,
considerando-a como gravíssima e impondo multa como penalidade. (Artigo 214,
inciso III).
Todavia, embora não seja explícita a questão da acessibilidade para as
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o Código de Trânsito, por outro
lado, dá a devida ênfase ao espaço destinado à circulação do pedestre, defendendo
o passeio como uma área livre de interferências para sua circulação. Do mesmo
modo determina que as calçadas sejam adequadas em largura e demais condições
necessárias à segurança, conforto e autonomia das pessoas que necessitam por ela
transitar, o que pressupõe o alcance a todas as pessoas, independentemente de
suas potencialidades ou limitações.
Por último, não menos importante, soma-se ao conjunto de normas no
âmbito federal, a Lei nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, a qual estabelece os
princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Conhecida como a Lei da Mobilidade Urbana, trouxe para a sociedade
uma boa oportunidade para se repensar a cidade, inclusive sob o aspecto da
sustentabilidade. Determina aos municípios a tarefa de planejar e executar a política
de mobilidade urbana, já estabelecida como diretriz pelo Estatuto das Cidades, é um
instrumento fundamental e necessário ao crescimento sustentável das cidades.
No contexto da mobilidade urbana aqui discutida, a Lei nº 12.587 trouxe
importantes avanços notadamente por defender uma mobilidade sustentável que
valoriza os modos de transportes não motorizados, indicar que esse modal – a pé,
de bicicleta e em cadeira de rodas – tem prioridade sobre o transporte motorizado,
assim como dispõe sobre a integração entre os diferentes modos de transporte.

81

Dentre os seus princípios e objetivos, destaca-se a acessibilidade universal e a
segurança nos deslocamentos das pessoas (art. 5º incisos I e VI), bem como reduzir
as desigualdades e promover a inclusão social, além de proporcionar melhoria nas
condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e mobilidade (Art.
7, incisos I e III).
Todo esse conjunto de regras legais somado às leis e normas no âmbito
municipal, que se apresentam a seguir, embora em ações não se concretize fiel e
integralmente, ao menos indica avanços e conquistas, haja vista que, por longos
anos, as prioridades se concentraram na circulação motorizada, esquecendo que
todas as pessoas são pedestres e nesta condição, e por vários momentos do dia,
necessitam da respectiva infraestrutura adequada para a complementação de seus
percursos na cidade.
Além dos instrumentos de âmbito nacional, a lei impõe também aos
municípios a criação de normas que visam regulamentar e implementar a política
urbana local. Todavia, importante ressaltar que as obrigações trazidas aos
municípios não se resumem apenas à criação de novas leis, mas, sobretudo, fazer
cumprir o estabelecido nestas, portanto, fazer valer seu papel constitucional de
garantir a execução das políticas que visam assegurar o direito das pessoas a uma
cidade sustentável e mais justa.
Nesse sentido, a ênfase deste trabalho se dá ao direito à infraestrutura
urbana necessária ao deslocamento do pedestre com segurança, conforto e
autonomia nas ruas e que seja respeitada, sobretudo, sua diversidade, como já
comentado anteriormente.
Dessa forma, as normas oficiais de interesse da questão urbana do
município de Fortaleza serão trazidas para discussão neste trabalho e usadas como
referência a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo apresentados de
forma ampla no capítulo quatro.
Conforme já comentado no capítulo I, uma das metodologias indicadas
neste trabalho consiste na pesquisa documental, a qual considera como referência
municipal as normas legais indicadas a seguir e que aqui enfatizam-se alguns
elementos.
O Plano Diretor Participativo (PDP) de Fortaleza, Lei Complementar nº
062, de 02 de fevereiro de 2009, cuja referência maior foi o Estatuto da Cidade,
indica como um dos princípios fundamentais da política urbana o da equidade,
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considerando que este princípio “será cumprido quando as diferenças entre as
pessoas e os grupos sociais forem respeitadas e, na implementação da política
urbana, todas as disposições legais forem interpretadas e aplicadas de forma a
reduzir as desigualdades socioeconômicas no uso e na ocupação do solo do
Município de Fortaleza […]” (§ 5º do Art. 3º)44.
Dentre os seus objetivos, convém destacar o exposto no inciso XVI do Art.
4º: “promover a acessibilidade e a mobilidade universal, garantindo o acesso de
todos os cidadãos a qualquer ponto do território, através da rede viária e do sistema
de transporte coletivo.” Percebe-se a amplitude desse objetivo, uma vez que indica a
universalização da mobilidade e da acessibilidade de forma plena e indiscriminada a
qualquer pessoa.
A lei inclui em sua composição uma extensa lista de ações estratégicas
no contexto das políticas urbanas, as quais convêm destacar aquelas que guardam
maior relação com as questões colocadas no presente trabalho, quais sejam: ações
estratégicas para a política de mobilidade (Art. 37); ações estratégicas para a política
de acessibilidade (Art. 38); ações estratégicas para o sistema de circulação (Art. 39)
e ações estratégicas para o sistema viário municipal (Art. 40). Tais ações apontam
diversos caminhos a serem traçados em conjunto com outros instrumentos os quais
esperam como resultado uma cidade capaz de atender às necessidades de sua
população considerando sua diversidade.
Além do Plano Diretor, outros instrumentos anteriores a este e tão
importantes quanto também complementam o arcabouço legal que estabelece as
diretrizes para a política urbana da cidade de Fortaleza. Neste diapasão destacamse a Lei orgânica do município, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de
Obras e Posturas do município de Fortaleza.
No tocante ao tema explorado nesta dissertação, a Lei Orgânica do
município de Fortaleza45 sintetiza sua referência por meio do Art. 7º - VII, dizendo
que compete ao município “promover no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano”. E remete ao Plano Diretor e aos demais instrumentos a
44

FORTALEZA. Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza: Lei Complementar nº 062, de
02 de fevereiro de 2009. Fortaleza: Câmara Municipal de Fortaleza, 2009. Disponível em:
http://legislacao.fortaleza.ce.gov.br/index.php/Plano_Diretor. Acesso em: 09 de agosto de 2016.
45
Lei Orgânica 1/1990 (81 p), publicada no Sistema Leis Municipais: 17/07/2014. ________. Lei
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em https://leismunicipais.com.br/lei-organica-fortaleza-ce. Acesso em: 04 de setembro de 2016.
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competência para legislar sobre a política urbana, assim como para o planejamento,
a operação e a fiscalização do espaço urbano. Estabelece ainda em suas
disposições gerais que a política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo
município deverá assegurar, dentre outras coisas, “a urbanização e a regularização
fundiária de áreas, onde esteja situada a população favelada e de baixa renda, sem
remoção dos moradores”, salvo algumas exceções, e assegurar também “às
pessoas portadoras de deficiência, o livre acesso a edifícios públicos e particulares
de frequência aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo”
(Art. 149, incisos I e VI).
A Lei de Uso e Ocupação do Solo, nº 7.987, de 23 de dezembro de
199646, como o próprio título já informa, é a lei que dispõe sobre o uso e a ocupação
do solo na cidade. Vigente no município de Fortaleza desde 1997 encontra-se
atualmente passando por revisão, todavia não há tempo hábil de tratar dessa nova
versão neste trabalho. Essa atualização faz parte do que fora estabelecido no Plano
Diretor de Fortaleza aprovado em 2009 e consiste numa importante etapa do
processo de regulamentação do Plano Diretor da cidade. Sua versão anterior trata
de forma bastante sucinta a questão dos espaços acessíveis, contudo remete ao
Código de Obras Posturas (Lei nº 5.530/81) essa competência, Art. 143:
§ 3º Os passeios deverão, além de observar o disposto no Capítulo XL da
Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 1981, Código de Obras e Posturas do
Município de Fortaleza, manter, no sentido longitudinal a declividade
natural, evitando degraus, e receber pavimentação padrão e antiderrapante
de acordo com especificação fornecida pelo Instituto de Planejamento do
Município - IPLAM.
§ 4º Os passeios deverão adequar-se às necessidades dos deficientes
físicos quanto ao rebaixo no meio fio e à implantação de barreiras
arquitetônicas que dificultem o deslocamento dos mesmos.

A Lei nº 5530, de 17 de dezembro de 1981, a qual dispõe sobre o Código
de Obras e Posturas do município de Fortaleza concentra uma diversidade de regras
e orientações de especial interesse para o tema desta pesquisa, notadamente por
apresentar como referência construtiva os parâmetros técnicos pautados nas
normas já consolidadas no país.
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Compreende-se que esse Código complementa a Lei de Uso e Ocupação
do Solo de Fortaleza e manifesta sua importância enquanto instrumento normativo
do município ao dedicar vários capítulos de sua edição em pontos de grande
relevância para as questões que envolvem as atividades básicas das pessoas na
cidade, cujo foco para este trabalho se coloca na circulação dos pedestres, sejam
aqueles com deficiência/mobilidade reduzida ou não.
Os principais pontos abordados no citado Código estão ressaltados e
comentados no capítulo 4 mediante confronto com a pesquisa de campo, cuja
realização também se pautou nas referências que o código apresenta, tanto nas
suas regras gerais como no capítulo específico (XL) dedicado aos passeios.
Interessante salientar que o Código de Obras e Posturas de Fortaleza
apresenta como um de seus objetivos “assegurar condições adequadas às
atividades básicas do homem como habitação, circulação, recreação e trabalho” (Art.
1º, inciso I), objetivo este que se conflui com o urbanismo funcionalista de Le
Corbusier, manifestado pelas quatro funções urbanas – habitar, trabalhar,
divertir/lazer e circular – tão bem defendidas pelo notável arquiteto.
Acrescenta-se, desta vez no âmbito estadual, o Guia de Acessibilidade do
Estado do Ceará (2009, p. 7), o qual, em conformidade com a legislação federal já
citada e demais normas de referência internacional, objetiva “contribuir para
promoção do Desenho Universal, conceito que garante a plena acessibilidade a
todas as pessoas, respeitando os princípios da diversidade humana”.
O Guia, iniciativa do Governo do Estado do Ceará, se caracteriza como
um instrumento de importante referência construtiva para os profissionais envolvidos
com o planejamento e a construção dos espaços e edificações trazendo o conceito
de acessibilidade para suas práticas. Nesse sentido, a aplicação das normas
dispostas neste Guia, além de favorecer a redução das barreiras presentes nas
cidades, as quais muitas vezes, impedem o acesso de uma parcela significativa da
população com deficiência e mobilidade reduzida aos bens culturais, ao lazer, à
prática de esportes, à educação e até mesmo ao trabalho, promete também
favorecer o seu acesso, com dignidade ao espaço público construído, de forma que
se possa vislumbrar uma cidade menos desigual, que considere todas as diferenças
que a população apresenta.
Por último, também no âmbito estadual, foi publicado em 25 de setembro
de 2013, o Decreto nº 31.287/2013, (Ceará, 2013), o qual dispõe sobre a
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obrigatoriedade do atendimento aos critérios do Desenho Universal em todos os
Termos de Referência e Editais de Processos Licitatórios referentes aos projetos
arquitetônicos de interesse público ou coletivo, para a construção, a reforma ou a
ampliação de edificações, com recursos públicos estaduais. Esse Decreto vem
reforçar a diminuição gradativa das barreiras físicas das edificações e espaços
públicos no Estado do Ceará.
Encerrando o assunto das referências normativas, é importante refletir
que esses dispositivos de regulamentação elencados neste capítulo identificam
claramente a presença do Estado na minimização dos prejuízos causados a uma
significativa parcela da população ao longo de anos e vislumbra a superação de uma
ordem historicamente excludente nas cidades deste país. Contudo, entende-se que
é necessário ampliar essa intervenção, pois não basta apenas criar leis e normas,
isso, por si só, não é garantia de diminuição da distância entre a teoria e a prática,
entre o ideal e o real.
De qualquer modo, não se pode negar que a legislação brasileira, que
segundo Cambiaghi (2012, p. 65) é uma das mais avançadas que contempla a
acessibilidade de forma ampla, representa também uma grande conquista no
tocante às questões do espaço urbano.
Da mesma forma, Fortaleza também vem implementando suas leis, cujas
referências estão pautadas no Estatuto da Cidade. Contudo, é fundamental que se
analise até que ponto o avanço na criação de normas e leis tem reflexos, também,
na execução das políticas públicas, na perspectiva de que estas venham favorecer
efetivamente a mobilidade e a acessibilidade do pedestre de uma forma ampla e
indiscriminada.

3.3 A BOA CALÇADA

A boa calçada não é somente aquele espaço físico que promove as
condições básicas para a locomoção dos pedestres de um ponto a outro, mas
aquele espaço que oferece muito mais que disso. Que o seu traçado e suas
condições considerem a diversidade de usuários, uma vez que a população não é
homogênea. Da mesma forma, faz-se imprescindível que sejam respeitadas as
características do bairro e da rua na finalização do traçado, tendo em vista que,
assim como as pessoas também não são iguais, as vias de circulação, na qual se
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encontram instaladas as calçadas, também possuem peculiaridades conforme for
sua função47.
A boa calçada é aquela que em seu desenho, além de acolher diferentes
faixas etárias – crianças, jovens, adultos e idosos – também considere as possíveis
imitações físicas ou sensoriais de tais pessoas, de modo que estas consigam
caminhar com autonomia, segurança, conforto e prazer. Necessário ainda que o
passeio seja livre de obstáculos e que ofereça aos idosos, crianças e pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida as condições plenas para o exercício de um
direito tão básico e fundamental como o de ir e vir.
O professor José Lemenhe (informação verbal)48 comenta que geralmente
se conceituam vias públicas simplesmente como locais de deslocamento de
pessoas, veículos e mercadorias. A própria definição do Código Brasileiro de
Trânsito49 simplifica esse conceito. Todavia, tal definição por essa única perspectiva
se torna “por demais pobre”, segundo o professor, haja vista a amplitude que o
conceito abarca. Conforme o professor, as vias públicas devem considerar seus
problemas e potencialidades tais como:
- A hierarquização viária – vias cumprem diferentes papéis: principais,
secundários (locais), e especiais (paisagísticas, históricas, pedestres,
comércios, etc.);
- De acordo com a hierarquia devem possuir traçados/cortes diferentes;
- Seus diferentes espaços devem ser tratados de acordo com as
necessidades/utilizações: passeios, leitos carroçáveis, canteiros centrais,
acostamentos;
- A via deve levar em conta os elementos naturais existentes no lugar
(topografia, caminhamento do sol, ventilação, paisagem natural/visuais).
Nesse aspecto as vias de orientação Norte/Sul devem ser projetadas
diferentemente das vias de orientação leste/oeste;
- A via deve ser projetada considerando a paisagem construtiva existente,
ou seja, o bairro que atravessa, a configuração edilícia, pavimentação das
vias, arborização, usos do solo, […], mantendo as características do bairro.

