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Resumo
O estudo investiga a walkability na Av. Conselheiro Aguiar do Recife. O objetivo geral foi o
de investigar alternativas para efetivar a construção e manutenção das calçadas em
conformidade com a norma técnica ABNT NBR 9050. Coletaram-se dados bibliograficamente
e no campo de forma cross-sectional em 2013. Realizou-se pesquisa Survey, observação livre,
entrevista individual semiestruturada, formulários de pesquisa e Grupo Focal. Realizou-se
microanálise e análise de enunciação, tratando-se os dados pelo processo de categorização
de Strauss, revelando-se problemas de legitimidade da legislação que obriga aos
proprietários de imóveis a construírem suas calçadas. Interpretaram-se as informações pela
perspectiva macrossocial materialista considerando aspectos culturais, políticos e
econômicos brasileiros. Revelou-se que os proprietários de imóveis não conhecem a norma
técnica, não querem o ônus das calçadas tampouco pagar profissionais qualificados.
Concluiu-se que o Governo, não tem interesse suficiente para promover a tomada de decisão
e que a legislação deve ser alterada para obrigar o Governo Municipal e o Governo
Estadual, em conjunto, a construírem e manterem as calçadas em conformidade com a norma
ABNT NBR 9050:2004.
Palavras-chave: Walkability. Adequação. Calçadas.
1 INTRODUÇÃO
Walkability é uma palavra da língua inglesa que faz parte do vocabulário internacional
utilizado mais comumente por arquitetos e engenheiros. Todavia, por se tratar de um termo
fortemente relacionado ao meio ambiente urbano, sua utilização está cada vez mais
popularizada entre biólogos, sociólogos, psicólogos sociais, cientistas políticos, juristas e
outros profissionais, destacando sua característica de vocábulo interdisciplinar (ASIAN
DEVELOPMENT BANK, 2011; BRADSHAW, 1993; MANDEL LINS, 2014; GHIDINI,
2011; KUBAT, 2007; RUTZ, 2007; SANTOS 2008).
O conceito de walkability ou caminhabilidade abrange o próprio conceito de calçada. Ele é
antigo e está relacionado à qualidade de vida do pedestre (BRADSHAW, 1993). Para Santos e
Cruz (2008), esse conceito pode ser descrito pela qualidade dos espaços destinados à
caminhada permitindo aos pedestres, com ou sem dificuldades de locomoção, boas condições
de acesso aos diversos setores da cidade. Mandel Lins e Rabanni (2014) observam que é
necessário substituir a palavra “pedestrian ou pedestre” do conceito de walkability ou
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caminhabilidade. Apesar de ser óbvia a importância da difusão da ideia de que as calçadas
são destinadas a pessoas que podem caminhar assim como às que tem necessidades especiais,
isso não é feito adequadamente. É necessário deixar claro aos leigos que o termo “pedestre”
inclui os cadeirantes, inclusive os que utilizam cadeiras motorizadas. Fazer isso de forma
poderá auxiliar na construção de uma cultura de igualdade e de boa convivência. De fácil
percepção, o termo “passeador” é mais adequado do que a palavra “pedestre”. A palavra
“passeador” é mais adequada porque abrange tanto as pessoas que conseguem se deslocar a pé
quanto as que necessitam de alguma invenção por meio da qual possam dividir os espaços
com os pedestres nas calçadas (MANDEL LINS, 2014).
Com relação à walkability no Brasil, a legislação nacional obriga tanto ao Poder Público
quanto aos particulares à construção e manutenção de suas calçadas, existindo uma norma
técnica elaborada especificamente para isso – NBR de número 9050 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) –. Apesar disso, as calçadas brasileiras apresentam um
preocupante panorama no que se refere à adequação técnica e às condições básicas de
utilização (BARROS, 2013; MANDEL LINS, 2014; RUTZ, 2007).
Por estar relacionado a deslocamentos, o passeio público é tratado no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) que define expressamente o significado da palavra “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(BRASIL,
1997).

Verifica-se que ao destacar alguns dos elementos necessários à realização de deslocamentos
confortáveis e seguros para os pedestres – entendam-se pedestres como “passeadores” –, o
legislador brasileiro demonstrou sua preocupação com a qualidade de vida do ser humano.
Apesar disso, o Brasil registra uma triste estatística anual de atropelamentos ao longo da via
(BRASIL, 2012).
A walkability brasileira chama a atenção por um fato no mínimo curioso: as pistas de
rolamento, regra geral, têm condições mais atrativas aos pedestres do que as próprias
calçadas. Estas, além da inadequação do piso sofrem estreitamentos inadmissíveis, algo que
segundo Barros (2013) deve ser repensado. De acordo com o que ilustra a figura 1, seja pela
ocupação irregular ou pelas condições gerais das calçadas, os pedestres e cadeirantes acabam
disputando os mesmos espaços prioritariamente destinados à circulação de veículos
automotores. Por outro lado, as motocicletas já disputam com os pedestres e cadeirantes os
espaços exclusivos destes, conforme ilustra a fotografia 2.Essa é uma prática cujas causas vão
desde a falta de educação no trânsito até o individualismo exacerbado de que trata Russel
(1957), ou seja, fazem parte da cultura brasileira de desrespeito às leis e ao próximo. Esse
descompasso está relacionado à História da educação no Brasil, em especial à falta de uma
política pública eficiente de educação ética enquanto ciência da moral (MANDEL LINS,
2013; OLIVEIRA, 2013; SCHUARTZMAN, 1991; TENÓRIO, 2004).
Fotografia 1 – pedestre compelido a utilizar a pista de
rolamento

Fotografia 2 – veículo circulando na calçada
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Fonte: Amom Mandel Lins

Fonte: Amom Mandel Lins
1

Há inúmeras variáveis independentes que podem influir no fenômeno da walkability.
Diversos estudos realizados mundo afora têm levantado essas variáveis de influência.
Todavia, assim como ocorre em todo o mundo, o Brasil não espera das pessoas que estudam a
walkability apenas levantamentos técnicos das condições do piso, do seu nivelamento e da
precariedade ou mesmo da falta de rampas de acesso, como também não deseja meros
esboços históricos da situação da walkability. O Estado brasileiro não quer a repetição de
estatísticas prontas e, ou supostos “diagnósticos” da walkability. Espera-se dos pesquisadores
uma visão menos estreita. Almeja-se, senão uma visão holística, ao menos uma integração de
conhecimentos interdisciplinares. Esse desejo tem sido expressado oficialmente pelo Governo
brasileiro. Prova disso é a Resolução n. 11 de 2002 do Conselho Nacional de Educação do
Brasil que traça o perfil do engenheiro brasileiro:
[...] Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando
[...]formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a
[...]desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na
identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos,
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em
atendimento às demandas da sociedade (BRASIL, 1983, p. 1, grifos nossos).

Esse perfil que se espera dos engenheiros brasileiros é um recado das autoridades públicas do
ensino nacional. Estas não esperam que o foco sociopolítico e, ou socioeconômico seja
abordado somente por profissionais provenientes, por exemplo, de cursos de Direito, Ciência
Política ou de Administração de Empresas.
Todavia, com poucas exceções, como por exemplo, no caso do Bradshaw (1993), os
pesquisadores brasileiros, em especial da área de Arquitetura e Engenharia têm focado quase
que exclusivamente em questões técnicas. Esses trabalhos tem seu valor, mas, regra geral,
deixam de focar as questões culturais, políticas e econômicas tão importantes no campo da
gestão ambiental. Quando as abordam por meio de pesquisa qualitativa praticamente se
resumem a coletar os dados por meio de questionário fechado do tipo Survey, deixando de
utilizar outras técnicas mais aprimoradas. Da mesma forma, quando realizam pesquisas de
campo qualitativas e, ou híbridas mais aprofundadas, deixam de se fundamentar em teorias de
interpretação micro ou macrossociais.
1

