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RESUMO 

 

Este artigo tem como tema a acessibilidade e a mobilidade dos espaços públicos e seu foco são 

os passeios públicos dos principais eixos viários de Teresina, capital do Piauí. Oriundo de 

pesquisa desenvolvida no âmbito da Universidade Federal do Piauí em 2014\2015, sobre 

apropriação e ressignificação dos espaços de circulação de pedestres no município de Teresina, 

este artigo relata a parte inicial da investigação que trata da identificação das condições de uso 

das calçadas através de técnicas de planejamento, da abordagem qualitativa empregada na 

análise destas condições, e de como as informações e dados foram obtidos. Ao final o artigo 

destaca a introdução de novos usos, o surgimento de conflitos com a experiência urbana de 

caminhar e sugere a caracterização das calçadas segundo a zona funcional onde se localizam.  

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 A problemática 

 

As colônias de formigas e a cidade são espaços coletivos, estruturados e de uso ordenado. 

Ambas têm um conjunto de regras que governam o comportamento de seus indivíduos. 

Olhando-se mais detidamente a colônia e a cidade na escala do coletivo (GORDON, 2000), 

percebe-se que seus indivíduos apresentam um comportamento global, coordenado a partir de 

interação local” (JOHNSON, 2003, p 63). Ao observarmos o deslocamento dos indivíduos 

destes dois grupos constatamos que nas colônias, embora sem uma coordenação global, as 

formigas trabalham juntas, de forma coordenada, usando apenas informação local (GORDON, 

2000). Seu labutar demanda um deslocamento que é organizado e parece sempre ter um só 

objetivo. Nas cidades, os citadinos também tem comportamento coletivo gerado a partir de 

informações locais. No cotidiano, usam as calçadas para ir de um ponto a outro da cidade, para 

acessar seus equipamentos, edifícios, serviços e mobiliários.  Seu caminhar se faz, muitas vezes 

com o mesmo sentido ou direção, mas apesar deste aparente comportamento homogêneo, os 

citadinos não são um grupo cujo caminhar tem o mesmo objetivo.  Suas calçadas tanto podem 

ser percorridas de forma automática pela multidão que caminha apressada, como pelo passo 

vagaroso e despreocupado do flâneur, de Walter Benjamin, ou pelo caminhar sem destino do 

“Homem da multidão”, de Edgar Allan Poe. Ou ainda, como no caso de Teresina, capital do 

Piauí, a calçada pode assumir aspectos de espaço de permanência, sediando pequenos pontos 

comerciais e de serviço que acabam por obstruir o livre caminhar.  

 

Importa dizer que o caminhante citadino é aquele que mesmo não mantendo relações 

aprofundadas com os demais se desloca em uma escala que favorece o conhecimento dos 

pormenores urbanos e em consequência é o que melhor apreende a forma da cidade do ponto 



  
de vista intra-urbano. Seu caminhar gera percursos e permite a construção de referências 

urbanas. A repetição do “andar permite identificar a inserção de novidades, reconstruir novas 

referências na paisagem e introduzir novos percursos. É a partir das calçadas que o homem vê 

a cidade com mais propriedade, que acompanha a sua transformação. E é neste espaço público 

que, na escala de seu habitante – o homem -, se refletem a imagem da cidade, seu crescimento 

e desenvolvimento urbano (SELBACH, 2006, p 11). Esta ideia também é vista em “Flores do 

Mal”, de Charles Baudelaire (1985). O poeta trata a cidade como um personagem e faz o espaço 

público ganhar importância além de sua condição de espaço projetado. A calçada ganha 

destaque como espaço vivenciado, aquele que na visão de Lefebvre (2006) é transformado ao 

ser apropriado. Mas esta é uma descrição que poderia ser aplicada à cidade contemporânea e 

suas novas demandas. 

 

Na cidade atual, o crescimento urbano está relacionado ao aumento da população, de bens e de 

serviços e na redistribuição da população no território. Ambos, incremento demográfico e sua 

distribuição espacial, impõem uma nova demanda por bens e serviços, uma ampliação dos 

processos de produção e melhoria do nível de vida. São fatos que geram uma nova ordem 

urbana (BENÉVOLO, 2009) e provocam um movimento de reflexão sobre seus efeitos sociais, 

econômicos e urbanísticos. Trata-se de atender às novas necessidades que surgem e implica em 

transformação das cidades, evidenciando que esta ação mantém estreita relação com o processo 

de urbanização. 

 

Em Teresina, como de resto em todo o Brasil, o processo de urbanização foi rápido e ocorreu a 

partir da década de 1960, muitas vezes associado à falta de planejamento e à consequente 

existência de ocupações irregulares, o que gera inúmeros problemas ambientais e sociais, além 

de condições paisagísticas deletérias. Em geral, acarreta vários desafios a serem enfrentados 

pelo desenho e planejamento urbano e regional. Neste contexto, a pesquisa em desenvolvimento 

teve como objetivo inicial identificar a situação real de uso e ocupação do solo no Município 

de Teresina, especificamente em relação ao espaço de suas calçadas. Seu objetivo era traçar um 

paralelo entre a realidade apreendida e a condição ideal no intuito de propor subsídios para a 

elaboração de instrumentos de ordenação do uso do solo eficientes. 

 

Figura 1: Calçada obstruída por degraus, na Zona Norte de Teresina. 2014. Acervo da Pesquisa. 

 

O cumprimento das determinações da legislação de Acessibilidade dificultou a mobilidade de todos.  