Lemenhe50 ainda reitera que o conceito de via pública não pode ser
restrito apenas ao deslocamento de pessoas e veículos, mas também, como espaço
público que é, deve ser um local que valorize a paisagem natural (visuais), que
47
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valorize também a paisagem construída pelo homem (fachadas de edifícios antigos
e modernos) e que torne o caminhar e o estar na via agradável e estimulante
(sombra, cafés, pontos de encontro e conversas).
Nesse aspecto Jane Jacobs (2011, p. 29) também complementa que as
ruas das cidades servem a vários fins além de comportar veículos e abrigar
pedestres. Ela acrescenta que “ruas e calçadas, principais locais públicos de uma
cidade, são seus órgãos mais vitais”, e que para uma cidade ser reconhecida como
interessante, suas ruas terão que ser interessantes. Ressalta que a calçada por si só
não é nada, que só significa alguma coisa junto com as edificações e outros usos.
Complementando a discussão, importa destacar que Jan Gehl (2013, p.
75) faz uma importante reflexão ao comentar as calçadas quando usadas como
“espaço de transição”, evento que acontece quando há razões para que o pedestre
diminua o passo ou mesmo pare. É o momento no qual edificação e cidade se
encontram, havendo uma influência direta na qualidade do espaço urbano. Esse
processo de transição entre público e privado proporciona uma oportunidade para
interagir com a vida na cidade, onde “as atividades realizadas dentro das edificações
podem ser levadas para o fora, para o espaço comum da cidade”. O arquiteto cita o
espaço de transição como zona de permanência, ou seja, quando o espaço oferece
boas oportunidades para permanecer, em pé ou sentado, e afirma que tal
experiência urbana contribui diretamente para o processo que visa tornar a cidade
mais viva.
Mas o arquiteto também faz ressalvas para que esses espaços de
transição se tornem interessantes, destacando que a monotonia, tais como áreas
térreas fechadas para a rua, por exemplo, tornam a caminhada longa e pobre em
termos de experiência, tornando o processo sem sentido e cansativo (Ibidem, 2013,
p. 77).
Assim, dando sequência ao que se pode chamar de boa calçada, julgouse pertinente ilustrar neste trabalho alguns exemplos de calçadas consideradas
interessantes e de boa qualidade, na perspectiva do que se discutiu anteriormente.
Em um rápido passeio em junho de 2016, pelas cidades europeias de
Paris (França), Barcelona, Zaragoza e Sória na Espanha, e diante do que fora
presenciado e vivenciado, ficou muito clara a diferença de atenção que é dada aos
pedestres naquelas cidades. Embora a análise tenha sido feita utilizando apenas os
recursos visuais (observação por parte da pesquisadora) e o registro fotográfico dos
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locais, não se pode dizer que esta análise seja superficial, uma vez que a
pesquisadora já tinha em mente os principais aspectos a serem observados durante
o passeio pelas cidades mencionadas. Além disso, o registro fotográfico se coloca
como uma excelente ferramenta de demonstração da realidade captada.
Para não se restringir apenas ao padrão de cidades de “primeiro mundo”
e não parecer uma comparação desigual – Europa versus Brasil , foi observado,
também, e sob a mesma perspectiva, a Av. Monsenhor Tabosa em Fortaleza.
Os aspectos mais relevantes considerados nesta análise concentraram-se
na qualidade do pavimento: largura dos passeios, tipos de piso utilizado (se é seguro
e confortável); rebaixo das calçadas nas esquinas (altura das rampas e de meio fio),
assim como qualidade das travessias (faixas de pedestres sinalizadas); inclinação
longitudinal das calçadas e obstáculos verificados nos percursos. Observou-se
também a presença de elementos que possam ser considerados como atrativos nas
ruas por onde se passou.
Antes de iniciar a apresentação dos exemplos das calçadas das cidades
visitadas

nessa

viagem,

interessante

destacar

algumas

mudanças

que

provavelmente influenciaram nas condições atuais relativas à qualidade dos espaços
públicos das cidades que serão mencionados neste trabalho.
Jan Gehl (2013, p. 93) comenta a mudança pela qual passou o
planejamento do tráfego no século XXI em muitos países, sobretudo na Europa, em
relação a 30 anos atrás. O arquiteto refletiu acerca dos modelos de ruas vistos
atualmente, lembrando que na década de 1960 só haviam dois modelos (com
circulação de veículos e de pedestre). A partir daí foram se desenvolvendo uma
variedade de ruas que passaram a extrapolar essas duas únicas funções tais como:
ruas só para passagem de veículos; bulevares; tráfego a 30km/h; prioridade aos
pedestres; áreas com velocidade de 15 km/h; pedestres e bondes; pedestres e
bicicletas; e só pedestres. Assim, a consequência dessa mudança foi se
manifestando por meio de cidades mais seguras, confortáveis e melhores para
caminhar.
Já no tocante às mudanças que envolvem a questão da acessibilidade,
Silvana Cambiaghi (2012, p. 212) comenta que na Europa, após ter sido declarado o
Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 1981, começaram a acontecer
adaptações de monumentos, de parques e de edificações pautadas nas técnicas do
desenho universal. Essa mudança fez com que muitas cidades hoje possam contar
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com acessibilidade integrada. Ela esclarece, inclusive, que nas décadas de 1980 e
1990 foram promovidos concursos para premiar projetos de acessibilidade com
vistas a incentivar as adequações em edificações na Europa. Portanto, iniciativas
desse tipo demonstram o pioneirismo daquele continente nas questões que visam
oferecer um espaço público de melhor qualidade para seus usuários, respeitando as
diferenças existentes.
Assim, apresenta-se a seguir o relatório fotográfico com a seleção de
imagens captadas durante o passeio realizado entre os dias 03 a 11 de junho de
2016.
3.3.1 Paris – França

Em Paris, cada palmo da cidade é um convite a um passeio. Fervilhante
nos anos 1920-1930, nas palavras de Sérgio Augusto (2011, p. 9), flanar pelas suas
famosas ruas e seus bulevares, ainda hoje, certamente encanta e é o sonho de
muitos mortais.
Se por um lado há oferta de atrações em abundância, por outro as
condições para explorá-las não deixam a desejar, dada a qualidade não apenas dos
transportes, mas também do espaço público oferecido ao pedestre.
Embora bastante criticado, não somente pela ação, mas principalmente
pela forma radical com que o Barão de Haussmann tratou da reforma parisiense,
“praticamente posta abaixo e reconstruída em sua gestão” (Silva Filho, 2001, p.
108), a cidade serviu de inspiração para outras tantas no mundo todo. Suas ações
se destacaram no embelezamento do espaço público, abertura de avenidas e
bulevares e outras intervenções que modificaram definitivamente o espaço urbano
deixando-o aberto à circulação. Mesmo não tendo sido o pedestre o foco das ações
de Haussmann, o desenho da cidade acaba por favorecer esse ir e vir tão
necessário e tão atraente na cidade de Paris.
O passeio pelas ruas e bairros diversificados de Paris trouxe as
observações descritas a seguir, as quais correspondem às imagens das Figuras 24
e 25.
- Calçada larga com pavimento adequado, com proteção para o pedestre
nas esquinas. Travessia de pedestre elevada ao mesmo nível da calçada,
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com piso tátil de alerta antes da travessia. Mobiliário existente: lixeiras,
sinalização vertical, banca de revista, arborização e banca de frutas.
- Travessia com rampa sinalizada com tempo para pedestre, com piso de
alerta para indicar a travessia e barras de proteção. Trecho em obras com
passeio livre.
- Largas calçadas com pavimento adequado (antiderrapante), sinalização,
faixa de pedestre com esquinas rebaixadas e com piso tátil de alerta.
Instalação correta do mobiliário: postes, lixeira, sinalização vertical e
horizontal, fradinhos e grades de proteção.
- Faixa de pedestre com piso tátil de alerta, mesinhas na calçada, mas
sem obstruir o passeio.
- Faixa de pedestre no mesmo nível da calçada. Piso tátil de alerta,
proteção com fradinho. Raízes de árvores protegidas, sinalização.
- Todas as esquinas rebaixadas e com faixa de pedestre. Sinalização e
mobiliário.
- Espaço público de circulação e permanência de transeuntes.
Figura 24 - Paris – França
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Fonte: Acervo da Autora
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Figura 25 - Paris – França
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3.3.2 Barcelona – Espanha

Jan Gehl (2013, p. 69) destaca que Barcelona é uma cidade de alta
densidade demográfica, cuja estrutura urbana proposta por Cerdá 51 possui um
excelente espaço urbano com vibrante vida de rua.
Observa-se, tanto pelas imagens, quanto pela passagem de poucos dias
que suas ruas e calçadas apresentam características que retratam a importância
dada ao pedestre e à prática de caminhar naquela cidade. Esta análise poderia
parecer superficial, uma vez que fora feita em poucos dias de uma viagem de
turismo, contudo as imagens captadas e a seguir apresentadas, assim como as
observações citadas também a seguir, ratificam a impressão que a cidade deixou em
relação ao seu espaço público.
Nas palavras de Lúcia Siebra (2015, p. 124)52, Barcelona é uma cidade
onde o direito de ir e vir está garantido a todos os cidadãos, inclusive àqueles com
problemas específicos de mobilidade. Ela afirma que o planejamento da cidade
demonstra uma preocupação com as pessoas que caminham por ela, e essa
afirmação se confirma a partir das seguintes características: deslocamento pela
cidade, permanência e uso dos espaços públicos e incentivo à convivência. A autora
destaca que “o pedestre é reconhecido, respeitado e valorizado como usuário
da cidade” (grifo da autora).
Em diversas ruas e bairros por onde se passou em Barcelona, ficou
evidente a atenção da cidade com aqueles que caminham. As calçadas se
apresentam com excelente padrão de qualidade, tanto em largura quanto no tipo de
material utilizado no piso e disponibilidade de mobiliário urbano. Rebaixamento e
sinalização horizontal e vertical nos locais de travessia e semáforos com tempo
especial para pedestres e ciclistas. Por todos os lugares, além da manutenção das
vias, existem rampas de acessos que facilitam a circulação de pessoas em cadeiras

51

Engenheiro urbanista e político Catalão, responsável pelo plano de extensão e reforma da cidade
de
Barcelona,
Espanha.
Fonte:
Wikipédia.
Disponível
em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ildefons_Cerd%C3%A0. Acesso em 11 de setembro de 2016.
52

Lúcia Maria Gonçalves Siebra é psicóloga e Doutora pela Universidade de Barcelona (UB) no
Programa Espaço Público e Regeneração Urbana: Arte, Teoria e Conservação do Patrimônio.
Professora do Departamento de Psicologia da UFC. Pesquisou sobre o Espaço Público de Barcelona,
cidade onde residiu por quase quatro anos e Organizou juntamente com outros colegas o livro “O
Espaço Público Diferentes Usos e Possibilidades”, citado na bibliografia.
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de rodas, carrinhos de bebês e de compras, o que justifica a presença de idosos e
pessoas com deficiência pelas ruas de forma tão independente.
Na travessia o rebaixo da calçada é amplo, com rampa de baixo
percentual de inclinação e dentro da faixa de serviços, assim como na mesma
direção da calçada do outro lado, permitindo, portanto, um percurso regular.
Pavimento antiderrapante, tampas de esgoto bem instaladas – no mesmo nível da
superfície da calçada; lixeiras instaladas no percurso da via e na faixa adequada
(serviços); containers de lixo recuados em áreas que não obstruem a passagem de
pedestre.
Calçada larga com espaço suficiente para exposição de mercadorias,
mesinhas de café e ainda deixando livre o passeio. Larga área de passeio e com
pavimento de qualidade. Mobiliário urbano (iluminação, arborização, bancos e
placas de sinalização) instalado adequadamente.
Calçadas largas, niveladas e confortáveis para se caminhar. Famosas
Ramblas, via exclusiva para pedestres. Possui uma estrutura central bem larga para
uso de pedestres e suas vias laterais destinadas aos veículos, porém com limitações
de tráfego. Além disso, ainda possui calçadas laterais às vias dos veículos. Portanto,
é um desenho que prioriza o pedestre em toda sua extensão.
Passagem de pedestre rebaixada com inclinação mínima, sinalizada e
confortável. Espaço para todos: veículos, pedestres e ciclistas. Mobiliário:
sinalização, iluminação e arborização. Pessoas idosas com bengala e outros com
carrinhos de bebê circulam livremente e de forma autônoma por toda a cidade.
Travessia com calçada rebaixada nas esquinas seguindo a extensão necessária
para dissipar a diferença de altura – conforto para o pedestre. Possibilidade de usos
diversos (brinquedos com rodas). Sinalização presente.
Rua estreita, mas com espaço do pedestre garantido. Calçada nivelada e
bem cuidada. Comércio “olhando para fora” (Gehl, 2013, p. 74). Calçada nivelada,
boa manutenção, mobiliário adequado com bancos no percurso, mesmo curto.
Calçada nivelada, sinalizada, mobiliário (lixeira, postes, árvores, grelhas) em seu
devido lugar. Avenida Gaudí: largura do passeio com prioridade para o pedestre.
Diversificado mobiliário e instalado corretamente. Uso diversificado: turistas e
residente. Espaço de circulação e permanência das pessoas. Trecho em obras:
passeio livre. Travessia: calçada rebaixada e sinalizada. Uso por idosos e
cadeirantes (Figura 26 e 27).
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Figura 26 - Barcelona - Espanha
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Fonte: Acervo da Autora
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Figura 27- Barcelona - Espanha
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3.3.3 Zaragoza – Espanha
Em Zaragoza a passagem pela cidade foi rápida, pois o objetivo principal
era conhecer a famosa Basílica da Virgem Nossa Senhora de Pilar. Mesmo assim, a
ligeira passagem foi suficiente para um rápido passeio pelas ruas do centro histórico
com uma parada para almoçar em um restaurante nas proximidades da Catedral.
A cidade espanhola de Zaragoza é sede da Província da comunidade
autônoma de Aragão, possui 666.058 habitantes (2014) e localiza-se no nordeste do
território da Espanha, entre as importantes cidades de Barcelona (a 311 km) e
Madrid (318 km)53.
Via de uso misto (veículo e pedestre). Trânsito moderado. Pavimento
regular (antiderrapante), nivelado e sem obstáculos.

Mobiliário urbano (bancos,

sinalização vertical, iluminação), fradinhos para proteger a calçada. Calçada larga
com mobiliário e mesinhas (Figuras 28 e 29).

Figura 28 - Zaragoza - Espanha

Fonte: Acervo da Autora

53

VIAGEM. Sonhe. Planeje. Embarque. Zaragoza. Editora Abril. Disponível
http://viajeaqui.abril.com.br/cidades/espanha-zaragoza. Acesso em: 15 de setembro de 2016.

em:
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Figura 29 - Zaragoza - Espanha

Fonte: Acervo da Autora

3.3.4 Sória – Espanha
Sória é uma cidade composta por 39.616 habitantes54, situada ao centronorte do interior da Espanha, entre Madri (a 228 km) e Zaragoza (a 167 km),
conforme demonstra o mapa (Figura 30). É uma comunidade autônoma da região de
Castilla e León, província homônima da qual é capital.
Figura 30 – Mapa de Localização Espanha.

Fonte: http://pzc-pics.blogspot.com.br/2013/04/mapa-de-espana.html. Acesso em: 04 de Agosto,
2016.
54

Instituto Nacional de Estatística 2014. Disponível em:
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=s%C3%B3ria+espanha..
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Observação feita nas ruas do centro histórico da cidade:
- Vias de circulação mista (pedestres e veículos) niveladas; pavimento
apropriado e de boa qualidade (antiderrapante), em boas condições de
manutenção e sem obstáculos;
- Espaço público em boas condições: mobiliário urbano (caixa de correios,
arborização, iluminação e bancos);
- Restrição de trânsito aos veículos no centro da cidade. Estacionamento
subterrâneo. Boa parte das ruas exclusiva para pedestre. Uso
diversificado: permanência das pessoas dando vida ao espaço;
- Calçada larga, pavimento adequado, faixa de pedestre com semáforo,
meio fio baixo, calçada rebaixada na esquina e sinalização vertical. Figura
31 e 32.
Figura 31 - Soria – Espanha

Fonte: Acervo da Autora
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Figura 32 - Soria – Espanha

Fonte: Acervo da Autora

3.3.5 Avenida Monsenhor Tabosa – Fortaleza, Ceará – Brasil.
Em Fortaleza, buscou-se uma área da cidade que se possa considerar um
bom exemplo de espaço público e que ofereça ao pedestre as condições adequadas
para uma caminhada confortável. Por isso a escolha pela Av. Mons. Tabosa, uma
avenida de caráter essencialmente comercial, conhecida como um shopping a céu
aberto que atende não somente o público local, mas também turistas. Além disso, a
via localiza-se numa área estratégica da cidade e serve de acesso de veículos
oriundos de vários bairros, passando pelo centro com destinos a diversos bairros e
pontos importantes da cidade (beira mar, praias, bairros Meireles, bairro Aldeota,
dentre outros).
O

local

passou

recentemente

por

serviços

de

reforma

com

embelezamento, padronização das calçadas, implantação de mobiliário urbano,
paisagismo, etc. O aspecto fundamental dessa reforma se pautou nas medidas
moderadoras de tráfego, conhecida como Traffic Calming, técnica desenvolvida na
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Europa com o objetivo de compatibilizar o tráfego de veículos nas vias com os
diversos usos das mesmas55.
Embora o critério de análise da qualidade dessas calçadas da Av. Mons.
Tabosa não se tenha indicado uma referência técnica exclusiva para confirmar se as
mesmas se encontram adequadas ou não, convém mencionar a seguir algumas
observações citadas por Fabio Duarte, Rafaela Libardi e Karina Sánchez (2007, p.
24) em relação ao que eles consideram uma calçada ideal. Segundo esses autores,
a calçada ideal é aquela na qual o pedestre caminha com segurança, em percursos
livres de obstáculos, mas compartilhados com mobiliário urbano, como telefones
públicos, bancos, paradas de ônibus e de táxis e revistarias, não esquecendo,
porém, a sua conservação.
Eles ainda acrescentam como ponto fundamental a comunicação aos
usuários, tanto visual (placas de usos compartilhados, faixas de pedestre, sinais de
trânsito), como sonora (para deficientes visuais) e tátil (pisos táteis que indiquem
obstáculos e orientem percurso livre, mudanças de inclinação nas rampas de acesso
e nas guias rebaixadas nas faixas de travessia). (Ibidem, p. 25).
Por oportuno faz-se um esclarecimento acerca do termo segurança (grifo
meu) citado repetidas vezes no presente trabalho. A segurança aqui mencionada se
refere à possibilidade de conflitos entre pedestres, veículos e outros obstáculos
comumente encontrados nas calçadas. Portanto, não se trata da questão da
segurança sob o aspecto da vulnerabilidade dos pedestres à violência, pois esse
assunto já demandaria outras discussões que não estão sendo tratadas neste
trabalho.
Assim, com base na análise da Avenida Monsenhor Tabosa, cuja visita in
loco realizou-se no dia 03 (três) de setembro de 2016, de um modo geral apura-se
as observações a seguir e ao final faz-se uma reflexão com a descrição de calçada
ideal defendida pelos três autores supra referenciados.
A largura das calçadas dessa avenida é bem ampla e varia de acordo
com o trecho, de modo que foram apuradas dimensões com 2,60m do lado direito na
quadra que finda na Rua Senador Almino, e 6,80m do lado direito da mesma quadra.
Outros trechos apresentaram medidas de até 8,25m do lado esquerdo e 5,05m do
lado direito. O lado direito da via é sempre mais estreito que o esquerdo em razão da
necessidade de reservar uma parte para o estacionamento, mesmo assim ainda se
55

EWING, (1999), apud Ary Junior, 2007, p. 51. FALTANDO NA BIB.