Ensina Vergara (2009) que as variáveis independentes são aquelas que podem provocar variações em um
determinado objeto ou fenômeno.
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É necessário fazer algo diferente, pois nem mesmo o básico está sendo disponibilizado ao
passeador brasileiro2, e é justamente por isso que os trabalhos acadêmicos sobre calçadas não
devem se resumir em apresentar inadequações à norma técnica. O debate sobre o passeio
público deve investigar conteúdos da área da Administração, em especial no que se refere à
gestão ambiental urbana com foco na eficácia e, ou efetividade dos modelos estatais
existentes que se destinam a regrar a construção e manutenção da infraestrutura urbana.
Estudar a eficácia e, ou efetividade dessas regras não prescinde do estudo das relações
humanas, exigindo-se senão uma visão holística do pesquisador, ao menos um estudo
interdisciplinar, abrangendo aspectos culturais, políticos e econômicos relacionados ao
fenômeno.
Em razão de sua importância para a segurança dos usuários finais, delimitou-se a pesquisa em
específico aos problemas de efetivação da já existente legislação relacionada à construção e
manutenção de calçadas.
Facilmente se percebe que apesar de já existirem dispositivos legais que obrigam à adequada
construção e manutenção das calçadas, não há efetividade dessas normas jurídicas, e isso não
afeta somente a pedestres, cadeirantes e outros passeadores. Quando o passeador sai da
calçada para a pista de rolamento porque esta oferece melhores condições de deslocamento,
os motoristas de veículos automotores também sofrem as consequências diretas e, ou indiretas
dos acidentes, que podem incluir simples prejuízos patrimoniais, danos de natureza física e
danos de natureza psíquica.
Por todos os motivos expostos, optou-se por investigar alternativas para efetivação da
construção e manutenção das calçadas em conformidade com a norma técnica ABNT NBR
9050, sendo este o objetivo geral da pesquisa, cujo problema de investigação pode ser
visualizado nas seguintes questões:
Quais medidas devem ser tomadas para tornar efetiva a legislação que obriga à construção e
manutenção das calçadas brasileiras? Como realizar isso em conformidade com a norma
técnica ABNT NBR 9050?
Para alcançar o objetivo geral do estudo e consequentemente responder às questões-problema,
cumpriram-se três objetivos específicos:
a) revisão da literatura sobre coleta, análise e interpretação de dados;
b) revisão da literatura sobre walkability e seus aspectos culturais, políticos e
econômicos;
c) estudo de teorias micro e macrossociais sobre produção de conhecimento.
2 METODOLOGIA
Esta seção compreende as técnicas de coleta, análise de dados e, interpretação e integração
das informações obtidas visando à construção do conhecimento científico. Trata sobre o local
do estudo e o corte da pesquisa. Esclarece sobre o cumprimento dos objetivos específicos e,
por consequência do objetivo geral. Apresenta as especificações técnicas dos materiais
empregados durante a investigação, esclarecendo sobre a amostra, os instrumentos de
pesquisa e o tratamento dos dados.
2.1 Coleta dos dados
2

Passeador é aquele que utiliza o passeio público e ao qual a lei permite o deslocamento em calçadas com ou o
auxílio de invenções.
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O estudo lançou mão da metodologia da pesquisa separando os dados em níveis de
conhecimento(AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA, 2006), afunilando-os em
forma de pirâmide, sendo o seu cume o nível de conhecimento estratégico conforme ilustra a
figura 1.
Escolheram-se 10 itens com diferentes pesos para atribuição de notas das calçadas. Esses itens
foram selecionados pelo critério da lógica, comparando-se exigências da Norma Técnica NBR
9050 (ABNT, 2004) sobre calçadas a critérios de qualidade de walkability adotados por
Bradshaw (1993). Devido à subjetividade dos critérios de Bradshaw, foi necessário realizar
microanálise e categorização de seu texto em conformidade com a revisão da literatura
conectada ao conceito de walkability. Essa confrontação resultou nos itens e respectivos pesos
descritos no Quadro 1:
Figura 1 – pirâmide de nível de conhecimento

Quadro 1 – itens de avaliação e respectivos pesos

Fonte: elaboração própria

Fonte: Mandel Lins e Rabanni (2014).

A investigação foi toda realizada no município do Recife. O corte temporal da pesquisa de
campo foi cross-sectional3, pois tomou como base as opiniões dos stakeholders4 coletadas
apenas no ano de 2013.
Por ser a precariedade das calçadas uma realidade facilmente comprovável em todo o Brasil
(BARROS, 2013; MANDEL LINS, 2014; RUTZ, 2007), tornou-se mais fácil separar do
universo da pesquisa uma amostra não probabilística, o que também influenciou a escolha do
método qualitativo de pesquisa.
Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de acordo com suas importâncias para o deslinde do
problema, obviamente levando-se em conta o critério da conveniência ou disponibilidade
deles (BAUER, 2011; LAKATOS, 2009; SELLTIZ, 1974; VERGARA, 2009). Os sujeitos da
pesquisa foram um ex-presidente da Empresa de Urbanização do Recife (URB) considerado
um especialista técnico na área; 30 pedestres, sendo 15 homens e 15 mulheres, dos quais 1
mulher e 2 homens tinham dificuldades de locomoção, mas não utilizavam equipamentos –
cadeira de rodas, muletas, etc –; 4 participantes de um grupo focal.
O corte da pesquisa de campo foi cross-sectional ou transversal, tomando como base
formulários de pesquisa, entrevistas e grupo focal, todos realizados entre os meses de
setembro e de novembro de 2013.
3
4

Mesmo que corte transversal.
Partes interessadas (NOCÊRA, 2009; PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2004).
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Optou-se pelo estudo de caso que, segundo Yin (2001), não é um método em si, mas sim uma
estratégia de abordagens específicas para coleta, análise e interpretação de dados. A pesquisa
de campo foi realizada em três trechos da Avenida Conselheiro Aguiar localizada na cidade
do Recife, Pernambuco, Brasil. A área foi escolhida por possuir um alto padrão financeiro e
grande arrecadação de impostos (informação oral)5.O estudo de caso contou com a aplicação
de um questionário de pesquisa para realizar um teste de campo, contou também com a
realização de um “formulário de pesquisa”, técnica esta diferente da dos “questionários de
pesquisa”. Os formulários de pesquisa contêm perguntas fechadas e abertas e são
obrigatoriamente realizados de forma presencial (VERGARA, 2005; 2009), possibilitando o
aproveitamento de abstrações do respondente que não seriam observadas somente por meio de
respostas do tipo “marcar com x” próprias aos questionários de pesquisa ou simplesmente
pesquisa Survey.
As perguntas do formulário foram elaboradas com base nos códigos das categorias propostas
por Bradshaw (1993) para mensurar a walkability. Tendo em vista a grande amplitude dos
critérios de avaliação de Bradshaw, seus códigos ou significados foram identificados por meio
da microanálise que também foi utilizada na análise dos rapports6 dos formulários e na análise
do texto da entrevista semiestruturada (STRAUSS, 2008).
O questionário Survey foi aplicado a pedestres que foram selecionados em local diferente do
que foram selecionados os respondentes dos formulários de pesquisa.
Além do questionário e formulário de pesquisa realizaram-se duas entrevistas que foram
analisadas por meio da análise da enunciação (BARDIN, 2011).
A entrevista pode ser individual ou coletiva. No caso da entrevista coletiva, costuma-se
incentivar o debate entre os participantes como forma de enriquecer a coleta de dados.
A primeira entrevista foi individual e semiestruturada, sendo realizada ao ex-presidente da
Empresa de Urbanização do Recife (URB) – Dr. Carlos César Barros – que é Arquiteto e
Urbanista, Professor Universitário com especialização e Mestrado em Administração Pública.
A segunda entrevista também foi semiestruturada, mas coletiva, do tipo grupo de foco ou
grupo focal. Este grupo focal foi realizado em trabalhadores de uma lanchonete de um dos
trechos escolhidos da Av. Conselheiro Aguiar.
Segundo Riccio&Ruediger (2006, p. 151), há diversas razões para considerar os grupos de
foco como importantes ferramentas da pesquisa qualitativa:
O grupo focal caracteriza-se pela possibilidade de intervenção em tempo real no
curso da análise e de confrontar as percepções dos participantes, em suas similitudes
e contradições, a respeito de um tema, ou grupo de temas, relacionados com o objeto
de pesquisa.

Antes mesmo das quatro técnicas de coleta de dados já mencionadas – pesquisa Survey,
5

Declarações do Auditor Fiscal do Tesouro Estadual de Pernambuco, o Sr. Ricardo Ralino de Souza e do
Auditor Fiscal da Prefeitura do Recife, Sr. Elísio Soares de Carvalho Júnior durante entrevistas realizadas em set.
de 2013.
6
Ensina Bauer (2011, p. 74) que o rapporté uma resposta mais completa do entrevistado. Para Bauer, o rapport
decorre da confiança que o entrevistado adquire no pesquisador. Acredita-se que essa relação seja capaz de
proporcionar ao pesquisador um excedente positivo do que poderia ser conseguido apenas com a aplicação de
um questionário fechado (pesquisa Survey). Consegue-se o Rapport quando se aplica perguntas abertas e “[...]
através da forma como o entrevistador faz as perguntas, por um encorajamento verbal ou não verbal, e
mostrando-se tranquilo e à vontade” (BAUER, 2011, p. 74).
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formulários de pesquisa, entrevista individual semiestruturada e grupo focal –, realizou-se
uma técnica de coleta denominada de observação livre. A observação livre foi realizada em
duas etapas: 30 e 31/agosto/2013. Foram observados os perfis dos possíveis respondentes de
acordo com idade, sexo, características relacionadas à capacidade de locomoção e outros
fatores. Observaram-se barreiras à locomoção de usuários em calçadas em quase todos os
trechos analisados. Encontraram-se, por exemplo, a presença de obstáculos, faixas de
travessia apagadas, rampas de acesso a cadeirantes danificadas e pisos ausentes e, ou
danificados. A técnica de observação livre serviu para reunir dados de nível operacional
visando à classificação dos critérios de avaliação da walkability.
A observação livre é uma técnica muito importante, pois serve dentre outras coisas para:
[...] destacar de um conjunto (objeto, pessoas, animais etc.) algo especificamente,
prestando, por exemplo, atenção em suas características (cor, tamanho etc.)
(TRIVIÑOS, 1987, p. 152-153).

Segundo Selltiz (1974, p. 237) existem requisitos de cientificidade para as técnicas de
observação: a) realizar um plano de pesquisa sistemático; b) registrar as proposições mais
gerais observadas durante os trabalhos. A aplicação da observação livre nesta pesquisa foi o
ponto de partida para a sistematização da investigação, incluindo seus registros.
Ao total, foram aplicadas cinco técnicas de coletas de dados para o mesmo objeto de estudo,
consubstanciando o que se encaixaria na denominação de triangulação de dados idealizada
por Denzin (1989) que não é uma técnica de pesquisa em si, mas sim uma estratégia que
reúne pelo menos três técnicas de investigação. Esse pensamento é corroborado por Vergara
(2005, p. 257-258):
O termo triangulação é originário da navegação e da estratégia militar. Nesse
contexto, a triangulação visa determinar a exata posição de um objeto a partir de
diversos pontos de referência. No âmbito das ciências sociais, a triangulação pode
ser definida como uma estratégia de pesquisa baseada na utilização de diversos
métodos para investigar um mesmo fenômeno.

Almejando-se a obtenção de dados mais ricos e confiáveis, utilizou-se a combinação de cinco
técnicas de coletas de dados. Todavia, como se pode perceber, o termo triangulação não é o
mais adequado para quem utiliza mais de três técnicas concomitantemente. Triângulo tem três
ângulos em qualquer que seja a língua do pesquisador, por consequência, não há lógica
semântica em nenhuma língua para manter-se essa denominação. Por esta razão, adotou-se o
que Mandel Lins (2014) denomina de “observação multifacetária” que ocorre, por exemplo,
quando se combinam mais de três técnicas de coleta, ou mais de três técnicas de análise de
dados.
2.1 Análise dos dados
A análise dos dados serviu, dentre outras coisas, para reuni-los em categorias, descartando,
por exemplo, aqueles que não atenderam ao critério da idoneidade7.
A primeira técnica de análise de dados a ser empregada foi a da microanálise. Ela foi aplicada
da seguinte forma: inicialmente foram separadas dos textos bibliográficos, das transcrições
7

Quando se percebe nitidamente que um dado não é idôneo ele deve ser descartado. Exemplo: parte do discurso
que é detectada como ambivalente do tipo “discurso que o chefe quer ouvir”. Aproveitam-se os atos de fala que
representam a vontade comunicativa do respondente. Isso é analisado pela técnica da enunciação que, dentre
outras coisas se utiliza de conhecimentos sobre comportamento humano. Exemplo: chistes e sua relação com o
inconsciente.
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das entrevistas e dos rapports dos formulários de pesquisa as maiores ocorrências de palavras
iguais, suas sinonímias e aproximações semânticas, realizando-se a análise morfológica
(sintaxe e semântica) concomitante à análise dos signos linguísticos (SAUTCHUCK, 2010).
Estes últimos foram interpretados pela técnica de enunciação, segundo a qual o discurso é
palavra em ato, ou seja, ato de comunicação impregnado dos conflitos psíquicos do locutor,
da incoerência de seu inconsciente e da lógica socializada do seu discurso. Grosso modo, a
análise de enunciação considera a palavra enquanto ato, ou seja, o respondente pode utilizar
duas linguagens diferentes. A primeira linguagem diz o que a sociedade quer ouvir e a
segunda esconde os conflitos internos do respondente (BARDIN, 2011).
As análises dos textos não se restringiram a simples processos de classificação e, ou de
indexação dos elementos informativos. Realizaram-se interpretações de mensagens implícitas
que, segundo Bardin (2011, p. 231), não se tratam propriamente da técnica de análise de
conteúdo, mas sim de abordagens que ultrapassam o “quadro rígido da linguística”
aproveitando à análise de conteúdo. Ocorre que, ultrapassar esse quadro linguístico rígido
significa, aproveitando as palavras de Sautchuck (2010, p. 6), representar o “[...] ser humano e
a sua cultura na vida em sociedade”, ao considerar na análise morfossintática a existência de
um “[...] mundo extralinguístico” ou “[...] mundo biossocial e, ou antropocultural”. Foi por
essa razão, que se consideraram, durante as análises, alguns aspectos da construção do
discurso, como por exemplo, o da credibilidade do escritor no caso da revisão bibliográfica e
o da credibilidade do respondente no caso da pesquisa de campo. Considerou-se a capacidade
de persuasão e a lógica dos elementos apresentados como realidade (LEACH, 2012).
Durante a análise linguística e de enunciação distinguiram-se pelo menos três níveis de
discurso do material analisado – literatura e entrevistas –: a) nível formal decorrente da
análise sintática e para-linguística; b) análise da lógica do discurso; c) omissões, ilogismos e
silêncios, dentre outros elementos atípicos do discurso (BARDIN 2001).
Toda essa análise foi realizada concomitantemente ao emprego da técnica de criação de
mapas cognitivos de Strauss (2008). Foram construídos dezenas de diagramas que permitiram
visualizar as conexões semânticas e atípicas de partes dos discursos da bibliografia e da
pesquisa de campo. Os diagramas serviram para auxiliar na análise de textos de normas
jurídicas, incluindo possíveis variáveis de cunho político-partidário, mas sua principal
aplicação foi na análise das transcrições da entrevista individual, dos rapports dos formulários
de pesquisa e das discussões do grupo de foco, conforme ilustrado no exemplo da figura 2:
Figura 2 – diagrama de mapa cognitivo
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Fonte: elaboração própria.