101

mantém com boa dimensão em ambos os lados. Portanto, em relação à dimensão,
as calçadas se encontram bastante apropriadas e satisfatórias, principalmente se for
considerado o fluxo de pedestres que também varia de acordo com o horário
comercial e a época do ano.
O piso das calçadas é padrão em toda a extensão da via, antiderrapante,
com material de boa qualidade e bem conservado. As faixas de pedestres são
elevadas ao mesmo nível das calçadas, denotando um certo nível de conforto para
as pessoas de modo geral e autonomia para aquelas com deficiência física. Além
disso, algumas faixas são sinalizadas e com tempo para pedestre.
A avenida mantém o mesmo padrão construtivo em todo o percurso
delimitado para o comércio e busca contemplar em seu projeto as pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. Em todas as quadras há reserva de vagas no
estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.
Mobiliário urbano presente: bancos, lixeiras, caramanchão com vegetação
decorativa e com perspectiva de sombra a longo prazo. Entretanto, as sombras
ainda são escassas e dependendo do horário e da posição do sol não há sombra
nenhuma. Noutras situações favorece apenas um lado da via.
De modo geral pode-se concluir que o espaço público da Av. Mons.
Tabosa apresenta aspectos bastante interessantes e atributos que podem ser
considerados como uma boa calçada. Contudo, em razão dos parâmetros colocados
no início desse item, é importante ressaltar alguns aspectos também identificados no
local que concorrem com essa conclusão.
Por se tratar de uma avenida conhecida popularmente como shopping a
céu aberto e por atrair diversificado público, a arborização, boa parte com palmeiras
– que não dão sombra – poderia ser mais eficiente de modo que os transeuntes
usufruíssem da sombra e caminhassem menos apressados (fugindo do sol
escaldante) e pudessem apreciar de forma mais intensa o espaço, uma vez que a
calçada não se resume apenas ao local de passagem, mas também espaços de
convivência e socialização.
A área verde (gramado na faixa de serviços) encontra-se mal preservada,
o que compromete sua função decorativa e de amenização do calor. A quadra é
muito extensa e não há opções mais frequentes para atravessar de um lado para o
outro. As travessias adequadas ficam muito distantes uma das outras e no caso de
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um cadeirante que deseje atravessar terá que percorrer um percurso bem mais
longo para alcançar seu objetivo, o que poderá fazê-lo desistir.
O projeto da Avenida tentou contemplar as questões da acessibilidade,
porém pecou em alguns detalhes os quais convém destacar. A técnica utilizada na
montagem do piso tátil de alerta e direcional parece desconhecer as normas oficiais
e a real necessidade desse equipamento, haja vista que estão instalados de forma
incompreensiva e até mesmo perigosa para as pessoas com deficiência visual.
Repare-se nas imagens que o piso direcional está instalado na lateral da porta de
acesso à loja e não em frente. Em outra situação o piso tátil direcional esbarra na
bola de proteção da calçada. Na entrada de estacionamento/garagem não há piso
tátil de alerta necessário à pessoa com Deficiência Visual. Dessa forma, no quesito
acessibilidade, a Avenida deixou algumas dúvidas no tocante à sinalização tátil
(direcional e de alerta), haja vista que sua instalação soa confusa em termos de
orientação e ainda choca com as bolas de proteção em alguns trechos.
Numa análise geral, a Avenida Monsenhor Tabosa aparenta um espaço
confortável e interessante para se caminhar na cidade de Fortaleza, embora
apresente deficiências. O que se lamenta, porém, é o alcance dessa via, tendo em
vista que o espaço está restrito a uma pequena parte da cidade e atende a um
público específico (comerciantes e compradores). Contudo, há a esperança de que
exemplos assim possam ser melhores aperfeiçoados e ampliados para outras áreas
da cidade que possuam fluxos mais diversificados (Figura 33).
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Figura 33 - Av. Monsenhor Tabosa – Fortaleza – Brasil
Foto: acervo da autora.

Fonte: Acervo da Autora

Encerrando as observações da boa calçada, convém esclarecer que essa
ilustração aqui apresentada não tem o propósito de fazer uma comparação que
possa ser considerada desleal, visto tratar-se de calçadas de cidades na Europa
com as de Fortaleza. Contudo mesmo se considerando a diferença milenar das
cidades mencionadas, não há justificativa para tamanha diferença, uma vez que,
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mesmo sendo mais jovem, Fortaleza merece e necessita de melhorias no seu
espaço urbano, notadamente aquele que deve ser destinado ao pedestre. O intuito
da pesquisa foi apresentar bons exemplos de espaços públicos que possam servir
de inspiração para outros lugares, obviamente que considerando as especificidades
de cada cidade, suas limitações e diferenças, sobretudo culturais.
Entrementes, não se deve perder de vista os avanços a serem
conquistados no sentido de se construir cidades cada vez mais estruturadas. Que
seus espaços sejam pensados para um público mais amplo e menos restrito. Que
esses espaços comumente segregados a uma única classe de pessoas e de usos
deem lugar a espaços públicos que acolham uma diversidade maior de pessoas e
da mesma forma de usos. Que não se limite a uma única atividade, que o uso seja
plural e, consequentemente, seus usuários também, portanto mais inclusivos.
Nessa mesma direção, é importante ressaltar que as normas legais
devem ultrapassar o plano teórico e passem a se efetivarem como políticas públicas
nas práticas das cidades, pois é sabido que não basta apenas a criação de leis, é
necessário mais rigor, tanto nas orientações quanto nas fiscalizações e, sobretudo,
nos artifícios de se fazer cumprir. Que o avanço conquistado na criação e aprovação
desse arcabouço legal (federal, estadual e municipal) se cumpra no plano prático, na
mesma proporção.
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4 EXPERIÊNCIA URBANA EM FORTALEZA

4.1 RECURSOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS NA PESQUISA DE CAMPO

Os recursos utilizados para o trabalho de campo foram diversificados, de
modo que se pudesse obter o máximo possível de informações, registros e
impressões considerados importantes para a compreensão da realidade das
pessoas e da situação dos espaços por onde as mesmas circulam.
A pesquisa de campo foi dividida em três etapas, quais sejam: a)
aplicação de questionários aos pedestres sem deficiência que residem em bairros
diversos da cidade e que se locomovem regularmente por meio de transporte público
com destino ao bairro Aldeota, onde trabalham; b) aplicação de questionários aos
pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida, dando preferência àqueles com
deficiência física que fazem uso de cadeira de rodas e aos pedestres com
deficiência visual que também se locomovem pela cidade por meio de transporte
público; e c) análise de um trecho da Avenida Santos Dumont, por meio de um
passeio, e levantamento das suas calçadas no trecho compreendido a partir da Av.
Rui Barbosa até o fim da quadra que inicia na Rua Barbosa de Freitas até a Rua
Leonardo Mota.
A estratégia de ouvir os usuários foi considerada fundamental para a
captação das impressões dessas pessoas sobre as condições das calçadas pelas
quais as mesmas utilizam em seu trajeto cotidiano. É uma forma de confrontar a
impressão dos usuários com os resultados obtidos pela pesquisadora, por meio do
estudo de caso em contato direto com o espaço da cidade, a partir da análise da
área escolhida para estudo de caso, ou seja, a Av. Santos Dumont, conforme já
mencionado.
Para esta pesquisa não foi utilizada uma referência metodológica
exclusiva de um determinado autor. Porém, foram feitas leituras de alguns autores
que apresentam métodos que podem ser adaptados de acordo com o objetivo que
se busca. Nesse contexto convém comentar o método de Jan Gehl (2013)56, o qual
consiste numa metodologia de avaliação qualitativa, tendo como objetivo maior
indicar a situação do movimento dos pedestres no espaço público.

56

GEHL, 2013, apud Soares, 2015.
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No quadro a seguir, Gehl apresenta uma síntese da sua metodologia cuja
ênfase é dada às perguntas qualitativas e quantitativas, bem como as ferramentas
para respostas.

Quadro 2 - Síntese da metodologia Jan Gehl (2013)
PERGUNTAS
(Qualitativa/Quantitativa)

MÉTODO

FERRAMENTAS PARA
RESPOSTAS
 Contar;

 Quantas pessoas?

 Mapear; (Cohen, 2013, p.

 Quem?

43)

 Onde? Para onde?

As perguntas são

 Traçar Rotas;

 O que? O que vão

respondidas através

 Procurar

fazer?
 Por quanto tempo?

pistas/vestígios;

destas ferramentas
de pesquisa.

 Como?

 Fotografar;
 Fazer um diário;
 Andar e fazer testes.

Fonte: Síntese adaptada por Soares, 2015, p. 14 e editada pela autora.

Gehl simplifica o método ao afirmar que a pessoa não necessita ser
expert para conduzir um estudo e acrescenta que uma mesma ferramenta pode ser
usada para grandes e pequenos estudos, e que esta pode ser adaptada. (Gehl,
2013, p. 23, apud Soares, 2015, p. 15).
No contexto do presente trabalho coube apropriar-se da pergunta “Como?
”, citada na metodologia de Gehl, na perspectiva de se buscar as respostas por meio
de algumas ferramentas também citadas pelo autor, tais como mapear, fotografar e
andar. Assim, esta pesquisa ambiciona buscar respostas para a pergunta: “Como o
pedestre vivencia a mobilidade em Fortaleza, tendo como referência o uso das
calçadas? ” Esta pergunta é o centro da pesquisa. A possível resposta se coloca,
inclusive, como objetivo geral deste trabalho e se concentra na investigação da
qualidade do espaço público oferecido ao pedestre, aqui delimitado pela calçada. Tal
investigação não se restringe apenas à impressão do pesquisador, mas também às
dos usuários. Por este motivo que foi feita a divisão anteriormente citada no início
deste capítulo.
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4.1.1 Recorte Espacial – Uso e Ocupação do solo
De acordo com Minayo (2001), o campo de pesquisa pode ser concebido
como o “recorte” que o pesquisador faz em termos de espaço, o qual representa
uma realidade empírica a ser estudada. Para o presente estudo foi escolhido como
recorte espacial o percurso linear da Av. Santos Dumont, a partir do trecho que inicia
na quadra da Av. Rui Barbosa, seguindo sentido leste até à Rua Leonardo Mota, no
bairro Aldeota. Figura 34 e 35. Esse trecho escolhido para estudo corresponde ao
campo empiricamente determinado.
Figura 34 – Localização da área de estudo.

Fonte: Elaborado pela Autora.
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Figura 35 – Recorte Espacial da área de estudo

Fonte: Elaborado pela Autora.

A Avenida Santos Dumont, classificada como Via Arterial I, de acordo com
a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS, 1996), representa uma das vias mais
importantes e mais longas da cidade, com uma extensão total de mais de 8 km.
Serve como rota principal de ligação entre diversos bairros, desde os mais
periféricos, passando pelo centro da cidade e na sequência, sentido leste, passa
pelos bairros Aldeota e Papicu até à Praia do Futuro.
Em razão de uma extensão tão longa, a Avenida apresenta características
diferenciadas de ocupação que vão se alternando conforme a área em que ocupa.
Seu início, ainda no centro, tem sentido único, é mais estreita e vai se alargando a
partir da Rua dona Leopoldina. Anteriormente, até 2015, a via, contava com mão
dupla e canteiro central, a partir da Rua Tibúrcio Cavalcante.
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Em 2015, a via passou por transformações importantes e a partir da
implantação do binário, uma das principais ações do PAITT, passou a contar com
três faixas de veículos, uma faixa exclusiva de ônibus e uma ciclofaixa.
O PAITT é um programa de curto prazo criado pela Prefeitura de
Fortaleza com vistas a apresentar alternativas de solução para os problemas de
mobilidade da cidade, sobretudo no que se refere ao trânsito de veículos.
Todo o trecho da avenida analisado nesta dissertação localiza-se
integralmente no bairro Aldeota e parte desta, assim como do percurso analisado,
localizam-se geograficamente na região denominada pelo PAITT de “Quadrilátero da
Aldeota”, o qual compreende, linearmente, a Av. Barão de Studart à Av. Senador
Virgílio Távora. Importante dado apresentado pelo PAITT é que, embora represente
menos de 1% da área da cidade, o quadrilátero impacta 20-30% do tráfego diário de
Fortaleza.
Trata-se de uma área cujo bairro no qual se localiza, Aldeota, apresenta
alta densidade populacional, 98,14 hab./há, segundo dados do próprio PAITT
(2014), com base no IBGE (2000). Esse fato se relaciona com a diversidade de usos
da área, com grande concentração de comércios (torres empresarias com
escritórios, consultórios), shopping centers, lojas de rua, supermercados e serviços
diversos, o que contribui para a concentração de um significativo número de pessoas
que circulam nessa área, especialmente para trabalhar.
Acrescente-se ainda a existência de diversos condomínios residenciais
verticais, distribuídos tanto na própria avenida (Figura 36), quanto nas ruas
secundárias de entorno. Todos esses fatores influenciam no crescimento do número
de viagens e circulação nessa área de estudo, visto que os condomínios também
demandam mão de obra, que depende de pessoas advindas de outros bairros.
Figura 36 – Condomínio residêncial ao longo da Av. Santos Dumont.