Strauss (2008) observa que na formulação de perguntas devem estar presentes dois aspectos
de grande importância: as questões substanciais e as questões mais teóricas. Ele defende que é
de suma importância, fazer as perguntas buscando as respostas: (...) “Uma boa pergunta é
aquela que conduz o pesquisador a respostas que trabalham para o desenvolvimento de
formulação teórica”. Durante a realização das entrevistas foram realizadas perguntas sobre
moral. A análise dessas respostas considerou aspectos tratados na Teoria atomista de Freud
(2001) sobre a Psicologia dos Processos Oníricos.
2.3 Interpretação macrossocial
A interpretação macrossocial levou em conta os aspectos fenomenológicos do Poder
abordados por Bertrand Russel (1957). Também levaram-se em conta alguns aspectos da
Teoria macrossocial de Pitirim Sorikim (1968) sobre Superestruturas Sociais naquilo que não
contradiziam a metodologia de interpretação de Russel. Apesar de classificadas como
distintas as metodologias de produção do conhecimento desses dois autores, alguns
pensamentos do sociólogo russo naturalizado americano Pitirim Sorokim coincidem
inteiramente com os do Bretão Bertrand Russel que nasceu no País de Gales. Segundo Strauss
(2008), isso não denota em incoerência metodológica, algo que para Triviños (1987) em
muito acomete os trabalhos acadêmicos realizados com superficialidade, ou melhor, sem o
aprofundamento das revisões bibliográficas.
A pesquisa de campo foi realizada por dois pesquisadores. Foram utilizados equipamentos
próprios de fotografia, filmagem e gravação de áudio consistentes em duas câmeras
fotográficas da marca Canon e modelo 5D Mark II; uma lente Canon EF 70 200 L II F/1:2.8
IS USM; um extender Kenko de 2x; uma lente Canon EF 16 35 L II F/1:2.8 USM; uma lente
Canon EF 20mm F/1:2.8; um tripé da marca Benro com capacidade para 10 quilogramas;
uma cabeça de tripé profissional da marca Benro com capacidade para 6 quilogramas; dois
gravadores estereofônicos profissionais portáteis da marca Samsung com capacidade para 60
horas de gravação ininterruptas, equipamentos de proteção individual, uma trena à laser,
prumos, níveis, réguas, paquímetros e outras ferramentas; pastas, pranchetas, sacolas, canetas,
lápis, clips e outros materiais de escritório.
3 REFERENCIAL TEÓRICO
Esta seção trata da revisão literária necessária ao deslinde do problema da pesquisa. Nela são
abordados aspectos culturais, políticos e econômicos.
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Antes mesmo de ingressar nos conteúdos teóricos propriamente ditos, é importante destacar
alguns elementos da legislação relacionados às calçadas, em especial aqueles que determinam
de quem é a obrigação de construí-las e, ou mantê-las.
Segundo consta na Lei n. 4.150, de 21 de novembro de 1962, desde essa época a
Administração Pública se obriga ao cumprimento das normas técnicas da ABNT. Todavia,
somente em 2003 foi criada uma norma técnica específica para a walkability ou
caminhabilidade, – ABNT NBR 9050 de 2003, alterada em 2004 –.
O município do Recife, no que diz respeito à Norma Técnica ABNT NBR 9050:2003,
promoveu a alteração da Lei Municipal n. 16.292 de 29 de janeiro de 1997 que trata sobre
edificações e instalações na cidade do Recife. Esta lei municipal foi alterada pela Lei
Municipal n. 16.890 de 11 ago. 2003 e regulamentada pelo Decreto Municipal n. 20.604 de 20
de agosto de 2004.
Importante frisar que tanto a lei municipal recifense que trata sobre o passeio público, quanto
o seu decreto regulamentador, preveem que a construção e a manutenção das calçadas devem
obedecer à Norma Técnica ABNT NBR 9050:2004.
Após a análise da legislação local, verificou-se que os apontamentos legais podem ser
resumidos em duas perguntas e respectivas respostas:
a) QUANDO O PROPRIETÁRIO OU OCUPANTE DO IMÓVEL É OBRIGADO A CONSTRUIR
CALÇADA? Resposta: somente quando a rua tiver meio-fio e pavimentação já implantados;
b) QUANDO O PROPRIETÁRIO OU OCUPANTE DO IMÓVEL, MESMO QUE EM RUA QUE TENHA
MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO NÃO É OBRIGADO A CONSTRUIR CALÇADA? Resposta:
b.1 quando o imóvel fizer testada com rios, lagoas, canais e praias;
b.2 ,quando o imóvel fizer testada com canteiros centrais de vias, praças, parques e imóveis públicos municipais
localizados em logradouros públicos.

3.1 Conceito de walkability
O primeiro trabalho publicado sobre walkability foi realizado por Bradshaw (1993). Para este
autor, o conceito de walkability está relacionado à qualidade de vida do ser humano nos
centros urbanos, em especial no que se refere aos índices de violência, acidentes de trânsito,
poluição e outros fenômenos.
A walkability pode ser tida como um índice de qualidade de vida relacionado à infraestrutura
urbana. Isso inclui, dentre outras coisas, as pistas de rolamento de automóveis e as calçadas
que podem ser utilizadas por pedestres, cadeirantes e outros portadores de necessidades
especiais que utilizem para se locomover no mesmo espaço das calçadas máquinas e, ou
equipamentos permitidos pela legislação. A walkability também está relacionada à
acessibilidade tanto das calçadas quanto dos edifícios, bem como aos mobiliários públicos e
tudo aquilo que estiver relacionado a transporte e deslocamento de indivíduos (ASIAN
DEVELOPMENT BANK, 2011; BRADSHAW, 1993; RUTZ, 2007). Segundo Mandel Lins
(2014), a walkability está fortemente relacionada à tomada de decisão do Poder Público.
Bradshaw (1993) criou 10 categorias de valores a priori para mensurar a caminhabilidade nas
ruas do bairro onde morava em Ottawa-Canadá. O seu artigo esclareceu pouco sobre os dados
técnicos da infraestrutura do local, referindo-se basicamente à aplicação de um questionário
de pesquisa do tipo Survey para levantar o que pensavam os usuários sobre o assunto.
Todavia, a ideia de criação de um índice oficial sobre walkabitity foi genial, pois incentivou o
debate, deixando à mostra para a sociedade em geral esse grave problema relacionado à
gestão ambiental.
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Tendo como base esta iniciativa, outros pesquisadores passaram a mensurar a
caminhabilidade ou walkability, fazendo o levantamento técnico das calçadas e outros
elementos relacionados à infraestrutura, como também aplicando pesquisas de opiniões do
tipo Survey (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2011; KUBAT, 2007; RUTZ, 2007;
SANTOS, 2008).
Trabalhos como o de Bradshaw (1993), pesquisam a opinião do pedestre, mas não
realizam um levantamento técnico aprofundado das condições da infraestrutura. Por outro
lado, há trabalhos como o de Santos e Cruz (2008), que realizam importantes levantamentos
técnicos das condições das calçadas e de outros elementos relacionados à infraestrutura, mas
não pesquisam o que o pedestre “pensa” a respeito.
3.2 Visão ampla
O embasamento de uma pesquisa que se pretende científica não pode ser estreito ao ponto de
externar radicalismo teórico. E é por isso que a atomicidade científica é muito combatida por
diversos autores, em especial pelos adeptos das teorias macrossociais como o sociólogo
Sorokim (1968).
A visão holística nos leva a perceber que mesmo as estruturas que se organizam de forma
fechada, como por exemplo, as estruturas dos organismos vivos, interagem com o Universo
porque dependem de um fluxo contínuo de matéria e energia para sobreviverem. Dessa
interdependência entre os sistemas fechados e as variáveis externas surgem processos de
instabilidade que em um determinado ponto denominado de ponto de bifurcação estabelece
uma nova ordem (CAPRA, 2005). Isso é um fato, tanto no que diz respeito aos processos
orgânicos –biológicos propriamente ditos– quanto aos processos da sociedade como um todo.
A sociedade vive em constante processo de mutação, e isso ocorre justamente por causa de
sua instabilidade estrutural. Processos culturais, como por exemplo, o da aculturação são
variáveis independentes de influência disso. Mas não são somente os fatos relacionados à
cultura que influem na estrutura social. A disputa pelo poder também provoca instabilidade
social. Da mesma maneira, a escassez de recursos e os processos econômicos também influem
na estrutura social. Tudo isso, no tempo e no espaço, determina os rumos, a repetição e, ou as
mudanças, inclusive a evolução social. Trata-se a sociedade, pois, de uma espécie de
organismo. Justamente por isso, ao se falar em “aspectos sociais”, pode-se subentender
compreendidos a cultura, a política e a economia, dentre outras variáveis independentes de
influência do fenômeno da vida em sociedade.
A História conta que, dentre os acontecimentos sociais mais relevantes para o mundo ter
chegado ao que hoje existe em termos de sociedade politicamente organizada, a passagem do
período de influência do pensamento ideacionista para o período de influência do pensamento
materialista foi o mais importante. Esse processo revelou importantes movimentos sociais
como o Renascimento e o Iluminismo.
Como consequência das pressões do Renascimento e do Iluminismo (AZAMBUJA, 1995), a
humanidade se desvencilhou da Escuridão da Idade Média que segundo Triviños (1987, p. 21)
“fez de tudo para sepultar a ciência”. As pressões da humanidade por uma vida melhor
desestabilizaram as estruturas de poder da Idade Média, culminando em algo que,
aproveitando as lições de Capra (2005), podemos chamar de ponto de bifurcação dos
interesses sociais. De um lado os detentores do poder queriam mantê-lo. Do outro lado, a
grande massa clamava por melhoria da qualidade de vida, resultando no surgimento de uma
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nova ordem de organização política que se alastrou pelo mundo e que a maioria dos autores
de Teoria do Estado e da Ciência Política denomina de Estado Moderno (ACQUAVIVA,
1994; AZAMBUJA, 1995; BERLOFFA, 2004; BONAVIDES, 2010).
A bifurcação de interesses ilustrada na figura 3 é um importante fenômeno. Ele ocorre no
mundo inorgânico, orgânico e superorgânico (SOROKIM, 1968), sendo nos três casos de
extrema importância para a vida em sociedade. O fenômeno da bifurcação é, dentre outras
coisas, o produto das variáveis que determinam o quando e o porquê do surgimento de novas
ordens ou superestruturas sociais. Em tese, no caso de usuários de calçadas, quem tem carro
próprio sofre menos do que aquele que não o tem (BARROS, 2013). Entende-se que os
interesses ilustrados na figura 3 são temporariamente paralelos apenas em alguns aspectos que
podem, em determinado momento, estar de um lado ou de outro das linhas bifurcáveis.
Figura 3: paralelismo e bifurcação de interesses

Fonte: elaboração própria.

Entre o surgimento do Estado Moderno e os atuais modelos contemporâneos de Estado uma
coisa não mudou: a influência da economia. E foi nesse contexto que surgiu a Teoria dos Três
Setores de Poder. Segundo a corrente de pensamento original desta teoria, o poder seria
dividido entre esses três setores. O primeiro setor seria o Governo, o segundo setor seria a
iniciativa econômica privada que, grosso modo, é denominada de empresariado ou
simplesmente de empresas. O terceiro setor seria composto pela sociedade civil organizada,
ou seja, composto por associações diversas, como por exemplo, os sindicatos e as igrejas, etc.
(COMISSION ON PRIVATE PHILANTHROPY AND PUBLIC NEEDS, 1975).
Segundo Rockfeller que foi um dos autores do texto da Comissionon Private Philanthropy and
Public Needs (1975), os setores de poder mais fortes seriam o Estado e a Economia.
Recentemente, o Magistrado e Professor de Direito do Trabalho da Universidade de São
Paulo (USP) Dr. Jorge Luiz Souto Maior fez algumas observações sobre a Copa do Mundo de
2014 que reforçam a ideia de Rockfeller (1975), revelando a força da Economia em
detrimento do Terceiro Setor de Poder.
Souto Maior (2014) critica o desequilíbrio entre os interesses econômicos e os interesses
coletivos de trabalhadores e associações de moradores. Referindo-se ao que seria uma
demonstração de excessiva influência do Segundo Setor – Economia – sobre o Primeiro Setor
– Estado – capaz de levá-lo a executar políticas excessivamente desvantajosas ao Terceiro
Setor – Sociedade Civil Organizada –. Segundo Souto Maior, a relegação da segurança do
trabalho a um segundo plano foi um dos principais motivos dos acidentes registrados nos
canteiros de obra dos estádios de futebol que servirão ao evento da Copa do Mundo de 2014.
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Essa observação de Souto Maior (2014) é importante, pois no caso dos usuários de calçadas,
tanto os trabalhadores quanto os empregadores – Segundo Setor – podem ter prejuízos. Os
primeiros porque podem se machucar durante o trajeto, os segundos porque se este trajeto
estiver no período in itinere8, poderão ter de arcar com consideráveis despesas. Isso reforça a
ideia de que os interesses ilustrados na figura 3 são paralelos apenas em pequenos aspectos.
Um desses aspectos paralelos seria o custo da construção para o proprietário da calçada versus
o benefício para pessoas estranhas.
Esse aparente paralelismo de interesses é alimentado por sentimentos egoísticos que a
História conta estarem atrelados a aspectos culturais, políticos e econômicos (MARX,
2006;PORTER, 1993; SOROKIM, 1968). Para Marx (2006), a verdadeira História não é
romântica tampouco distorce os fatos propositadamente, mas segundo Platão (2007), as
crianças em tenra idade devem ser educadas por fábulas que lhes transmitam bons valores
morais, criando o mito do heroísmo ético no qual se espelhar. De acordo com Porter (1993), a
capacidade competitiva está intrinsecamente ligada aos aspectos culturais e políticos.
Segundo Russel (1957), apesar do indivíduo desejar viver em comunidade, ele não o faz como
as abelhas, ou seja, com o espírito de coletividade. Seu egoísmo provoca a necessidade de
governo para regrar a conduta social. Já Sorokim (1968) observa que as sociedades tendem a
alcançar um ponto em que a cultura pode sofrer um processo de amplíssima mutação que
corresponderia a um total esfacelamento dos antigos valores sociais. Essa teoria de Sorokim
traduz muito dos efeitos e impactos do fenômeno conhecido como Globalização. Resumindo
as ideias citadas, Mandel Lins e Oliveira (2013) concluem que pela educação ética enquanto
ciência da moral será possível reverter o atual estágio de egoísmo individual exacerbado.
Guarda similitude com o problema da falta de interesse ou mesmo da repulsa à obrigação que
têm os proprietários de imóveis no que se refere à construção das calçadas, com a
legitimidade ou a falta desta enquanto variáveis independentes de influência do fenômeno do
recolhimento de tributos9 apresentada por Abrúcio (2003).
A ideia de Abrúcio (2003) é a de que a obrigação do recolhimento de tributos aos cofres
públicos pelo contribuinte sofre forte influência do sentimento de legitimidade. Conta esse
autor que um dos fatos que marcou o declínio do WelfareState e que merece ser citado foi
uma revolta de empresários na Inglaterra. Essa revolta teria estourado por causa do excessivo
aumento da carga tributária que incidia sobre seus negócios. Segundo Abrúcio (2003, p. 176),
os empresários teriam se rebelado “[...] contra a cobrança de mais tributos, principalmente
porque não enxergavam uma relação direta entre o acréscimo de recursos governamentais e a
melhoria dos serviços públicos”. Esse fato ficou conhecido como a “revolta dos taxpayers”.
Ensinam Mandel Lins e Oliveira (2013) que o consenso social carece de um espírito coletivo
forte para fazer frente ao individualismo exacerbado, e que no caso do Brasil isso depende de
uma mudança cultural que deve começar pela educação ética enquanto ciência da moral. Essa
ideia coaduna com a de Platão (2007) sobre o importante papel do mito para as crianças e com
as de Zabala (1998, p. 84) sobre como ensinar valores. Para este último autor:
Muitos dos valores que se pretende ensinar se aprendem quando são vividos de
maneira natural; e isso só é possível quando o ambiente de aula, as decisões
8

Grosso modo, o percurso in itinere é aquele realizado pelo trabalhador de casa para o trabalho e deste de volta
para casa.
9
Impostos, taxas, contribuições, etc.
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organizativas, as relações interpessoais, as normas de conduta, as regras de jogo e os
papéis que se atribuem a uns e a outros correspondem àqueles valores que se quer
que sejam aprendidos. A maneira de organizar as atividades e os papéis que cada um
dos meninos e meninas deve assumir pode promover ou não atitudes como as de
cooperação, tolerância e solidariedade.