Fonte: Google Earth. Acesso: 05 set. 2016

110

4.1.2 Contexto Histórico – Influência do bairro Aldeota
O bairro da Aldeota localiza-se na zona leste da cidade e constituiu o
primeiro centro surgido além do centro original. Surgiu, inicialmente, a partir do
momento em que a elite, que já migrara do centro e residia no bairro Jacarecanga,
passou a se incomodar com a forte presença da população operária naquela região
e, por via de consequência, com o surgimento de favelas na vizinhança. (Bruno,
2015, p. 190-191).
Posteriormente, o bairro, antes de caráter predominantemente residencial,
motivado pela instalação do primeiro shopping center de Fortaleza, o Center Um, foi
transformado em um novo centro. (Ibidem, p. 191).
Lira Neto e Cláudia Albuquerque (2014, p. 145) também colocam que o
‘Center Um’ foi um dos grandes indutores da formação de uma nova centralidade,
marcada pela gradativa inauguração de agências bancárias, escritórios, consultórios
e lojas. Os autores também comentam que o bairro viria a se converter em uma área
mista, na qual atividades comerciais e de serviços destinadas à classe alta
coincidiriam com a verticalização acelerada, mediante o lançamento de prédios
residenciais com vários andares de alto padrão, característica que se mantém até
hoje no bairro.
Assim, morar na Aldeota, ao exercer os interesses da classe abastada de
Fortaleza, também passou a fascinar a camada em ascensão, dada a oferta de
serviços de luxo, com diversas lojas, bancos e escritórios. (Bruno, 2015, p. 192).
Beatriz Diógenes (2005), em sua análise sobre o processo de formação
de novas centralidades em Fortaleza, afirma que esse fenômeno tem ocorrido
ultimamente nas cidades brasileiras e tem se configurado com uma das importantes
questões metropolitanas recentes. Ela afirma que em razão das novas formas de
usar e ocupar o solo, a partir de novas funções, além de modificar a função habitar,
leva a uma intensa alteração no perfil do bairro.
Importante mencionar também a reflexão que Beatriz (Ibidem, 2005) faz
acerca desse fenômeno, no qual a formação/estruturação espacial da cidade
evidencia a questão da segregação e diferenciação social e de classes, na medida
em que áreas são ocupadas por determinadas camadas sociais e tratadas de modos

111

diferentes pelo poder público. Para esta reflexão ela se pauta na teoria de Villaça 57,
em seu livro “Espaço Intraurbano no Brasil”, e esclarece que o bairro Aldeota se
apresenta hoje como um exemplo em Fortaleza, do qual Villaça discute. É um
processo no qual se abandona o centro e cria-se um espaço somente para uma
determinada classe, levando a uma tendência de segregação das classes em uma
única e mesma ‘região geral’58 da cidade, onde se concentram os mais ricos.
Dessa forma, a Aldeota, a despeito do perfil de segregação explicado por
Beatriz Diógenes/Villaça, não há dúvida de que sua característica se coloca de
forma bastante interessante para a escolha como local desta pesquisa, haja vista
que o mesmo reúne o aspecto residencial e comercial, motivando, como já dito, uma
movimentação mais intensa e diversificada de pedestres em suas vias de circulação.

4.1.3 O Espaço Público da Avenida Santos Dumont: um olhar para a estrutura
de circulação do pedestre

Escolheu-se para estudo de caso deste trabalho a Av. Santos Dumont, a
partir do trecho que inicia na Av. Rui Barbosa até a Rua Leonardo Mota, no bairro
Aldeota. Para a análise do trecho escolhido foram considerados os aspectos da
qualidade e das condições de acessibilidade. Por isso foram ressaltados os critérios
de Dimensionamento, Piso, Travessia, Obstáculos e Infraestrutura encontrados no
trajeto.
Para subsidiar esse trabalho in loco criou-se um instrumental de apoio
denominado de check list, um guia para levantamento da situação das calçadas –
análise da qualidade e condições de acessibilidade59. O instrumental foi organizado
conforme os critérios supra e melhor detalhados a seguir. Para cada um destes
critérios descreve-se uma lista de situações possíveis, as quais apontam as
condições físicas encontradas nas calçadas ao longo do percurso selecionado e
cujas referências para análise são as normas técnicas e a legislação vigente.
57

Flávio Villaça (2001:141), apud Diógenes, Beatriz Helena Nogueira, 2005. DIÓGENES, Beatriz
Helena Nogueira. “A Dinâmica do Espaço Intraurbano de Fortaleza e a Formação de Novas
Centralidades. ” In: XI Encontro Nacional da ANPUR. Salvador, 2005.
58

Flávio Villaça utiliza a expressão “região geral” para designar uma parte da cidade que possui uma
certa homogeneidade social, onde tendem a se concentrar as camadas de renda mais alta. (Apud
Diógenes, Beatriz Helena Nogueira, 2005).
59
Modelo de instrumental check list consta nos Anexos.
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Assim, no tocante ao Dimensionamento das calçadas, averiguou-se a
largura total e a faixa livre. Quanto ao Piso, foi verificado os tipos encontrados e suas
principais caraterísticas. Em relação aos Obstáculos, apontam-se inúmeras
situações possíveis de serem encontrados no percurso. Quanto à infraestrutura,
apura-se a existência ou inexistência de mobiliário e serviços que sirvam de apoio
para o pedestre durante sua caminhada naquele percurso. Por último, e também um
relevante aspecto no tocante ao ato de caminhar, destaca-se a Travessia com as
inúmeras possibilidades que possa facilitar ou dificultar a circulação dos pedestres.
Dado isto, neste quesito observou-se que as calçadas estão rebaixadas nas laterais,
considerando a mesma direção do fluxo de pedestres, ou nas esquinas conforme for
sua dimensão, se a inclinação das rampas obedece ao percentual máximo e se sua
largura possui dimensão mínima, se no rebaixamento existe sinalização com piso
tátil e direcional, se há alguma travessia elevada e com sinal sonoro.
Para cada quadra analisada no percurso foi utilizado um check list, onde
se fez apontamentos das informações encontradas, assim como foi realizado o
registro fotográfico da área. Todas as quadras pertencentes ao trecho escolhido
para estudo foram analisadas sob os aspectos já mencionados e aqui ratificados:
Dimensionamento, Piso, Obstáculos, Infraestrutura e Travessia, e a seguir
apresentados.
Os resultados da pesquisa encontram-se demonstrado a seguir, por meio
de mapas elaborados a partir da base cartográfica do Google Earth Pro, com
indicação de legendas e pontos de referência, complementado com relatório
fotográfico cujas imagens estão numeradas e comentadas. Os mapas também
apresentam dados obtidos por meio do percurso realizado durante a pesquisa in
loco. Duarte & Cohen (2013, p. 43) afirma que “os mapas elaborados a partir de
percursos feitos é mais do que simplesmente a soma de informações gráficas a
respeito das características físicas de um determinado local”. Estes recursos
contribuem para a compreensão do elemento subjetivo presente na apreensão do
espaço. E essa apreensão se deu sob a perspectiva da pesquisadora, ou seja, aos
olhos críticos e atentos de quem investiga um caso.
A apresentação do “Percurso Comentado” vem como um acréscimo,
sendo esta uma adaptação dos “Métodos dos Percursos Comentados” utilizado por
Duarte e Cohen, 2013, em seu livro “Metodologia para Diagnóstico de Acessibilidade
em Centros Urbanos”. Contudo, no método utilizado por Duarte & Cohen há duas
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formas de se comentar o percurso. Uma pelo usuário do espaço e outra pelo
pesquisador. No caso da dissertação aqui apresentada, quem se apropria do
comentário do percurso é exclusivamente a pesquisadora. O sentimento é da
pesquisadora mediante o resultado da análise do espaço físico, que é vivenciado
pelos usuários de um modo geral.
Esta apresentação concentra-se na análise do espaço público linear de
uso do pedestre da Av. Santos Dumont, notadamente na sua estrutura de calçadas
e ruas onde estas se encontram instaladas. A partir desta análise é importante
refletir sobre a qualidade das calçadas e em que condições os pedestres usam
aquele espaço.
Considerando a divisão já mencionada na metodologia, inicia-se esta
apresentação da pesquisa de campo a partir do Dimensionamento, uma das
categorias indicadas para análise.
Brandão Alves60 divide o espaço físico em três categorias: pavimentação,
dimensão e acessibilidade. No tocante à dimensão dos espaços, o autor afirma que
a largura dos passeios deve ser adequada, permitindo o movimento e o cruzamento
de pessoas, mesmo quando este espaço é compartilhado com o mobiliário urbano.
A referência oficial que se tem para uma calçada é a da ABTN, NBR
9050, já mencionada no referencial teórico desta dissertação.

4.2 DESCRIÇÃO DO PERCURSO

Conforme também já citado na metodologia, a área analisada consiste
nas calçadas da Av. Santos Dumont, a partir do trecho que inicia na Av. Rui
Barbosa, seguindo sentido leste até a quadra que finaliza na Rua Leonardo Mota,
trecho integralmente localizado no bairro Aldeota da cidade de Fortaleza.

4.2.1 Dimensionamento

Logo a partir do cruzamento da Av. Rui Barbosa com a Av. Santos
Dumont, trecho onde se inicia a análise, é observada uma diferença significativa na
qualidade do espaço da calçada do lado direito em relação ao lado esquerdo. O lado
direito, embora apresente diversas situações impróprias para uma caminhada
60

Brandão Alves apud Soares, 2015, p. 44.
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confortável e segura, de certa forma se apresenta com uma qualidade melhor em
vários aspectos. Essa característica se estende por todo o percurso indicado para
análise e não se limita apenas à questão do dimensionamento. Esta condição
também estará evidente nas outras categorias, fato demonstrado nesta dissertação.
Ao lado direito da via, logo de início, encontra-se edificado um centro
empresarial que ocupa boa parte da quadra e sua calçada possui dimensionamento
de 2,60m. Já o lado esquerdo do mesmo trecho possui dimensão de 2,40m. Ainda
neste quesito do dimensionamento, chama atenção a altura do meio fio encontrado
na esquina da quadra, o qual chega a medir 0,30 cm de altura e vai variando entre
0,25cm, 020cm, conforme a topografia do terreno. Essa situação se repete em
outras quadras e por isso compromete significativamente o conforto e a segurança
do pedestre que transita regularmente pela área. A situação se agrava se este
pedestre possuir alguma dificuldade de locomoção (deficiência ou mobilidade
reduzida), o que inviabiliza seu acesso. Entende-se também que essa característica
compromete e dificulta de maneira significativa as adaptações que venham a ter
futuramente.
Observa-se na sequência do percurso, no lado esquerdo da via, que o
dimensionamento da calçada reduz drasticamente ao ser ocupado por uma árvore
de tronco largo, deixando a passagem estreita e ao mesmo tempo perigosa para o
pedestre, especialmente para aquele com deficiência visual uma vez que a
inclinação da árvore compromete sua passagem livre e segura.
Conforme estabelece a ABNT, por meio de sua NBR 9050, as dimensões
mínimas de uma calçada devem ser:
6.12.3 Dimensões mínimas da calçada A largura da calçada pode ser
dividida em três faixas de uso, conforme definido a seguir e demonstrado
pela Figura 88:
a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as
árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem
construídas, recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura
mínima de 0,70 m;
b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de
pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal
até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m
de altura livre;
c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o
lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00
m. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob
autorização do município para edificações já construídas.
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Figura 37 - Dimensões mínimas em metros da calçada segundo a NBR
9050:2015

Fonte: NBR 9050:2015

Na verdade, a largura das calçadas de todo o trecho observado, se for
considerada apenas a dimensão, é satisfatória e pode-se dizer que até supera o
mínimo exigido na norma técnica de referência do país (NBR 9050:2015), haja vista
que as medidas encontradas na via variaram entre 2,40m, 2,60m, 3,00m (a maioria),
3,5m e em lote específico – na área do shopping Del Paseo, por exemplo, havia
calçada de até 5,00m (cinco metros). Contudo, isso por si só, embora seja uma
excepcionalidade, não confirma a situação ideal que o pedestre necessita, visto que
há outros fatores determinantes para seu deslocamento com autonomia, conforto e
segurança. É importante levar em consideração que um espaço, para ser
considerado adequado e acessível para todas as pessoas independentes de suas
potencialidades e limitações, necessita reunir várias características básicas, não
apenas uma. E isso se discute mais adiante.
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Figura 38 – Esquema Ilustrado do Dimensionamento da área de estudo 01

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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Figura 39 – Esquema Ilustrado do Dimensionamento da área de estudo 02.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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4.2.2 Piso/Pavimento
O tipo de piso utilizado nas vias de circulação é de extrema importância
para garantir a segurança dos pedestres. Nesse sentido, Brandão Alves (2003) 61
afirma que as superfícies devem ser permeáveis e defende, por isso, a necessidade
de um sistema de drenagem. O autor defende também que o piso deve suportar o
uso intenso e carga superior à sua capacidade.
Acerca do tema, a Lei de Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza, Lei nº
7.987, de 23/12/1996, diz, brevemente, que a pavimentação dos passeios deve ser
padrão e antiderrapante, de acordo com especificações do órgão municipal.
A NBR 9050:2015 também estabelece que os materiais de revestimento
devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com
rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado). Acrescenta ainda
que deve ser evitada a utilização de padronagem na superfície do piso que possa
causar sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de
desenho ou cor possam causar a impressão de tridimensionalidade)62.
Ainda nesse quesito, o ‘Guia de Acessibilidade: Espaço Público e
Edificações do Estado do Ceará (2009, p. 33) ’ apresenta várias recomendações
acerca de como deve ser o pavimento das calçadas, as quais convém citar aqui
como referência o seguinte:
A). Nas áreas de circulação de pedestres, recomenda-se a utilização de
materiais que propiciam superfície contínua, regular, antiderrapante,
resistente e durável;
B). Desaconselha-se o uso de materiais lisos, como cerâmica vitrificada, e
nem tão ásperos, como a pedra tosca, por exemplo, visto que podem causar
problemas na passagem de cadeira de rodas ou de dificultar o uso da
bengala;
C). Também é desaconselhável o emprego de material com superfície
escorregadia, como cerâmica lisa, mármore e granito polido, cimento
queimado, pastilhas, pedra ardósia, esta última quando polida, dentre outros
de características semelhantes;
D). A pedra portuguesa, ou mosaico português, formado de fragmentos de
rochas calcárias, por suas características de assentamento, só é aceitável
quando em dimensões de aproximadamente 3x3cm, e altura variável de 4 a
6cm, seguindo os devidos procedimentos de assentamento conforme
prescrição do Guia de Reconstrução de Calçadas/Projeto Calçada Cidadã –
Vitória/ES.
61

62

Ibidem, Apud Soares, 2015, p. 44.

Informações mais detalhadas consultar o item 6.3 Circulação – Piso da NBR 9050:2015, disponível
em http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf.
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Assim,

tendo

como

parâmetro

de

análise

as

normas

técnicas

supramencionadas, é fácil verificar se a situação real encontrada no percurso condiz
com a situação ideal apontada nas normas de referência.
As calçadas do percurso analisado apresentam uma diversificação
considerável de tipos de pisos, e essa característica predomina em todo o trecho.
Conforme se pode observar nas imagens a seguir, o tipo de piso e a qualidade
destes variam de acordo com o perfil da edificação. Em alguns trechos, inclusive
quando se trata de prédios de padrão mais elevado, percebe-se que a atenção dada
à estética da calçada se sobrepõe a que é dada à sua função. Isso ficou
demonstrado em todo o percurso, haja vista haverem prédios cujas calçadas se
encontram pavimentadas, na grande maioria, com piso em pedra portuguesa, que,
embora oficialmente não haja contraindicação, nem sempre oferece conforto e
segurança, especialmente em razão da forma como este pavimento é instalado, o
que compromete de maneira significativa o conforto dos pedestres de um modo
geral e em especial daqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.
Verificou-se em muitos trechos a existência de pavimentos inadequados,
e estes variam de acordo com a frente do lote. Seja pelo tipo utilizado ou pela falta
de manutenção, identificou-se nas calçadas analisadas uma variedade de pisos, tais
como: pedra portuguesa, tijolo de concreto intertravado, ladrilho hidráulico,
cimentado grosso – alguns com remendos, cerâmica (escorregadia, especialmente
se chover), pedra bruta com desníveis, buracos e até mesmo trechos sem calçadas.
Há trechos também em que a calçada se encontra em bom estado de conservação,
inclusive com instalação de piso tátil, por exemplo o lote ocupado por uma das
agências do Banco do Brasil. Todavia, ao terminar este lote, não há continuidade e
no lote seguinte já inicia um outro tipo de cimentado com desnível e sem o piso tátil,
situação que compromete de maneira significativa a circulação de uma pessoa com
deficiência visual.
A situação mais grave identificada no percurso consiste em um trecho que
se encontra em obras, na esquina da Av. Santos Dumont com Av. Barão de Studart.
Trata-se da obra de um posto de combustível, a qual se encontra em execução há
meses e até meados de agosto/2016 – data em que fora realizada a vistoria no local
– nenhuma providência efetiva fora tomada no sentido de preparar a calçada para os
pedestres que ali circulam.
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É importante destacar a orientação da NBR 9050:2015 para o caso de
obras sobre o passeio:
As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser
convenientemente sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima
de 1,20 m para circulação, garantindo-se as condições de acesso e
segurança de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida, conforme
63
figura 90 . Figura 40.

Figura 40 – Orientação em caso de obras no passeio, segundo NBR 9050.

Fonte: NBR 9050, 2015, p.91.

Observa-se, portanto, que, em casos como esse, a área do passeio
destinada à circulação do pedestre deve se manter preservada.
Enquanto isso, a lei municipal nº 5.530/1981 (Código de Obras e Postura
de Fortaleza), limita-se apenas às exigências de colocar avisos e pedido de
autorização prévia do órgão municipal, conforme estabelece apenas que:
Art. 612 Sempre que se proceder a obras ou serviços no passeio, é
obrigatória a colocação de avisos por meio de tabuletas e de lanternas
vermelhas, durante a noite.
Art. 613 Quaisquer obras ou serviços a serem executados nos passeios
deverão ter autorização prévia do órgão municipal competente.

Quanto a essa questão, a lei municipal parece se colocar de forma tímida,
uma vez que as poucas recomendações não demonstram o cuidado necessário com
o espaço do pedestre por direito. Não seria impossível imaginar que este tipo de
situação, presenciada em um lote localizado numa importante via de circulação da
cidade, fosse repetida noutras áreas da cidade.
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Consultar o item 6.3 Circulação – Piso da NBR 9050:2015,
http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf.
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Sabe-se que a ausência do poder público, tanto no que se refere às
exigências para autorização desse tipo de construção, quanto no rigor da
fiscalização, pode dar autonomia ao proprietário de conduzir da forma que melhor
lhe favorecer (Figura 41 e 42).
Figura 41 – Esquema Ilustrado do Piso/Pavimento da área de estudo 01.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016
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Figura 42 – Esquema Ilustrado do Piso/Pavimento da área de estudo 02

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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4.2.3 Obstáculos
Nesse aspecto, as condições das calçadas de todo o percurso analisado
demonstraram ser muito críticas. Embora as calçadas possuam uma boa largura,
com espaço suficiente para receber o devido tratamento, os serviços e a merecida
manutenção de modo a favorecer uma boa caminhada, o que se encontrou foi uma
variedade de situações que provocam o desconforto, a insegurança e compromete a
autonomia das pessoas que por ali circulam.
Os obstáculos encontrados variam desde situações fixas a provisórias,
como, por exemplo, veículo estacionado sobre calçada ocupando toda sua área,
retirando o espaço do pedestre, levando-o a transitar pela via do veículo e se
expondo ao risco de ser atropelado.
Embora já discutido no item anterior, o piso inadequado e em mau estado
de conservação, como se presenciou no percurso analisado, também se transforma
num obstáculo para quem circula pela calçada. Não apenas por questões de
conforto, mas também de segurança, uma vez que o piso solto, irregular, com
buracos poderá provocar acidentes, além de impedir categoricamente a circulação
de pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, a irregularidade do piso, como já
mencionado, é considerada um grande obstáculo na via.
Além

dos

supramencionados,

outros

obstáculos

também

foram

identificados no percurso tais como:
1 – Batentes de altura elevada e rampas inadequadas (estreitas e com
inclinação superior ao estabelecido nas normas) no meio do lote e na
passagem de um lote para outro interrompendo o curso de quem está
caminhando;
2 – Árvores ocupando boa parte da via e danificando o restante, portanto,
obstruindo a passagem do pedestre;
3 – Veículos mal estacionados ocupando parte da passagem do pedestre;
4 – Barraca de lanche ocupando toda a extensão da calçada;
5 – Lixo (um tipo único, possivelmente resto de material de construção)
obstruindo todo o lote;
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6 – Piso sem padronização (cada lote faz a seu gosto), sem manutenção
com pedras (portuguesa) soltando, especialmente em áreas próximas de
árvores;
7 – Os abrigos de ônibus não obstruem a passagem, justamente porque a
dimensão da calçada permite a ocupação sem adentrar a área de
circulação do pedestre, todavia, nessa área o pavimento está mal
preservado, o que não deixa opção para o transeunte. Contudo, noutro
trecho (quadra entre Dr. José Lourenço e Barão de Studart), junto ao
abrigo de ônibus, há uma placa vertical de propaganda que avança no
passeio que, se por um lado deixa ainda espaço possível para a
passagem de um pedestre, mesmo em cadeira de rodas, por outro
dificulta a passagem de uma pessoa com deficiência visual, uma vez que
referida placa se encontra muito próxima de outra (de indicação do ponto
do ônibus). Acrescente-se a isso a ausência de sinalização tátil em todo o
percurso. Todas essas situações se transformam em obstáculos,
especialmente para algumas pessoas conforme as especificidades de
suas condições físicas e sensoriais.
Por último, a obra em execução no trecho que cruza com a Av. Barão de
Studart encontra-se obstruindo toda a calçada, na frente e lateral do lote sem
respeitar as regras estabelecidas nas normas técnicas e legislação municipal,
conforme já mencionado anteriormente.
Outros obstáculos cujas razões são oriundas da topografia dos terrenos
que refletem na rampa de acesso, no rebaixo e nivelamento das calçadas
provocando uma inclinação superior aos limites estabelecidos nas normas, poderiam
ser citados aqui nesta categoria, todavia, estarão mencionados nas discussões
sobre a Travessia a seguir. Mesmo assim, destaca-se aqui a presença de calçadas
cuja inclinação compromete de maneira significativa o equilíbrio de pessoas usuárias
de cadeira de rodas, obrigando-as a colocar um esforço muito maior para se manter
na direção de seu percurso. Figura 43 e 44:

125

Figura 43 – Esquema Ilustrado dos Obstáculos da área de estudo 01.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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Figura 44 – Esquema Ilustrado dos Obstáculos da área de estudo 02.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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4.2.4 Travessia
A travessia, algumas vezes citadas aqui como passagem, em todas as
quadras verificadas foi um dos aspectos considerados mais graves nesta análise,
sobretudo no que se refere à questão da acessibilidade. Se visualmente para um
homem “pretensamente normal”, aquele que corresponde à média da população
(CAMBIAGHI, 2012, P. 38), a situação encontrada nos cruzamentos de todas as
quadras que compõem o percurso representa apenas um risco de insegurança ao
atravessar, para aqueles com deficiência ou mobilidade reduzida, a possibilidade
desse cruzamento torna-se improvável.
A travessia até poderia compor o conteúdo da categoria de obstáculos já
discutida acima, visto que muitos dos obstáculos observados dizem respeito ao que
se presenciou nas esquinas das quadras, contudo, justamente por entender que
essa categoria sozinha já reúne muitos apontamentos, optou-se por discutir
individualmente.
Antes, porém, convém destacar algumas considerações para que se
compreenda a importância e a relação da travessia com o espaço público linear,
visto que esta consiste no elemento de ligação de uma quadra para outra, e,
portanto, eventuais inadequações físicas desqualificam e tornam inacessível esse
espaço.
A Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Fortaleza – Lei nº
7.987/1996, Art. 143, parágrafos 3º e 4º – estabelece que os passeios devem
manter, no sentido longitudinal, a declividade natural e evitar degraus; e ainda que
tais passeios devam adequar-se às necessidades dos deficientes físicos quanto ao
rebaixo no meio fio.
Nas recomendações constantes no Programa Brasil Acessível64 é dito
que as calçadas devem ser rebaixadas junto às faixas de travessia de pedestres,
com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. E que em ruas de
baixo volume de tráfego, devem estar previstos os rebaixos junto às esquinas,
mesmo não havendo faixa de travessia. Recomenda também que os rebaixamentos
devem ser sinalizados, de forma que o piso tátil direcional se encontre com o piso
tátil de alerta da rampa, a 50cm da pista de rolamento.

64

BRASIL ACESSÍVEL Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana da SEMOB, Ministério das
Cidades, 2008. Vide na bibliografia.
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Importante ressaltar algumas regras da NBR 9050:2015. A norma
estabelece que os rebaixamentos das calçadas devem ser construídos na direção
do fluxo de pedestres e quando localizados em lados opostos da via devem estar
alinhados entre si. Podem estar localizados nas esquinas, nos meios de quadra e
nos canteiros centrais; que a inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%
no sentido longitudinal da rampa central e na rampa de abas laterais; que a largura
mínima do rebaixamento é de 1,50m e que a faixa livre de circulação é de no mínimo
1,20 da calçada. (Figura 45)65
Figura 45 – Faixa de acomodação para travessia – Corte.

Fonte: NBR 9050, 2015, p.80.

A norma recomenda como uma das opções para a calçada estreita, onde
a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre
com largura de no mínimo 1,20m, que seja ser feito o rebaixamento total da largura
da calçada, com largura mínima de 1,50 m e com rampas laterais com inclinação
máxima de 5 % (1:20), conforme figura 4666.

65

Fonte: Figura 93, Rebaixamento de calçadas, item 6.12.7.3.1, pag. 80 da NBR 9050:2015.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR-9050: Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: Comitê Brasileiro de Acessibilidade,
2015.
148
p.
Disponível
em:
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_164.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2016.
66

Fonte: Figura 96, Rebaixamento de Calçadas Estreitas, item 6.12.7.3.4, pag. 81 da NBR
9050:2015. (Ibidem)
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Figura 46 – Rebaixamentos de calçadas estreitas.

Fonte: NBR 9050, 2015, p.80.

Assim, das categorias analisadas no percurso, a que demonstrou maior
fragilidade para o usuário foi a travessia. Verificou-se uma variedade de situações
relacionadas com altura do meio fio, rebaixo das calçadas e rampas de acesso ou
ausência destas, instalação de caixas de inspeção, grelhas de passagem de águas
pluviais, bocas de lobo, postes e desníveis elevados entre a calçada e a via de
rolamento que refletem de maneira significativa na qualidade da passagem dos
pedestres de uma quadra a outra.
A travessia é um componente fundamental do espaço público no qual
estão inseridas as calçadas, e o que se observou nesse percurso é que as
condições em que estas se encontram tem reflexo direto na qualidade da travessia.
Pelo que foi verificado, em nenhuma passagem há rebaixamento
adequado. Em muitas não há, e quando há, tampouco há correspondência da rampa
de uma quadra para outra, ou seja, de um lado o rebaixo fica mais à esquerda e do
outro o rebaixo fica mais à direita e, em muitos casos, quando há faixa de pedestre
pintada, esta também não acompanha a direção das rampas. Dessa forma, o
usuário que for atravessar a rua e que necessite de apoio de rampa para acessar a
quadra terá que percorrer um trecho na via do veículo até alcançar a rampa
seguinte, fato que o expõe ainda mais às situações de risco.
É muito comum encontrar nesse percurso bocas de lobo na área de
passagem do pedestre e tampas de esgoto em concreto ocupando toda a área de
passagem ou provocando desníveis (buracos); assim como placas verticais nas
esquinas, na área onde poderia ser um acesso, pavimento quebrado e sem
manutenção; desnível abrupto (para cima ou para baixo) entre a calçada e a sarjeta.
Assim, pelo que se viu, caminhar pela cidade, com base nesta pequena
amostra,

é

uma

ameaça

constante

de

perigo

para

qualquer

pedestre,
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independentemente de sua condição sensorial e motora. Obviamente que o perigo
se amplia se o público usuário se deter às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida. Figura 47 e 48.
Figura 47 – Esquema Ilustrado da Travessia da área de estudo 01.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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Figura 48 – Esquema Ilustrado da Travessia da área de estudo 02.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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4.2.5 Infraestrutura

O funcionamento e a qualidade dos espaços públicos também se medem
pelos serviços que oferecem por meio de seu mobiliário urbano. Consideram-se
como parte dessa infraestrutura as opções de serviços oferecidas ao pedestre
naquele percurso indicado para análise.
Nesse sentido, convém mencionar o que a SEMOB67, enumera como
mobiliário urbano e/ou equipamentos urbanos: Iluminação, postes com iluminação
especial para as travessias de pedestres e iluminação noturna; Abrigos de ônibus;
Bancos; Lixeiras; Telefones públicos; Caixas de correios; Postos de informação;
Ponto de coleta de resíduos sólidos; Grades de proteção para canalização das
travessias; Equipamentos associados ao sistema de transporte, como painéis
informativos; Sistemas de comunicação visual e sonora; Informações de utilidade
pública; e Bancas de Revista.
Tão importantes quanto a existência do mobiliário urbano, são as
recomendações para sua instalação. Assim, os equipamentos que compõem o
conjunto de mobiliário no espaço público deverão considerar o fluxo de pedestres,
bem como a largura da via, visto que sua instalação deve ser feita na faixa de
serviço, conforme a divisão da calçada (faixa livre, faixa de serviço e faixa de
acesso) e não atrapalhe o movimento do pedestre.
Importante contribuição para esse assunto é dada por Fruin (1987) 68
quando fala sobre sinalização, equipamento urbano fundamental para orientação
visual dos pedestres de forma geral. O autor afirma que os elementos visuais
definem o espaço, transmitindo finalidade e orientação para o pedestre e também
traz receptividade para outras entradas visuais. Se os elementos visuais que
compreendem o espaço são pobres e mal definidos, vão requerer um maior grau de
concentração do usuário para obter sua orientação e direção.
O mobiliário encontrado ao longo do percurso analisado não demonstra
uma representação significativa, uma vez que se trata de um espaço linear de
considerável importância socioeconômica para a cidade e por concentrar um
67

Coleção da SEMOB/Ministério das Cidades, 2008. Caderno 5, p. 34-35 - Programa Brasil
Acessível. BRASIL. Caderno 5: Construindo a cidade acessível. 2ª ed. Brasília: Secretaria Das
Cidades – Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana –SeMob, 2008. Disponível em:
www.cidades.gov.br. Acesso em: 06 de Setembro, 2016.
68
Apud Soares, 2015, p. 47.
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razoável fluxo de pedestres, embora o presente estudo não apresente os números
absolutos.
Pelo exposto das imagens percebe-se a pobreza do mobiliário, seja pela
ausência ou pelo tipo disponível no percurso analisado. O pedestre que por ali
circula não conta com a orientação necessária ao seu trajeto, tais como placas de
sinalização, piso tátil de alerta e direcional fundamentais para a pessoa com
deficiência visual. Tampouco opções de serviços e apoio básico, tais como telefone
público, lixeiras, caixa de correios, bancas de revistas – a única encontrada em todo
o percurso encontrava-se fechada nos dois dias da visita in loco, ambas realizadas
aos sábados. Uma demonstração clara disso foi a experiência vivida enquanto
pesquisadora durante o trabalho de campo. Do início do percurso onde se adquiriu
uma garrafa de água em uma farmácia até o penúltimo quarteirão não se encontrou
uma lixeira sequer. Contudo, coincidência ou não, exatamente no final da última
quadra havia uma lixeira suspensa na esquina. Entretanto, questiona-se a forma de
sua instalação, respeitando a faixa de serviços, uma vez que está localizada
exatamente na esquina, no recuo da calçada, e junto dela encontram-se outros
equipamentos verticais (postes de iluminação e semáforo), que para uma pessoa
com deficiência visual certamente seria um empecilho.
Assim, suscintamente descreve-se aqui o mobiliário e equipamentos
urbanos encontrados no percurso: Postes de iluminação nem sempre instalados na
posição correta; Paradas de ônibus padrão do município, coberta e com poucos
lugares disponíveis, não havendo espaço suficiente na sombra que possa beneficiar
uma pessoa usuária de cadeira de rodas, de modo que essa pessoa ficaria exposta
às intempéries (sol e chuva); Carrinho de lanches ocupando toda a área da calçada,
o que se considera muito mais um obstáculo que um serviço; Ambulante de jogo do
bicho; Uma única banca de jornal; Um único orelhão; Arborização em alguns
trechos, sendo que muitas das árvores já mais antigas ocupam boa parte do passeio
e obstruem o restante, e outras mais recentes ainda não promovem a sombra
desejada e em alguns trechos pode significar um obstáculo para a pessoa com
deficiência visual, uma vez que avançam na área do passeio.
Convém salientar que junto aos abrigos de ônibus encontram-se expostas
algumas placas verticais de dimensões bem largas com publicidade comercial.
Aparentemente, tais placas não ocupam a faixa do passeio, entretanto, a
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aproximação com outros equipamentos (postes) estreita a via e pode dificultar a
locomoção de uma pessoa com deficiência visual ou física. Figura 49 e 50:
Figura 49 – Esquema Ilustrado da Infraestrutura da área de estudo 01.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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Figura 50 – Esquema Ilustrado da Infraestrutura da área de estudo 02.