Por outro lado, alerta Sonia Fleury (2006) com relação a políticas públicas de longo prazo e
de âmbito nacional, que estas só ocorrem mediante muito debate político. Para complementar,
Sérgio Abranches (1988) destaca que tudo isso pode sofrer influência de uma variável política
que se conhece como presidencialismo de coalisão.
Toda essa questão que envolve educação ética ou moral passa pela ideia de poder. Se de um
lado uma sociedade será poderosa se for coesa, unida. De outro lado isso poderá denotar nada
menos naquilo que Russel (1957) denomina de ferramenta para dominar o povo. Defende este
autor que existem ao menos três espécies de influência ou poder. A primeira seria o poder
físico direto sobre o corpo, como por exemplo, a prisão. A segunda seriam as recompensas ou
castigos não físicos, como por exemplo, contratar ou demitir um trabalhador. A terceira
espécie de influência ou poder seria a opinião, como por exemplo, a que é gerada pela
propaganda. Russel utiliza como exemplo de propaganda de domínio a que foi realizada por
Hitler, mencionando a consequência do Holocausto e indicando que a influência do discurso
sobre a opinião é uma das formas de poder capaz de causar grandes males.
Com relação ao poder do discurso, tem-se que este enquanto processo comunicativo deve
supor uma posição de igualdade, ao menos no que tange à liberdade de expressão dos
participantes. Os participantes falam, escutam e respondem, argumentam e contra
argumentam, convencem ou são convencidos, concordam ou discordam, chegam ou não
chegam a um consenso. Obviamente, existirão ruídos de comunicação e isso poderá dificultar
ou mesmo impedir a compreensão das mensagens.
Segundo a interpretação de Aragão a respeito da obra de Habermas denominada de “The
Theory of Communicative Action”, o discurso para Habermas seria uma forma de
comunicação distinta da mera fala, sem quaisquer coações – interna ou externa –, onde
houvesse simetria de posições entre os participantes (ARAGÃO, 2002), complementando a
dizer que:
[...] Os atos de fala seriam as unidades elementares da comunicação lingüística. Não
são símbolos, palavras ou sentenças, nem mesmo sinais de um símbolo, palavra ou
sentença. Um ato de fala é o emprego de uma sentença num proferimento
(ARAGÃO, 2002, p. 114).

Sendo o poder da comunicação uma arma e, ao mesmo tempo uma solução, quanto mais
democrático o Estado, maiores as probabilidades da comunicação não ser utilizada como
ferramenta de coação. Isso decorre do fato de que os processos cognitivos, apesar de sofrerem
com o problema da consciência histórica, fluem mais quando existe liberdade de expressão
(GADAMER, 2006). Quando o Estado permite ao cidadão o acesso de conteúdos científicos
variados, combate os processos de “lavagem cerebral” e torna o povo mais crítico, mas isso só
ocorre se o sistema de ensino for eficaz.
Quanto mais democrático o ambiente político de um Estado, mais democrática o será a
Educação. Quanto mais efetiva a educação em um Estado, mais esclarecido será o seu povo.
Quanto maior o debate sobre ética e sua prática, maiores as possibilidades de adesão ao
espírito de coletividade. E é nesse sentido que podemos depreender das ideias do Relatório
ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho/2015

WALKABILITY NO MUNICÍPIO DO RECIFE Soluções para efetivar a adequação das calçadas à
norma técnica
Julho/2015
15

Delors (1996), que Povo esclarecido não é somente aquele que recebe educação científica,
mas acima de tudo é aquele educado para conviver, aceitando as diferenças e abdicando do
individualismo exacerbado (DELORS, 1996).
O primeiro levantamento sobre a educação dos habitantes do Brasil foi realizado em 1872.
Essa pesquisa apontou um total de 16% de alfabetizados, demonstrando que a grande massa
de habitantes – 84% – era composta de pessoas sem o mínimo de instrução necessária para
desenvolver processos cognitivos que dependem da leitura. Esse cenário refletia a falta de
investimentos em educação pela Coroa Portuguesa no Brasil Colônia. Mas esse problema não
se resumia à instrução básica. Durante séculos, apenas aqueles que conseguiam estudar em
Portugal tinham acesso ao ensino superior. Até a independência brasileira, apenas 1.242
lusitanos nascidos no Brasil Colônia conseguiram ingressar no ensino superior oferecido pela
Coroa Portuguesa. Em 1830, existiam apenas 4 escolas superiores no Brasil. Suas primeiras
universidades só apareceram no século XX.
Em 1920, caiu para 76% o percentual de analfabetos da população brasileira que em 1872 era
de 84%. Mesmo com essa queda, a "grande massa" de brasileiros ainda era composta de
analfabetos. E foi justamente durante essa década de 1920, que o Brasil começou a
experimentar inúmeros processos sociais de cunho ideológico, estes, em grande parte,
influenciados pela Primeira Guerra Mundial de 1914-1918 e pela Revolução Comunista de
1917 (Carvalho, 2001, pp. 22-23).
Conforme se pode depreender dos dados apresentados por Carvalho (2001), a grande massa
da população brasileira da década de 1920 – 76% – era composta de analfabetos. Isso
representava uma importante variável de influência dos processos de ideologização. Na
medida em que a grande massa era composta em sua maioria de analfabetos, tornava-se mais
difícil a população adquirir um senso crítico no que se refere a consciência política. Ao
mesmo tempo, isso facilitava a formação de uma cultura de “aceitação”. Apesar dos avanços
da alfabetização do povo brasileiro ao longo dos anos, o processo de conscientização política
ainda está engatinhando. Todavia, o limiar do século XI e o contemporâneo fenômeno da
internet com suas redes sociais têm demonstrado que os processos de comunicação podem
contribuir com a aceleração da conscientização política brasileira, facilitando o processo de
construção de visão crítica aos cidadãos.
Todas essas questões relacionadas à consciência política e a uma visão generalista e crítica
são determinantes da participação social (FLEURY, 2006) e, por consequência, do sentimento
de dever e de compromisso com o próximo. Na medida em que essas qualidades estejam
presentes no maior número de cidadãos brasileiros, a vida em sociedade será mais fácil,
incluindo no que se refere à walkability. O Estado é uma pessoa jurídica de Direito Público
Internacional (AZAMBUJA, 1995), ou seja, uma ficção criada pelo ser humano. Portanto,
seus problemas e suas soluções são na realidade problemas e soluções de todos os seus
cidadãos. Nesse sentido, o consenso social deve ser perseguido por todos, pois se trata de uma
indubitável necessidade para uma coexistência digna e pacífica em qualquer sociedade
humana.
Com o fim da União Soviética e a queda do muro de Berlin, a UNESCO, a partir de 1993,
iniciou uma série de estudos sobre a importância da educação para a sociedade. Um dos
pontos de maior destaque foi o da educação de convivência. Concluiu a UNESCO, que não
bastava preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. Era necessário educar as pessoas
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para interagirem sempre em prol de uma melhor convivência. Este seria o melhor caminho
para o alcance da paz, liberdade e justiça social (Delors, 1996).
Pouco depois dos estudos da UNESCO, mais precisamente em 20 de dezembro de 1996, o
Brasil estabeleceu novas diretrizes e bases da educação nacional (Brasil, 1996a). Ao que
parece, o momento era propício para a implantação de políticas públicas educacionais. O
mundo vivia uma nova experiência com o fim das pressões político-ideológicas dos dois
grandes blocos outrora representados pelos Estados Unidos da América (USA), e pela extinta
União da República Socialista Soviética (URSS).
O esfriamento dos embates político-ideológicos cedeu lugar a discussões político-econômicas.
A preocupação com possíveis conflitos entre nações continuou, mas as ideologias deixaram
de manobrar as massas com a facilidade com que ocorrera durante tantos anos. Esse
fenômeno foi previsto, segundo Châtelet (1981), por teóricos do “fim das ideologias”. Para
esses teóricos – a exemplo de Lipset, Beel e Raymond Aron –, quando as forças políticas
reconhecessem ser inevitável a implantação da democracia pluralista ou pluralismo político,
ocorreria o apaziguamento ideológico em aproveitamento da combinação de modelos
político-econômicos que permitiriam ao Estado alcançar a paz e a harmonia social
(CHÂTELET, 1981).
A partir da década de 1990 o Brasil começou a experimentar novos rumos, começando a
deixar de lado os discursos ideológicos e partindo para o discurso da qualidade de vida a
partir do desenvolvimento socioeconômico. Nesse contexto, os problemas da educação
brasileira passaram a sofrer um processo de exposição nos meios de comunicação de massa, o
que forçou o Estado a implantar políticas de melhorias. Criou-se o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)
instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, implantando-se uma
descentralização da educação para o nível de governo municipal, estabelecendo-se limites e
controles de gastos.
Em termos de educação, o Brasil melhorou bastante, mas o povo ainda sofre com problemas
de leitura e interpretação de textos. Todavia, estabeleceu-se uma capacidade de manifestação
nunca visualizada em períodos posteriores. Isso se deve à facilidade de acesso da grande
massa aos meios de comunicação, algo que decorreu, dentre outras coisas, de uma política
governamental de oferecimento de microcrédito às classes menos favorecidas que resultou no
aumento das aquisições de equipamentos eletroeletrônicos, dentre eles computadores e
tablets. De 2013 a 2014 o mundo testemunhou inúmeras manifestações da sociedade
brasileira, que tem demonstrado um amadurecimento em termos de conscientização. Contudo,
falta à sociedade brasileira evoluir criticamente e isso só se consegue por meio da percepção
das mensagens subliminares dos discursos, algo para o qual a grande massa brasileira ainda
não está preparada. Isso só ocorrerá por meio de uma educação de qualidade.
As manifestações políticas que vem ocorrendo no Brasil são importantes para mudar o
cenário atual de omissão da gestão pública. Contudo, o povo brasileiro, segundo Hofestede
(2014) ainda tem como muito forte a cultura de individualismo exacerbado e de “encontrar a
felicidade em coisas fúteis”.
Tudo isso está conectado ao fenômeno da efetividade das normas de construção e manutenção
de calçadas, pois não se regra a conduta de governantes e cidadãos apenas pela possibilidade
do uso da força. Acima de tudo a coletividade necessita ter senso crítico e estar preparada para
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o debate.
As regras de construção e de manutenção das calçadas, como quaisquer outras normas,
dependem da ação governamental e da aceitação da população. Torna-se fácil perceber que
quanto mais crítico o povo maiores as possibilidades de ocorrer o debate e o consenso e, com
isso, efetivar a execução das regras do passeio público.
A iniciativa privada, no caso as empresas de construção civil desejam avidamente construir
calçadas e os cidadãos desejam tê-las, então o que está faltando?
A Constituição de 1988 sobrecarregou os municípios de obrigações em descompasso com o
sistema de arrecadação próprio. Com isso, os entes subnacionais ficaram sem condições de
exercer plenamente suas finalidades sociais previstas no ordenamento jurídico. Tudo isso está
relacionado ao presidencialismo de coalizão, o qual tem sua face municipal, onde os
municípios apoiam os governos estaduais nas campanhas políticas e estes os apoiam com a
liberação de verbas, alimentando a um vicioso ciclo que pode prejudicar a gestão da
arrecadação municipal (ABRANCHES, 1988; PRUD'HOMME, 1998).
Por todo o exposto, conclui-se que três fatores estão diretamente relacionados à questão da
efetivação de todas e quaisquer normas, incluindo as de construção e manutenção das
calçadas:
a) a cultura brasileira de aceitar a desorganização e o autoritarismo público;
b) o descompasso entre o “ser e o dever ser” dos brasileiros que se traduz em: “se o Governo
é obrigado a fazer isso, mas não o faz então eu também não faço aquilo”;
c) a falta de participação social, pois facilita a omissão governamental;
4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento foi construído em três níveis, de baixo para cima e em forma de pirâmide10.
Recorda-se que foram aplicadas cinco técnicas de pesquisa, mas uma delas, no caso a
Pesquisa Survey, serviu apenas para o teste de campo que antecedeu a pesquisa de campo
propriamente dita.
4.1 Tratamento de dados do nível operacional
O nível de conhecimento 1 ou nível operacional visou à construção da avaliação das calçadas.
O primeiro passo foi o de realizar a microanálise do texto de Bradshaw (1993) sobre
walkability. Isso permitiu a elaboração de itens e pesos de avaliação segundo os critérios do
mencionado autor. O segundo passo foi o de coletar por meio de observação livre a real
situação das calçadas da Av. Conselheiro Aguiar. O terceiro passo foi o de confrontar a
situação das calçadas de acordo com os critérios de qualidade identificados no texto de
Bradshaw.
Em suma, os resultados da avaliação das calçadas foram obtidos pela confrontação dos pesos
atribuídos aos itens de avaliação descritos no quadro 1 com as notas atribuídas pelos
pesquisadores durante o levantamento técnico dos itens ilustrados no quadro 2. Para tanto,
utilizou-se uma fórmula de média ponderada ilustrada na figura 4.
Quadro 2: resultados do levantamento operacional
Avaliação Qualitativa
Peso Nota
Condição do Piso: quase toda a
extensão do calçamento apresentava
3
1
buracos, desníveis e obstáculos.
10Vide