Fonte: Base do Google Earth e fotos do acervo da autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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4.2.6 Considerações Gerais sobre o passeio na Av. Santos Dumont

Concluindo a apresentação do que se verificou no percurso escolhido
para análise, percebeu-se que há, por parte dos proprietários, uma priorização maior
com a aparência de suas calçadas e isso pode ser deduzido pela atenção que ficou
demonstrada no tipo de piso utilizado e na paginação com que alguns lotes se
apresentam, a maioria pedra portuguesa colorida e cheia de detalhes. Em
contrapartida, não ficou evidente a mesma atenção para as questões mais
relevantes sob o ponto de vista da funcionalidade, acessibilidade, e conforto dos
pedestres de um modo geral.
Embora a altura do meio fio de boa parte das esquinas apresente
dimensões de 30cm, o que, como já dito, dificulta possíveis adaptações, noutras o
meio fio é baixo e se encontra praticamente no mesmo nível da pista de rolamento,
senão até mais alto que o meio fio em razão dos recapeamentos ao longo do tempo.
Em alguns pontos, entre a calçada e a pista – na sarjeta – formou-se um desnível
significativo que, para qualquer pessoa, sobretudo aquelas com deficiência física,
usuárias de cadeira de rodas ou deficientes visuais, o risco de acidentes ou a
impossibilidade de se transpor é certo. No caso dos usuários de cadeira de rodas, as
dianteiras menores ficam presas, impossibilitando assim o movimento com a
cadeira. Quanto aos deficientes visuais, o risco de tropeço aumenta, uma vez que
não há uma referência para o desnível constatado.
Considerando que o presente estudo tem como foco central a análise da
qualidade das calçadas sob os aspectos do dimensionamento, piso, obstáculos,
travessia e infraestrutura (mobiliário), fatores que influenciam na acessibilidade do
pedestre, de modo geral não há diferenças significativas entre as quadras
analisadas. Contudo, é notório que a qualidade destas calçadas, principalmente as
do lado esquerdo das quadras iniciais – a partir da Av. Rui Barbosa até à Rua
Tibúrcio Cavalcante – está inferior às do lado direito do mesmo trecho. E, embora
não seja uma regra, é bem visível que a qualidade da maioria das quadras do lado
esquerdo apresenta-se mais problemática, tanto pela qualidade do pavimento (mais
diversificado, quebrado e sem manutenção), quanto pelos obstáculos (batentes,
tronco de árvores ocupando a área e danificando parte do piso). A dedução que se
faz para essa característica é porque o lado direito visivelmente concentra um
número maior de torres comerciais e até mesmo diversos comércios, cujos perfis de
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edificação sobressaem nos quesitos qualidade e aparência em relação ao lado
esquerdo. Geralmente o padrão da edificação do lote se estende à calçada. Ainda
do lado esquerdo estão instalados alguns estabelecimentos de notória importância
construtiva, como bancos e shopping, nestes são percebidas uma melhoria na
qualidade de suas calçadas (Figura 51):
Figura 51 – Panorâmica das ruas

Fonte: Google Earth, adaptado pela autora. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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Esta análise não se restringiu apenas aos aspectos já mencionados os
quais favorecem ou não a acessibilidade. Para caminhar na cidade é necessário
mais que isso, são necessários alguns atributos que nos atraem, nos afastam ou não
nos dizem nada. São indiferentes. Por isso que foram observadas as calçadas
também, considerando o seu contexto no espaço público, sob o aspecto da
atratividade, uma vez que esta característica influencia na qualidade do espaço de
circulação oferecido ao pedestre.
Salvo as exceções, percebeu-se que parte dos estabelecimentos
instalados na Avenida Santos Dumont não tem seu acesso liberado pela frente da
avenida. Algumas torres empresariais instaladas de forma a ocupar duas frentes de
ruas – secundária e principal – acabam centralizando seu acesso (pedestre e
garagem) ao prédio na rua secundária, o que é compreensível em razão do fluxo na
via principal, todavia, muitos prédios destinam o andar térreo exclusivamente para
suntuosas recepções. Em outros, os comércios se localizam no térreo, os quais
poderiam estar de frente para a rua principal e terem seu acesso individual,
colocando-se como um dos fatores de atração para quem vai passando. Todavia, na
verdade, posicionam-se como que de costas para a rua e ainda limitam seu acesso
exclusivo pelo portão principal do prédio, desconsiderando assim os transeuntes
externos que não sentem receptividade para uma aproximação. Tais atitudes
refletem e comprometem a função social e econômica da vida na cidade (Figura 52).
Figura 52 – Edifícios com acessos pela rua lateral.

Fonte: Google Earth. Acesso: 06 de Setembro, 2016.
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Nesse contexto, inevitável lembrar do que Jane Jacobs defende como
‘calçada viva’, tanto pelo uso contínuo, quanto pela “diversidade física funcional de
usos adjacentes como pela consequente diversidade de usuários e seus horários”
(Jacobs, 2011, p. 105).
Além disso, há ainda os obstáculos que contribuem para que o pedestre,
essencialmente aquele com mobilidade reduzida, receosos das dificuldades que o
espaço apresenta, acaba por desistir de enfrentar os desafios que a cidade impõe.
Dessa forma, a cidade deixa de exercer sua função social e passa a produzir um
espaço de exclusão. Ninguém sente atração para caminhar por uma via que, além
de não possuir atrativos suficientes, ainda se encontra repleta de obstáculos
impeditivos para uma caminhada segura – sob o aspecto físico – de forma autônoma
e prazerosa.
Por último, importante destacar que nem mesmo com as recentes
modificações implantadas na Av. Santos Dumont, por meio das políticas públicas de
mobilidade urbana, oriundas do PAITT69, cuja Visão coloca: “adoção das soluções
exitosas como políticas públicas para toda a cidade”, e cuja maior transformação
culminou com o binário e o corredor exclusivo de ônibus, ficou demonstrado ações
efetivas que priorizem o pedestre.
Diante das intervenções propostas na via a qual compreende parte do
trecho analisado nesta pesquisa, parece haver um consenso entre os planejadores
de que mobilidade urbana ainda se restringe ao trânsito de veículos motorizados.
Não se pode negar que as ações realizadas até aqui promoveram muitos benefícios,
sobretudo para o transporte público, assim como, a partir da implantação das
ciclofaixas, surgiram outras opções de transporte, tanto para o trabalho – ainda que
de forma tímida – como para o lazer. Contudo, justamente ao melhorar o transporte
público, os planejadores da cidade parecem esquecer que essa mudança, de certa
forma, induz as pessoas a usufruírem mais desse serviço, e esquecem também que
em dado momento aquele usuário do transporte – diga-se o pedestre – passará a
usar a superfície, em diferenciados momentos e por várias vezes durante o dia. Dito

69

O PAITT – Programa de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Fortaleza, uma
estratégia de curto prazo para a melhoria de transporte e trânsito em Fortaleza em até 12 meses.
FORTALEZA. Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito – PAITT. Fortaleza: Câmara
Municipal de Fortaleza, 2013. Disponível em: http://wp.cmfor.ce.gov.br/cmfor/tag/paitt/. Acesso em: 02
de setembro de 2016.
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isso é importante retomar o conceito de mobilidade urbana, o qual tem como
princípio a integração de todos os modais.
Importa ainda ressaltar que uma das metas do PAITT cita a
Requalificação de Passeios (grifo da autora), contudo essa ação não foi
identificada na visita, uma vez que, a situação encontrada nas calçadas do trecho
analisado não condiz com essa requalificação apontada, destacando-se como mais
críticas para essa conclusão a situação vista nos pontos de travessia de uma quadra
para outra, assim como a falta de padronização, nivelamento e manutenção das
calçadas.
Ante o exposto, tendo como referência o largo conjunto de leis e normas
oficiais, notadamente a NBR 9050:2015, que por sua vez deve pautar-se na
legislação municipal e, mesmo diante de ações amplamente divulgadas pelo poder
público em exercício e a partir do resultado da análise da situação do espaço público
linear no qual circulam os pedestres na Av. Santos Dumont, ainda se percebe uma
razoável distância entre o que diz a lei e a prática das ações.
Foram identificadas várias situações que confirmam a necessidade de se
promover e efetivar as políticas públicas de mobilidade urbana, de modo a
contemplar não somente os condutores de veículos automotores, mas também os
pedestres, garantindo-lhes o direito de circular pela cidade com autonomia e
conforto. Da mesma forma, e principalmente, estender essa garantia às pessoas
com deficiência e/ou mobilidade reduzida, que hoje se encontram à margem desses
direitos.

4.3 CONHECENDO AS DIFICULDADES (OBSTÁCULOS) VIVENCIADAS PELAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM FORTALEZA

Uma das etapas do trabalho teve o intuito de investigar qual a impressão
dos pedestres, com e sem deficiência, em relação ao espaço público pelo qual eles
circulam regularmente na cidade, de modo que a pesquisa não ficasse restrita
apenas à análise crítica da pesquisadora. A aproximação com os pedestres que
necessitam utilizar das calçadas com regularidade é fundamental para que se tenha
uma melhor referência de suas realidades, como estas pessoas percebem e se
percebem as possíveis deficiências dos espaços de circulação dos pedestres na
cidade.
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A Pesquisa é uma Amostra acerca da percepção dos pedestres em
relação ao espaço público utilizado por eles.
Neste item há a demonstração do resultado da pesquisa aplicada aos
pedestres com deficiência e no item seguinte aos pedestres sem deficiência. Para
isso foi aplicado um questionário, cujas perguntas se pautam nos aspectos físicos
das calçadas que refletem na qualidade desses espaços, bem como as possíveis
dificuldades apontadas por esses usuários no seu cotidiano. Foi criado um
questionário único com várias perguntas objetivas com opções de escolha, sendo
que parte destas foram exclusivas para as pessoas com deficiência, em razão de
algumas questões específicas levantadas na investigação. Assim, a aplicação dos
questionários ocorreu em vários momentos e, para as pessoas com deficiência,
foram definidas duas categorias: Deficiência Física e Deficiência Visual.
A aplicação dos questionários às pessoas com deficiência física ocorreu
no CEPID – Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas com Deficiência,
situado na Barra do Ceará, onde foram entrevistadas 16 pessoas com deficiência
física que praticam esportes regularmente (2 a 3 vezes na semana) naquela
instituição. Para as pessoas com Deficiência Visual, a aplicação dos questionários
ocorreu na Sociedade de Assistência aos Cegos, conhecido como Instituto dos
Cegos, situado na Av. Bezerra de Menezes, bairro São Gerardo, onde foram
entrevistadas 09 (nove) pessoas com deficiência visual que frequentam regulamente
aquela instituição. Foram ainda questionadas mais 31 pessoas sem deficiência, cuja
análise consta no item 4.3 deste capítulo.
A pesquisa passou pelas seguintes etapas: primeiro a identificação do
público alvo, já considerando essas categorias: Pessoas Sem Deficiências e
Pessoas com Deficiência que, por sua vez, foi subdividida entre deficiência física e
deficiência visual. Tabela 3. Em seguida, a definição dos locais onde encontrar
essas pessoas. Na sequência, a coleta dos dados por meio da aplicação dos
questionários; posteriormente, a tabulação dos dados obtidos (transferência para
uma planilha do Excel) e, por último, o resumo dos dados apurados, os quais
estarão demonstrados a seguir, por meio de tabelas e gráficos, assim como a
respectiva análise da pesquisadora.
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Tabela 3 - Amostra do Público Entrevistado
GRUPO RESPONDENTE
FREQUÊNCIA

%

% VÁLIDO

Pessoa SEM deficiência

31

55,4

55,4

Pessoa COM deficiência VISUAL

9

16,1

16,1

Pessoa COM deficiência FÍSICA

16

28,6

28,6

TOTAL:

56

100,0

100,0

Fonte: Elaborado pela autora

Importa esclarecer que para realização desse trabalho (formatação do
questionário, criação da planilha em Excel e a geração das tabelas e gráficos)
contou-se com a ajuda técnica de um profissional de estatística.
Assim, apresenta-se a seguir, uma análise descritiva das tabelas e gráficos,
dando destaque a alguns aspectos considerados mais relevantes para o tema
explorado neste trabalho.
A pergunta “Qual o meio de transporte utilizado para se locomover na
cidade?”, conforme gráfico 5 demonstra que a maioria das pessoas entrevistadas
(68,2% das pessoas com deficiência e 93,3% das pessoas sem deficiência)
locomove-se de ônibus. Esse resultado pressupõe que essas pessoas necessitam
utilizar as calçadas de maneira mais intensa do que aquelas que utilizam o
transporte individual, por exemplo. Pois, ao se locomoverem de ônibus pela cidade,
há geralmente a necessidade de complementar os percursos a pé, e, dependendo
da localização da origem e destino dos pedestres, a distância requer que se ande
mais ou menos a pé até chegar ao destino final.

143

Gráfico 5 - Meio de transporte usado para locomoção na cidade

Fonte: Elaborado pela autora.

A pergunta “Já sofreu algum acidente andando pela calçada?” foi
respondida positivamente por 63,6% do total de entrevistados, conforme a amostra
abaixo (Tabela 4).

Tabela 4 – Pessoas que já se acidentaram na calçada
Já sofreu algum
acidente
andando pela

GRUPO RESPONDENTE
Deficiência Deficiência
Visual

física

Com

Sem

deficiência deficiência

Total

calçada?
(Queda,

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Sim

6

66,7

9

56,3

15

60,0

20

66,7

35

63,6

Não

3

33,3

7

43,8

10

40,0

10

33,3

20

36,4

escorrego,
topada...)

Fonte: Elaborado pela autora

Esse resultado denuncia a situação de vulnerabilidade em que se
encontra o pedestre, independentemente de sua condição física, (com deficiência ou
não), haja vista que o percentual de resposta positiva do grupo respondente sem
deficiência

foi

igual

ao

grupo

das

pessoas

com

Deficiência

Visual

e,
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surpreendentemente, maior que o grupo de pessoas com Deficiência Física. Gráfico
6. Outros tipos de acidentes que não constavam no questionário também foram
relatados. Um dos entrevistados informou que já bateu com a cabeça várias vezes
em orelhões e colunas. Dessa forma, percebe-se que qualquer um está exposto aos
acidentes, situação que se agrava para aqueles com algum tipo de deficiência ou
mobilidade reduzida.
Gráfico 6 – Percentual de pessoas que sofreram acidentes nas calçadas

Fonte: Elaborado pela autora.

Um grupo de perguntas aplicadas exclusivamente às pessoas com
deficiência se refere à sua autonomia na cidade. Observa-se na Tabela 4.3 abaixo
que essas pessoas costumam sair de casa para diversas atividades. Obviamente
que essa resposta não surpreende, uma vez que a aplicação dos questionários se
deu em lugares externos, ou seja, já parte do princípio de que todas essas pessoas
entrevistadas já costumam sair de casa. Contudo, é importante observar as demais
perguntas e suas respectivas respostas, que identificam sua autonomia ou
dependência: foi perguntado se “Costuma sair para alguma atividade fora de
casa/se anda sozinho/se pede ajuda? ”. Percebe-se que 80% das pessoas com
deficiência física costumam andar sozinhas, enquanto 55,6% das pessoas com
deficiência visual. Observa-se que os dois grupos sempre necessitam de ajuda, seja
da família ou de pessoas na rua.
A última pergunta da Tabela 5 “Costuma utilizar as calçadas até
chegar ao destino?” apresenta um dado bastante interessante que convém
destacar. Cerca de 80% das pessoas com deficiência física informaram que não
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usam as calçadas e 33,3% das pessoas com deficiência visual também não. A
despeito de se tratar de uma pequena amostra está evidente a situação de exclusão
dessas pessoas a um espaço público que deve ser garantido a todos.