Avaliação Qualitativa
Rampas: quase a totalidade das
rampas p/ acesso de veículos tem
largura e inclinação irregular.

Peso

Nota

2

1

subseção 2.1!
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Fluxo de pedestres: insignificantepara
alterar a velocidade de deslocamento
dos transeuntes.
Larguras (faixa livre e serviço):
quanto à largura, não há trechos com
menos de 1,5m, mas não há separação
entre a faixa livre e a faixa de serviço.
Manutenção (obras): quase inexistem
obras. As obras encontradas não
priorizavam os pedestres.
Faixa de travessia: quase todas
estavam apagadas.
Fonte: elaboração própria

3

10

1

8

2

1

2

3

Acesso: quase todos os acessos aos
edifícios e estacionamentos estavam
fora dos padrões da NBR 9050.
Obstáculos (faixa livre): Foram
encontrados inúmeros obstáculos
fixos e móveis na área que deveria ser
de circulação exclusiva de pedestres.
A faixa livre não está sinalizada!
Sinalização: em diversos casos não
havia sinalização e, quando existia
não obedecia à NBR 9050.
Área de descanso nas calçadas: não
há!

2

1

3

1

1

1

2

0

O resultado da média ponderada concernente ao levantamento técnico do nível de
conhecimento operacional foi 2,67 numa escala de 0 a 10 e está detalhada na figura 4:
Figura 4 – média da qualidade das calçadas segundo os critérios técnicos

Esse nível de conhecimento informa o que já era esperado, ou seja, que a qualidade da
walkability na Av. Conselheiro Aguiar da cidade do Recife não é boa, ou melhor, atingiu o
patamar de 26,70% da nota máxima. Segundo os resultados dos diagramas conceituais, a nota
só não foi menor porque, apesar de em alguns trechos as calçadas estarem quase que
completamente bloqueadas por bancas de revista, a largura do passeio público foi considerada
muito boa.
4.2 Tratamento de dados do nível tático
O nível de conhecimento tático é a parte mais importante do processo, pois ela já compreende
o nível de interpretação do conhecimento estratégico. Caso esse nível de conhecimento não
seja bem trabalhado ou não denote nos resultados esperados, não será possível construir um
conhecimento estratégico.
Esse processo compreendeu a revisão literária com as respectivas análises e interpretações do
material coletado, assim como as análises e interpretações dos dados e informações obtidas
durante a pesquisa de campo.
A primeira fase da pesquisa do conhecimento tático correspondeu à entrevista individual
semiestruturada realizada no dia 02 de set. 2013 a um ex-presidente da Empresa de
Urbanização do Recife. Os dados coletados durante a entrevista foram categorizados com o
auxílio da microanálise e da análise da enunciação (BARDIN, 2011). A entrevista auxiliou na
identificação de soluções para a adequação efetiva das calçadas às normas. A categoria
central desta categorização foi a “legitimidade”, apontando como soluções: “construção
e manutenção de todas as calçadas por responsabilidade do poder público”. No dia 06
set. 2013, foi enviado um e-mail contendo perguntas sobre os mesmos itens técnicos descritos
no quadro 1. O e-mail foi respondido no dia 11 set. 2013, resultando na média ponderada de
3,86 ilustrada da figura 5:
Figura 5 – média ponderada da entrevista semiestruturada
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Fonte: elaboração própria
A segunda fase da pesquisa

A segunda fase da pesquisa do nível de conhecimento tático correspondeu aos formulários de
pesquisa. Os formulários de pesquisa contaram com dez perguntas e foram realizados por dois
pesquisadores a 30 respondentes em dias e horários diferentes:
Terça-feira, dia 03 set. 2013 em frente ao número 2775 da Av. Cons. Aguiar.
Quinta-feira, dia 05setembro. 2013 no trecho compreendido entre a esquina da Av. Cons.
Aguiar com a Rua Artur Muniz, e a Rua Vicência.
Sábado, Feriado da Independência do Brasil, dia 07 set. 2013. O trecho pesquisado
compreendeu o cruzamento da esquina da Rua Barão de Souza Leão com a Av. Cons. Aguiar,
e desta com a Rua Padre Bernardino Pessoa.
Utilizou-se a técnica da entrevista focalizada para a realização dos formulários (MERTON,
1987). Os formulários demoraram, em média, 15minutos. Foram realizadas perguntas abertas
seguidas de perguntas mais específicas. Ao final, foram solicitadas notas para os itens do
levantamento técnico (quadro 1) e o valor de 1 a 3 para o grau de importância dos itens, sendo
a nota um = razoavelmente importante, dois = importante e três = muito importante.
Para
a análise e interpretação, foi realizada a “categorização (aberta, axial, seletiva e central)” com
o uso de ferramentas do tipo “flip top” e “miniestruturas” (STRAUSS, CORBIN, 2008).
O cálculo da média ponderada dos formulários realizados retornou um valor de 4,05 que se vê
ilustrado na Figura 6:
Figura 6 – média ponderada dos formulários de pesquisa

Fonte: elaboração própria

A categoria central desta categorização foi a “legitimidade”, apontando como soluções:
“construção e manutenção de todas as calçadas por responsabilidade do poder público
com a cobrança dos custos aos proprietários que possam pagar”.
A terceira fase do nível tático correspondeu ao grupo focal. Essa técnica de coleta e interação
que pode ser intervencionista ocorreu durante o feriado do dia 07 set. 2013, às 8h da manhã
com sendo realizada a 4 funcionários de uma cafeteria localizada na Rua Carlos Pereira
Falcão, esquina com a Av. Cons. Aguiar-Recife-Brasil. Os quatro participantes residiam em
bairros mais afastados e caminhavam em média 400 metros pelas calçadas da Av. Cons.
Aguiar até chegarem ao local de trabalho. A dinâmica durou 1h e 10minutos. Enquanto um
pesquisador dirigia o grupo focal, o outro realizava memorandos dos debates. O cálculo da
média ponderada do grupo de foco ficou em 3,48 pontos e pode ser visualizado na figura 7:
Figura 7 – média ponderada do grupo de foco

Fonte: elaboração própria.

A Categoria Central do Grupo Focal foi a “legitimidade”, retornando as seguintes
soluções: “fiscalização rigorosa, construção e manutenção de todas as calçadas por
responsabilidade do poder público. Cobrança dos custos ao proprietário que puder
pagar”.
4.2 Nível de conhecimento estratégico
O conhecimento estratégico compreende o resultado da integração dos outros níveis de
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conhecimento. Todas as informações e conhecimentos produzidos nas fases anteriores são
integrados de forma harmônica para obter-se o resultado final. Caso houvesse ocorrido
alguma contradição o estudo deveria ser realizado novamente. Isso não foi necessário, pois
todas as técnicas de coleta e análise retornaram a mesma Categoria Central da legitimidade.
Conclui-se que, de um lado, o Poder Público municipal não fiscaliza adequadamente
tampouco adequa as calçadas à norma técnica e, do outro lado, o proprietário não deseja
desembolsar dinheiro com algo que não sente como seu, no caso o passeio público. O
resultado disso é o “tá bem assim”, algo característico às sociedades cujas culturas, apesar de
não serem de apatia, admitem ser felizes com o que tem, mesmo que isso importe num certo
desconforto (HOFSTEDE, 2014).
Conectando o cerne da motivação da revolta dos taxpayers com a situação das calçadas
brasileiras e, após o tratamento de inúmeros dados desta pesquisa, verificou-se que os
proprietários de imóveis no Recife consideram que já pagam demasiadamente tributos ao
Brasil – impostos, taxas e contribuições –. Esse seria o principal motivo pelo qual gostariam
que todas as calçadas brasileiras fossem construídas pelo Estado. Segundo a vontade dos
respondentes da pesquisa, a construção deveria ser realizada com o produto da arrecadação
dos impostos já existentes. Eles não concordam nem estão satisfeitos com a obrigação direta
de pagar por calçadas que não sentem como se o fossem suas (BARROS, 2013). Outro fato
importante de se destacar é que na maioria das vezes em que os proprietários de imóveis
constroem suas calçadas, o fazem sem respeitar as normas técnicas.
Como resultado da integração, das informações concluiu-se que em todos os níveis de
conhecimento detectou-se a insatisfação fundamentada contra a obrigação de construção e
manutenção do passeio público pelo proprietário de imóvel particular. Verificou-se que a
fundamentação das percepções dos respondentes é válida, pois o Poder Público cobra um
serviço que tem todas as características de serviço público. Essa questão começa pelas
seguintes perguntas: se a obrigação de pavimentação das pistas de rolamento é do Governo, a
pavimentação do passeio público não o deveria ser? Por quê?
A pesquisa revela que os respondentes comungam de um mesmo sentimento de insatisfação,
que seria o fato de o Governo “[...] se preocupar mais com os carros do que com os pedestres
(informação oral)11”. A Categoria Conceitual Central ou simplesmente Categoria Central 12 da
pesquisa foi a da “legitimidade”. Segundo esse código generalizante, a obrigação de construir
e, ou de manter as calçadas não deve ser do proprietário ou do ocupante do imóvel. Em todos
os níveis de conhecimento verificou-se que os proprietários de imóveis particulares não
querem pagar mais caro por profissionais qualificados para a construção e manutenção de
calçadas. Eles desejam gastar menos e, por isso, contratam pedreiros que muitas vezes sequer
ouviram falar em norma técnica e quando já ouviram falar não tiveram qualquer tipo de
capacitação.
A solução dos respondentes para o problema das calçadas também passaria pela fiscalização.
Isso foi visualizado em todos os níveis de conhecimento, mas só ocorreu como categoria
central no grupo de foco. Talvez seus componentes estivessem influenciados por uma
característica comum ao grupo: todos eram da mesma empresa e trabalhadores sindicalizados
11

Rapport obtido durante formulário realizado ao respondente Eduardo Henrique.
Para maiores detalhes sobre o significado de Categoria Central vide Strauss e Corbin.

12
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–“de carteira assinada” –. Essa seria uma variável de influência do pensamento do grupo,
estando este mais propenso a cobrar a ação estatal para fazer valer os direitos coletivos. Os
municípios, regra geral, não têm como arcar sozinhos com os custos de construção e
manutenção do passeio público, devendo contar com o auxílio de outros níveis de governo,
mas isso deve ser feito de uma forma objetiva, específica e direta para resolver o problema.
Dentre os níveis de governo federal, estadual e municipal, o segundo nível de governo é o que
está mais próximo do município e este está mais próximo dos problemas locais (FLEURY,
2006). Além disso, há outros fatores como, por exemplo, a conurbação13, que apontam para o
fato de que o governo estadual é o mais indicado e mais beneficiado pelas parcerias
institucionais que o trabalho conjunto de construção das calçadas pode proporcionar.
A pesquisa conclui que o proprietário de imóveis não deve ser obrigado a construir calçadas.
O particular, regra geral, não tem conhecimento técnico, não contrata profissionais
qualificados, não tem disponibilidade de tempo nem recursos para construir calçadas.
Por todo o exposto, a pesquisa conclui que deve ser proposto e aprovado um projeto de lei de
abrangência nacional – lei federal – para obrigar aos governos municipais e estaduais, em
conjunto, a construírem e manterem o passeio público em conformidade com a norma ABNT
NBR 9050:2004. A lei deve conter dispositivos que permitam sua efetividade, tais como
percentuais mínimos de construção, manutenção e adequação do passeio público, bem como
responsabilização de gestores e chefes de executivo pelo descumprimento desses percentuais
mínimos estabelecidos na lei.
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