Tabela 5 - Quantitativo das perguntas voltadas para o público com
deficiência
GRUPO RESPONDENTE
Perguntas

Deficiência

Deficiência

Visual

física

n

%

n

%

Deficiência
n

%

Costuma sair para alguma atividade fora de casa (lazer, etc.)?
Sim

9

100,0

9

90,0

18

94,7

Não

0

0,0

1

10,0

1

5,3

Quais locais?
Escola/Faculdade

2

22,2

2

25,0

4

23,5

Casa de amigos

0

0,0

1

12,5

1

5,9

Casa de parentes

3

33,3

2

25,0

5

29,4

4

0

0,0

2

25,0

2

11,8

5

4

44,4

1

12,5

5

29,4

Costuma andar sozinho pela cidade?
Sim

5

55,6

12

80,0

17

70,8

Não

4

44,4

3

20,0

7

29,2

Costuma pedir ajuda a alguém?
Sim, de minha família

4

44,4

1

11,1

5

27,8

Sim, de meus amigos

0

0,0

1

11,1

1

5,6

Sim, das pessoas na rua

5

55,6

5

55,6

10

55,6

0

0,0

2

22,2

2

11,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Não, consigo fazer tudo
sozinho (a)
Não sabe/Não respondeu

Costuma utilizar as calçadas até chegar ao destino?
Sim

6

66,7

3

20,0

9

37,5

Não

3

33,3

12

80,0

15

62,5

Fonte: Elaborado pela autora
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Foram vários relatos de insatisfação devido às dificuldades que
encontram para se locomover na cidade. As pessoas com deficiência física
relataram que “preferem andar pela pista porque o asfalto é melhor” mesmo se
arriscando com os carros. Da mesma forma, algumas pessoas com deficiência visual
também relataram que preferem andar pela pista, bem próximo ao meio fio porque
além de usarem a calçada como referência para o toque da bengala, ainda se livram
dos inúmeros obstáculos nas calçadas.
Em relação às dificuldades de mobilidade/locomoção pela cidade, junto
com a pergunta foram dadas várias opções de escolha: calçadas sem piso, piso
irregular, calçadas estreitas, falta de rampas nas esquinas e obstáculos de modo
geral. Observa-se na Tabela 6 a diversidade de respostas. Várias pessoas
indicavam todas as opções, outros citavam mais de uma opção e ficavam em dúvida
qual opção responder, pois, segundo eles, as calçadas apresentam um conjunto de
várias situações impróprias ao mesmo tempo, o que torna mais difícil escolher a
opção que melhor identifique a situação existente.

Tabela 6 - Comparação entre grupos relacionando com as dificuldades de
mobilidade/locomoção
GRUPO RESPONDENTE
Deficiência Deficiência
Visual
n

%

física
n

%

Com

Sem

Total

deficiência deficiência
n

%

n

%

n

%

Inexistência de calçadas em alguns trechos (calçadas sem piso)
Sim

6

75,0

4

28,6

10

45,5

9

34,6

19

39,6

Não

2

25,0

10

71,4

12

54,5

17

65,4

29

60,4

O tipo de piso usado nas calçadas (piso irregular)
Sim

5

62,5

5

35,7

10

45,5

8

30,8

18

37,5

Não

3

37,5

9

64,3

12

54,5

18

69,2

30

62,5

Calçadas estreitas, altas em relação à via do carro e sem opção de acesso
(rebaixo nas esquinas) para travessia de uma quadra para outra
Sim

6

75,0

5

35,7

11

50,0

8

30,8

19

39,6

Não

2

25,0

9

64,3

11

50,0

18

69,2

29

60,4

Calçadas com obstáculos (buracos, rampas de acesso à garagens e
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estacionamento e batentes no meio)
Sim

6

75,0

10

71,4

16

72,7

13

50,0

29

60,4

Não

2

25,0

4

28,6

6

27,3

13

50,0

19

39,6

Com obstáculos (postes, bancas de jornal, árvores no meio, ambulantes,
cadeiras e mesas ou outros objetos/móveis dos donos dos lotes)
Sim

6

75,0

7

50,0

13

59,1

10

38,5

23

47,9

Não

2

25,0

7

50,0

9

40,9

16

61,5

25

52,1

Calçadas com carros estacionados ocupando a via do pedestre
Sim

8

100,0

5

35,7

13

59,1

11

42,3

24

50,0

Não

0

0,0

9

64,3

9

40,9

15

57,7

24

50,0

Outros
Sim

3

33,3

4

28,6

7

30,4

2

7,7

9

18,4

Não

6

66,7

10

71,4

16

69,6

24

92,3

40

81,6

Fonte: Elaborado pela autora

Há um misto de sentimentos nas pessoas que circulam pela cidade.
Embora a questão da segurança no sentido de violência não tenha sido o foco desta
pesquisa, alguns respondentes destacam sua maior preocupação com essa questão
e colocaram esse fator como um dos motivos mais impeditivos para usufruir do
espaço urbano.
Foi perguntado também aos usuários (pedestres) qual seria uma sugestão
deles para melhorar as condições de locomoção/mobilidade pela cidade. O
questionário indicava várias opções, porém, antes mesmo que a pesquisadora
apresentasse as alternativas para escolha, por vezes os respondentes já tinham
uma resposta pronta que variava de acordo com as condições do grupo: pedestre
sem deficiência, pedestre com deficiência visual e/ou deficiência física.
Algumas respostas eram exatamente a solução para o que fora indicado
como problema no item anterior. Outras vezes eram respostas que tentava resumir
todos os problemas, como por exemplo: “calçadas regulares”, “calçadas niveladas”
(apontada pela maioria – tanto as pessoas com deficiência visual como com
deficiência física), “calçadas sem altos e baixos”, “calçadas com rampa nas
esquinas”, “calçadas baixas” e “calçadas com sinal sonoro”, esta última sugerida por
boa parte das pessoas com deficiência visual. Vê-se, portanto, que a lista de
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impropriedades a que estão sujeitas as calçadas não para de crescer, o que,
consequentemente, recai sobre a insegurança e a inacessibilidade das pessoas no
espaço público.
Ainda foram apontadas outras respostas as quais se referiam as questões
de educação e conscientização da sociedade. “Eu acho que deveria ter uma
campanha para conscientizar as pessoas para respeitar a pessoa com deficiência.
Os motoristas não respeitam a gente”, desabafou uma pessoa com deficiência
visual. “Os guardas deveriam orientar e não só multar”, declarou outra pessoa
também com deficiência visual. “Os motoristas deviam ter respeito, pois eles sempre
tiram fino na gente”, relatou uma pessoa usuária de cadeira de rodas. “Que seja
respeitado o direito de ir e vir de todos, retirado todos os obstáculos das calçadas,
independentemente de ser deficiente ou não e que o espaço seja para todos”, relato
de um cadeirante.
A pergunta, “Costuma encontrar pessoas com dificuldade de
locomoção? ” foi respondida pelos três grupos de pessoas (com deficiência – física
e visual e sem deficiência), Tabela 7, e a maioria das pessoas encontram na cidade
essas pessoas que vivenciam as mesmas dificuldades relatadas pelos usuários
durante as entrevista e, portanto, compartilham do mesmo sentimento que parece
ser só deles.
Tabela 7 – Pessoas com dificuldades de locomoção na cidade
Costuma

GRUPO RESPONDENTE

encontrar

Deficiência

Deficiência

pessoas com

Visual

física

dificuldade de

Com

Sem

deficiência deficiência

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

N

%

Sim

5

55,6

14

87,5

19

76,0

22

78,6

41

77,4

Não

4

44,4

2

12,5

6

24,0

6

21,4

12

22,6

locomoção?

Fonte: Elaborado pela autora

O sentimento de insegurança, de incertezas e de medo de circular pela
cidade ficou expresso nos relatos de muitos dos pedestres, notadamente das
pessoas com deficiência visual e física, e concorrem com o sentimento de
pertencimento à cidade almejada por todo cidadão. A confirmação de que estão
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sempre dependendo da caridade e boa vontade de outros pedestres para atravessar
uma rua, ou mesmo romper um obstáculo, aumenta ainda mais essa sensação de
insegurança e dessa forma chega a comprometer a cidadania dessas pessoas.
Santiago (2012, p. 73) reclama por uma experiência urbana, atribuindo a
esta uma interação, positiva ou negativa com o meio em que se vive, e Duarte &
Cohen (2013, p. 201) complementam que “a verdadeira experiência urbana está nas
ruas”. Nessas circunstâncias, Duarte e Cohen (2010)70 destacam que “através da
percepção e apreensão do espaço o indivíduo pode conhecer e tomar consciência
da possibilidade de sua atuação sobre ele”.
Mas, para a apreensão desse espaço não dá para se afastar da realidade
paradoxal que a cidade apresenta. Ora, Santiago (2012, p. 81) diz que “a
Acessibilidade é alcançada quando os espaços são convidativos, fáceis de
percorrer, atrativos e, acima de tudo, promotores de encontros e convívios”. E ainda
acrescenta a importância dos termos segurança, confiança e comodidade. Duarte &
Cohen (2013) ainda acrescentam que hoje se deve buscar “compreender o sentido
de caminhar livremente por ruas, espaço e calçadas com facilidade, prazer e deleite”
e por isso pensar a Acessibilidade sob uma nova perspectiva que extrapola a
simples eliminação de barreiras. Contudo, todos esses atributos indicados pelas
arquitetas e urbanistas não se coadunam com essa realidade de obstáculos
identificados na cidade de Fortaleza.
Tais obstáculos transformados em “barreiras urbanísticas” (Santiago,
2012, p. 77) que tornam o ambiente deficiente e, consequentemente, amplia ainda
mais as dificuldades das pessoas que já possuem algum tipo de limitação
(deficiência ou mobilidade reduzida). Dessa forma, ao dificultar, ou mesmo impedir, o
acesso de uma significativa parcela da população ao espaço público, aumenta,
como consequência, as desigualdades, promovendo um ambiente de exclusão, não
somente espacial, mas sobretudo social.

70

Apud Santiago, 2012, p. 73.
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4.4 A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DA CIDADE SOB A ÓTICA DOS
PEDESTRES SEM DEFICIÊNCIA QUE CIRCULAM NO BAIRRO ALDEOTA
Como já mencionado no item anterior, e na perspectiva de ampliar o leque
de impressões dos usuários do espaço urbano, neste item demonstra-se o resultado
da pesquisa aplicada aos pedestres sem deficiência.
Algumas respostas desse grupo de pedestres já se encontram
demonstradas no item anterior, visto ter sido um único questionário aplicado a todos,
dividido por seções: Características Socioeconômicas, Transporte, Experiência de
Locomoção – Qualidade das Calçadas, Pessoas com Deficiência, Pessoas Sem
Deficiência. A apuração dos dados foi feita de forma que alguns dados estão
demonstrados por grupo de pedestre e outros estão apresentados de forma global.
Os pedestres do grupo sem deficiência investigados nesta pesquisa são
aqueles que residem em diversos locais da cidade, inclusive bairros periféricos e até
cidades da região metropolitana de Fortaleza que trabalham no bairro Aldeota, no
entorno da Avenida Santos Dumont – a mesma área também escolhida para estudo
de caso, e que se locomovem de ônibus. O critério de escolha desse público se
justifica pelo entendimento de que essas pessoas que circulam de ônibus
naturalmente caminham a pé de forma mais intensa do que as que andam de
transporte particular. Assim, o intuito da pesquisa é justamente averiguar essa
experiência de andar a pé pela cidade de Fortaleza.
O contato com esse público foi feito através de empresas que empregam
vários funcionários (dois escritórios, um condomínio e um posto de gasolina),
localizados no bairro Aldeota, na Av. Santos Dumont e em ruas próximas,
totalizando um público de 31 pessoas. E a aplicação dos questionários ocorreu nas
respectivas empresas em dias e horários combinados com os responsáveis por cada
uma durante o mês de agosto de 2016.
Em razão da maioria do público pesquisado residir em bairros mais
distantes e até mesmo região metropolitana, a pesquisa também procurou averiguar
a percepção dessas pessoas em relação ao ambiente em que residem para o
ambiente em que trabalham.
A pesquisa investigou quantos quarteirões as pessoas andam de sua
casa até o local de trabalho. As respostas foram bem diversificadas, variando de 1
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até 10 quarteirões, embora esse número maior tenha sido minoria. A Tabela 8
Apresenta os resultados do trecho 1 – de casa até o primeiro ponto de ônibus.
Tabela 8 – Quantidade de quarteirões que caminha no trecho 1
Saindo de sua casa para o trabalho, até o primeiro ponto do ônibus, anda
quantos quarteirões anda?
Frequência
%
% Válido
1

11

19,6

35,5

2

7

12,5

22,6

3

8

14,3

25,8

4

3

5,4

9,7

6

1

1,8

3,2

10

1

1,8

3,2

TOTAL

31

55,4

100,0

VALOR FALTANTE

25

44,6

TOTAL

56

100,0

Fonte: Elaborado pela Autora

Na sequência foi perguntado quantos quarteirões essas mesmas pessoas
andam do ponto do ônibus, última parada onde descem já no bairro onde trabalham,
até o efetivo local de trabalho. As respostas também se diversificaram de 1 a 5
quadras. Somados o trecho 1 e o trecho 2 (Tabela 9), verifica-se que que a
experiência como pedestre se ampliou.
Tabela 9 – Quantidade de quadras que caminha no trecho 2.
Do ponto de ônibus onde desce, até chegar no trabalho, quantas quadras
(quarteirões) anda?
Frequência
%
% Válido
1

17

30,4

56,7

2

9

16,1

30,0

3

2

3,6

6,7

5

2

3,6

6,7

TOTAL

30

53,6

100,0

VALOR FALTANTE

26

46,4

TOTAL

56

100,0

Fonte: Elaborado pela Autora
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Trazendo a investigação para a “Experiência de Locomoção”, conforme
divisão de seção dada pelo questionário, para a pergunta “Conhece alguém que
tenha sofrido acidentes na calçada?” (Tabela 10), percebe-se que 20 pessoas
responderam que sim. Esse resultado só ratifica a situação de vulnerabilidade do
pedestre que circula pelas calçadas, notadamente se for considerado também o
resultado obtido da própria experiência, conforme já mencionado no item anterior.
Tabela 10 - Estatística de acidente
Conhece alguém que tenha sofrido acidentes?
RESPOSTAS

Sem deficiência
n

%

Sim

20

64,52

Não

11

35,48

TOTAL

31

100,00

Fonte: Elaborado pela autora

Ainda sobre essa questão de acidentes nas calçadas, convém mencionar
que um dos pedestres relatou que certa vez foi atingido por um ônibus quando
andava à margem da calçada de uma rua de seu bairro “beirando a calçada”, disse
ele, porque esta encontrava-se totalmente ocupada por veículos estacionados. O
mais grave é que esse tipo de situação mencionada por esse pedestre não é
novidade no cenário urbano de Fortaleza, tampouco é privilégio de um único bairro,
mas em toda a cidade, nos mais diversos locais se presencia esse tipo de situação.
Essa realidade impõe uma importante reflexão: se para um pedestre em condições
físicas e sensoriais dentro do padrão de normalidade considerado pela maioria, não
é seguro circular pela cidade, calcula-se quão desconfortável é para aquelas
pessoas com dificuldades naturais de locomoção.
Outra pergunta aplicada aos pedestres que trabalham na Aldeota foi em
relação à comparação da qualidade das calçadas do bairro onde residem, com as do
bairro em que trabalham. Observando a Tabela 11, mais de 82% afirmou que as
calçadas do bairro onde moram são piores – em termos de qualidade (largura, tipo
de piso, obstáculos, etc.) – que as do bairro em que trabalham. Esse entendimento,
embora pareça de certa forma um senso comum, uma vez que tal afirmação não foi
respaldada em um estudo detalhado e comparativo entre o bairro Aldeota e os
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diversos outros bairros de onde reside o público ouvido nessa pesquisa, mesmo
assim essa afirmação acaba sendo compreensiva. As pessoas entrevistadas
residem em bairros bem distantes, muitos deles localizados na periferia da região
metropolitana e, pelo relato de alguns, assim como pelo conhecimento que se tem,
essas áreas não possuem boas condições de urbanização e, quanto mais afastados
do centro, mais distantes também das condições adequadas de habitabilidade.

Tabela 11- Qualidade das calçadas
Percebe alguma diferença na qualidade das calçadas do bairro em que mora
para as do bairro em que trabalha (Aldeota)?
GRUPO RESPONDENTE
Deficiência

Deficiência

Com

Sem

Visual

física

deficiência

deficiência

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Sim

6

85,7

2

25,0

8

53,3

24

82,8

32

72,7

Não

1

14,3

6

75,0

7

46,7

5

17,2

12

27,3

Fonte: Elaborado pela autora

Convém esclarecer que a prioridade da pergunta foi dada aos pedestres
sem deficiência, visto que 100% destes residem nos mais diversos bairros e
trabalham exclusivamente na Aldeota. Porém, durante as entrevistas com o outro
grupo (pessoas com deficiência), onde poucos trabalham fora, fez-se uma
adaptação da pergunta, colocando parâmetro entre o local de morada com o local
que estes frequentam com mais regularidade, o CEPID e o Instituto dos Cegos.
De qualquer modo, houve variações nas respostas. Ver também Gráfico
7. Por exemplo, a maioria das pessoas com Deficiência Visual informou que no
bairro onde moram a qualidade das calçadas é pior que as do bairro São Gerardo,
nas imediações do Instituto dos Cegos. Já as pessoas com Deficiência Física que
frequentam o CEPID na Barra do Ceará responderam (a maioria) que no bairro em
que moram as calçadas são melhores. Isso é explicado também pela variação de
bairros em que moram, alguns mais estruturados, e também porque na Barra do
Ceará que eles conhecem só se apresenta adequado o prédio do Centro que
frequentam.
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Gráfico 7 – Comparação da qualidade das calçadas onde mora e para
onde trabalha

Fonte: Elaborado pela autora

Por último, a pergunta, “Qual a avaliação para a qualidade das
calçadas do bairro em que mora? ”, foi apontada por mais de 80%, Tabela 12, que
a qualidade das calçadas de seus bairros é péssima – numa escala de opções de
bom, regular, ruim ou péssimo.
Tabela 12 – Qualidade das calçadas do bairro de morada
Qual sua avaliação para a qualidade das calçadas no bairro onde você mora?
Frequência

%

% Válido

Bom

3

5,4

6,7

Regular

12

21,4

26,7

Ruim

9

16,1

20,0

Péssimo

21

37,5

46,7

TOTAL

45

80,4

100,0

VALOR FALTANTE

11

19,6

TOTAL

56

100,0

Fonte: Elaborado pela autora

A pesquisa apresenta situações que refletem em questionamentos
diversos acerca da situação das calçadas da cidade de Fortaleza, considerando,
sobretudo, a percepção de seus usuários, os pedestres.
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Ao ouvir as pessoas que efetivamente utilizam esse espaço, há a
percepção de como as mesmas estão vulneráveis e, da mesma forma, o quão
distantes estão da cidade para chamar de sua. E essa reflexão não vale apenas
para as pessoas com alguma dificuldade (deficiência ou mobilidade reduzida), mas
para todas as pessoas que necessitam se locomover de forma autônoma,
confortável e segura pela cidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a amostra da pesquisa de campo, incluindo o estudo de
caso da Av. Santos Dumont e, levando em consideração as respostas dos pedestres
durante a aplicação dos questionários (pessoas com e sem deficiência) se observa
precariedades no espaço público que confirmam a (in) acessibilidade das calçadas
de Fortaleza.
Verificou-se que as inadequações constatadas no espaço público da
cidade comprometem de maneira significativa a segurança, a autonomia e a
qualidade de vida das pessoas que necessitam se deslocar diariamente para os
mais diversos destinos. Dentre esses problemas, identificou-se que a situação das
calçadas encontram-se esburacadas, sem manutenção regular, sem pavimento
adequado nem padronizado e, a exemplo da via escolhida para estudo de caso, (Av.
Santos Dumont), em alguns trechos os obstáculos estreitam a via de uma forma que
impedem totalmente a passagem das pessoas com mobilidade reduzida,
comprometendo assim sua livre circulação. Ainda nesta via, salvo algumas
exceções, as calçadas não obedecem aos critérios definidos nas normas e leis
vigentes como já amplamente descrito no capítulo 4 desta dissertação.
Nos cruzamentos, a ausência da travessia de pedestres, bem como do
rebaixamento adequado, com inclinação respeitando os limites estabelecidos nas
normas técnicas, além da quantidade e tipo de obstáculos identificados traçam o
perfil da via objeto de estudo. As travessias foram consideradas neste estudo de
caso as áreas de maior conflito e mais graves para o pedestre visto se colocar em
situação mais vulnerável.
Essa situação compromete, em maior escala, a livre circulação das
pessoas e, por sua vez, na mobilidade urbana como um todo, valendo lembrar que
não se trata apenas dos direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, mas um cenário que afeta todo e qualquer cidadão. Contudo para o
cidadão com mobilidade reduzida, a gravidade se amplia. Como ficou evidenciado
na pesquisa junto aos usuários, o simples ato de sair de casa torna-se uma grande
complexidade, necessitando de um planejamento de cada percurso, limitando sua
autonomia para superação dos obstáculos existentes. Dessa forma as barreiras
físicas existentes nas cidades excluem e segregam as pessoas que possuem
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restrição de mobilidade à medida que dificultam seu acesso ao espaço urbano e
comprometem seu convício social.
Importante salientar que o problema da precariedade das calçadas não é
exclusividade de Fortaleza. Atribui-se essa característica nas cidades do Brasil ao
conceito dominante que orienta as políticas de mobilidade em favor dos veículos
motorizados em detrimento das necessidades e direitos do pedestre. Os veículos
além de disputarem o espaço da via, ainda disputam as calçadas ocupando muitas
vezes toda a área do passeio, com estacionamento, por exemplo, como se pôde ver
no estudo da Av. Santos Dumont.
No caso específico de Fortaleza, é também reflexo da forma como a
cidade se desenvolveu; seu traçado urbano inicial e a expansão que foi seguindo o
mesmo modelo. Além disso, ainda no início do século XX, a partir da introdução dos
veículos

no

cenário,

as

políticas

foram

priorizando

as

vias

pensadas

preferencialmente para os carros, de modo que os pedestres foram perdendo seu
espaço no planejamento da cidade.
Uma preocupação que se faz presente é porque esse modelo vem se
reproduzindo ainda hoje em Fortaleza, como se faz notar por meio de seus viadutos
e binários introduzidos na cidade contrariando o conceito de cidade sustentável que
deve priorizar outros modos de transportes que traga vantagens para a mobilidade
na cidade e não o caos em que se tornou hoje. É fundamental que junto às
intervenções propostas nas vias de circulação, historicamente dedicadas aos carros,
sejam pensadas também valorizando o espaço do pedestre, haja vista que o modo
de transporte a pé além de ser o complemento de um modo, é em vários momentos
o principal como já demonstrado neste estudo, mediante o expressivo número de
viagens feitas a pé nas cidades do Brasil destacados em pesquisas. Tais fatos já
justificam por si só a importância de se planejar as vias para o uso dos pedestres
com as condições adequadas que estes necessitam.
Além disso, é importante lembrar que as intervenções propostas
recentemente nas políticas de mobilidade urbana de Fortaleza promoveram
modificações e melhorias no sistema de transporte público, o que sugere que mais
pessoas estão utilizando esse meio de transporte, e com mais intensidade. Dessa
forma deduz-se, consequentemente que mais e mais pessoas necessitam caminhar
até chegar aos pontos de embarque, assim como ao seu destino final.
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Tudo isso reflete na infraestrutura que deve estar preparada para a
mobilidade do pedestre, e, por isso salienta-se que as ações não podem ser
isoladas e que a ausência de integração com os outros modos de transportes
compromete o cumprimento dos percursos. Não é possível priorizar uma ação e
esquecer o conjunto que deve favorecer a mobilidade de forma plena na cidade.
Esta pesquisa contribuiu com o tema ao fazer uma reflexão acerca da
qualidade do espaço público oferecido aos pedestres, da situação de desconforto e
insegurança (física) pelos quais estes enfrentam diariamente na cidade, e mais
grave ainda, de exclusão de uma parcela significativa (pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida) conforme já evidenciado nos números deste trabalho.
Durante a aplicação dos questionários ficou muito claro o sentimento de
indignação das pessoas em relação aos espaços públicos pelos quais necessitam
circular. Esse sentimento se aprofunda ainda mais quando se tratou com as pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida, as quais se manifestaram fragilizadas e
inseguras, visto estarem sempre dependendo de ajuda de terceiros e ainda mais
expostas aos riscos que as inadequações das vias públicas de circulação lhes
impõem.
Essa cultura da exclusão reflete–se no desconhecer o espaço público
como espaço coletivo, de direito universal de circulação, considerando-se e
respeitando-se todas as diferenças existentes.
Devido à baixa qualidade dos espaços ficou evidente que caminhar em
Fortaleza não é tarefa fácil, nem mesmo para as pessoas que não possuem
dificuldades físicas ou sensoriais de locomoção. Tampouco é atrativo. A questão da
atratividade mesmo não tendo sido foco da discussão no presente trabalho, ainda
assim, se salientou suscintamente sua importância.
Acrescente-se ainda que nesta cidade, cujo clima predomina um sol
inclemente, caminhar um único quarteirão torna-se muitas vezes difícil e
desestimulante. E isso se deve, não apenas pelas condições físicas dos passeios,
mas também porque a localização da arborização existente não promove a desejada
sombra nos horários que mais se necessita, de modo que raramente se usufrui das
árvores que sobraram na cidade.
No tocante às questões legais, importa salientar que o conjunto de regras
normativas (leis e normas) aprovadas no Brasil já demonstra que o país se mostra
bastante evoluído. Contudo não basta a simples iniciativa de criar tais normas, mas,
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efetivá-las, ou seja, de se fazer cumprir o que foi estabelecido no seu texto. Portanto
que se reduza a distância entre a teoria e a prática, pois, se as leis não são
cumpridas com o rigor que merece, a cidade segue um modelo de exclusão que se
presencia na atualidade.
Compreende-se que um aspecto que reforça a falta de efetivação das
políticas prometidas em leis, normas e programas é, também, a ausência de
entendimento da importância do tema pela sociedade e, sobretudo pela omissão dos
próprios governantes na gestão das cidades.
Repara-se que, mesmo numa importante via da cidade como a Av. Santos
Dumont, é notória a situação de quase abandono em que se encontram alguns lotes,
situação esta que reflete nas condições de mobilidade dos pedestres que por ali
necessitam circular.
Assim, partindo do pressuposto da omissão do poder público, tanto na
ausência de uma política pública eficiente que passe a identificar o pedestre como
sujeito da cidade, como na efetiva fiscalização sobre os usos e abusos nos espaços
públicos presenciados no cotidiano, coloca-se para análise a inversão da
responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas. Enquanto vias
públicas

de

circulação

entende-se

que

caberia

ao

poder

público

essa

responsabilidade, que até agora compete ao particular, conforme prevê o artigo 605
do Código de Obras e Postura do município de Fortaleza, regra que se estende a
diversas cidades do Brasil.
Todos os proprietários de imóveis edificados ou não, com frente para vias
públicas, onde já se encontrem implantados os meios-fios, são obrigados a
construir ou reconstruir os respectivos passeios e mantê-los em perfeito
estado de conservação e limpeza, independentemente de qualquer
intimação ( Art. 605 da Lei nº 5.530/81).

A questão que se observa é que essa regra dar ao dono do lote o
entendimento equivocado de se sentir também dono da calçada gerando assim um
conflito entre o interesse público e o privado.
A competência sobre a responsabilidade pela calçada deixa os
proprietários do lote muito à vontade para promover o que se observou em
Fortaleza. Nesse sentido Laurindo Junqueira (2003)71 faz uma observação bastante
interessante que traduz um pouco desse sentimento e por isso convém destacar:

71

Apud Veloso.
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[…] Nas cidades contemporâneas, a construção de calçadas foi delegada,
individualmente, aos proprietários dos terrenos, de tal sorte que em raras
ocasiões se pode observar qualquer padrão homogêneo no seu feitio,
qualquer norma que as torne mais seguras e adequadas ao caminhar
humano e qualquer consideração com as exigências mais críticas de
pessoas portadoras de deficiências e dificuldades especiais de locomoção.
Mais do que isso, as calçadas, via de regra, não são sequer construídas, na
maioria das cidades brasileiras. Efetivamente, a convivência pública nas
ruas, que propiciava o exercício da cidadania e da civilidade, restringiu-se a
oportunidades cada vez mais efêmeras e raras, entremeadas por um sem
número de obstáculos físicos interpostos ao ato de caminhar a pé, de
encontrar-se com o outro cidadão, de respeitar regras de convivência social,
de cumprimentar o desconhecido de sorrir irmanamente. Não pode haver
dúvida de que o resgate do ato social urbano do caminhar seguro e
confortável, através de um espaço público em que os cidadãos possam
conviver, é uma exigência premente para o distensionamento de nossas
cidades, para a diminuição de seus índices de violência, de insegurança e
de acidentes. E esse resgate do espaço público precisa ser incentivado pelo
Poder Público, dadas as carências gerais da população a quem a lei
incumbiu diretamente de fazê-lo, mas que de fato não o fizeram na medida
do necessário e com a qualidade exigida pela dimensão humana dos
caminhantes.

A descrição do autor traduz em parte a situação encontrada na área
objeto de estudo da Av. Santos Dumont, o que não é aceitável haja vista o alto
padrão construtivo da área. Esse conflito entre público e privado confirma-se em
algumas quadras analisadas, notadamente nos lotes que se encontram em obras,
cujas calçadas se apresentam praticamente abandonadas e outras interrompidas
obrigando os pedestres a utilizarem a pista do veículo. A via, mesmo com suas
largas calçadas, característica do tipo de via arterial da cidade e fato incomum em
Fortaleza, visto que o que predomina são as calçadas mais estreitas, se mostram
em boa parte do trecho inadequadas e inseguras para o pedestre.
Importante lembrar que o desenho mais bonito da calçada não significa o
mais apropriado, situação identificada em alguns lotes da área objeto de estudo,
com prédios elegantes e suas calçadas pavimentadas com material de aparência
compatível com o padrão das edificações (pedra portuguesa e cerâmica colorida),
todavia boa parte do material assim como má qualidade da montagem desse
material não oferece as condições desejadas para um caminhar confortável e seguro
dos pedestres.
Frente às considerações apontadas nesta dissertação entende-se que a
sistemática de delegar ao proprietário do lote a competência pela construção e
manutenção da calçada eximindo a responsabilidade legal da gestão pública de
cuidar da circulação das pessoas do mesmo modo que cuida das vias destinadas ao
carro, não parece justa.
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Dessa forma recomenda-se que essa competência seja revisada e que o
poder público assuma a cidade de forma plena ressaltando que os cuidados com a
via pública do pedestre passe a receber a mesma atenção que é dada atualmente
às vias dos veículos. E ainda, que essa revisão venha acompanhada de efetivas
políticas públicas em forma de projetos pautados no conceito do desenho universal
com calçadas padronizadas e livres de barreiras onde o maior número possível de
pessoas possam caminhar de forma autônoma e segura pela cidade.
Entende-se ainda que a mobilidade urbana enquanto política pública deve
associar de forma eficiente e eficaz as ações integradas que estabelecem critérios
igualitários no seu planejamento. Por isso sugere-se o planejamento de uma cidade
mais humana, que valorize o ambiente do pedestre considerando, sobretudo suas
diferenças, daí a importância do conceito do Desenho Universal amplamente
defendido nesta dissertação.
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ANEXO A – Instrumental 2 (Apoio ao trabalho de Campo )
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ANEXO B – Questionário Teste
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