  
 

O interesse pelo tema surgiu a partir de publicações na imprensa local e de observações feitas 

em caminhadas despretensiosas que permitiram constatar calçadas com dimensões insuficientes 

e uso equivocado da legislação, como bem o demonstra a fotografia da Figura 1, que, apresenta 

uma calçada com circulação dificultada para todos, embora a obstrução por rampas e degraus, 

aparentemente, tenha tido a intenção de atender às determinações da NBR 5090, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem 

observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 

Na coluna “Frente Ampla” do Portal Meio Norte, de 13 de Agosto 2012, Claudio Barros de 

Araújo (2012) fornece argumento para despertar o interesse da gestão urbanística e expõe 

alguns conflitos quanto a propriedade e responsabilidade sobre a construção e conservação das 

calçadas.  

[...] As calçadas pertencem ao município – o que impede seu uso privado. No entanto, 

em Teresina, as calçadas são ocupadas por carros, tapumes, restos de material de 

construção, rampas, totens de publicidade, mesas e cadeiras de bares. Há os que fazem 

um puxadinho, ampliam a casa, constroem garagem maior e tomam o pouco espaço 

do passeio público. O pedestre que dispute espaço com os carros (BARROS, 2012a) 

O jornalista também apregoa a necessidade em se tratar a calçada do ponto de vista de sua 

importância social, de uso e de ocupação, e também cobra ação por parte do poder público em 

relação a esses espaços. 

[...] Andar pelas ruas de Teresina, seja no centro, seja na periferia, seja em bairros de 

classe média alta, é um exercício de paciência e risco. Há obstáculos de toda ordem 

nas calçadas por onde o pedestre deve andar – ou ainda pior que isso, há a supressão 

da calçada por gente que avança muro e paredes até o limite do meio-fio da rua [...] 

Não há fiscalização para punir quem ocupa as calçadas, estaciona carro sobre elas, 

cria obstáculos arquitetônicos, faz comércio nesses espaços públicos. Um dos 

problemas sobre as calçadas é que do ponto de vista legal não se sabe claramente se 

pertencem aos donos dos imóveis ou ao município. Mas isso não é motivo para se 

impedir a ação do poder público sobre esses espaços, porque eles são de uso coletivo 

– e reside nesse ponto a necessidade que se tem de fiscalizar, punir excessos e até 

mesmo fazer investimentos para garantir a acessibilidade aos caminhantes (BARROS, 

2012b) 

 

Em 4 de fevereiro de 2014, no editorial intitulado “A rua privatizada”, o Jornal Meio Norte 

destaca que  

Os espaços públicos em Teresina – calçadas, passeios, ruas – vêm sendo 

reiteradamente ocupados por atividades comerciais sem que a Prefeitura adote 

providências para coibir essa prática danosa e que fere o Código de Posturas. Mais 

que isso, que tira de todos o direito de ir e vir e a acessibilidade. Esse continuado 

desrespeito e a rotineira colisão dele com o direito coletivo não parecem, infelizmente, 

comover os agentes públicos municipais responsáveis pela preservação do interesse 

comum. O resultado dessa omissão, que não é de agora,  é a expansão desordenada do 

uso de áreas públicas para fins privados [...] Com essa ocupação ilegal dos espaços 

públicos, o pedestre invariavelmente é quem leva o prejuízo. Tiram dele o direito de 

andar em segurança sobre as calçadas, praças e passeios centrais de avenidas. 

Como se vê, o editorial aborda com propriedade a questão da privatização do espaço público 

das calçadas, através da ocupação por novas atividades, entre as quais a pesquisa identificou 

como sendo as mais constantes: a extensão da área de atendimento dos bares, a extensão social 



  
ou de serviço da residência, a extensão de lojas ora como depósito de material, ora como 

exposição de mercadoria.  

Mas é preciso destacar que o interesse maior a mover a pesquisa decorreu da publicação em 

abril\2014, da “lei das calçadas”, Lei Complementar nº 4.522, de 7 de março de 2014, que não 

contempla as reais necessidades da cidade, promove conflitos de interpretação e trata a cidade 

como se qualquer de suas partes promovessem o mesmo tipo de relações espaciais e sociais. 

Daí sobressai o entendimento de que o desempenho funcional da calçada visto sob a ótica da 

qualidade de vida urbana implica em compreender a calçada como elemento urbano a ser 

identificado, caracterizado e ordenado a partir da relação entre sua morfologia com as atividades 

circunvizinhas, com as redes urbanas instaladas e a infraestrutura existente. Mas este 

entendimento permite supor que, devido à localização, as calçadas sofram influência da 

dinâmica de urbanização da cidade o que, possivelmente, amplia o potencial de uso e de 

transformação do espaço. A questão está em como controlar este potencial de forma a não gerar 

conflitos.  

Portanto o foco desta pesquisa foi dirigido às peculiaridades das calçadas de Teresina como as 

suas condições de uso, o nível de renda dominante na região onde se localizam, sua relação 

com a estrutura existente e a forma como seu espaço é apropriado.  

A apropriação – conceito aqui entendido no âmbito da psicologia do ambiente - está relacionada 

à sensação de pertencer a certo lugar. Significa possuir o espaço e implica em manipular este 

espaço através da realização de atividades cotidianas. Este processo é cerceado por dois 

aspectos fundamentais que surgem em sequência. O primeiro é a identificação do usuário com 

o espaço e diz respeito à forma como o organiza introduzindo elementos próprios de sua cultura, 

de sua história de vida. E o segundo é a cultivação deste espaço expressada através de sua 

manutenção e conservação e que está relacionado à maneira como o usuário cria espaços para 

o convívio social (MARTINS et al., 2014). Como consequência o processo de apropriação 

implica na criação de espaços que além de refletir a função precípua - no caso desta pesquisa, 

a circulação – permite a inserção de novos usos, espelha a memória, e a cultura urbana. Outra 

importante consequência é a formação da identidade através do comportamento individual ou 

coletivo que gera uma ação e esta, por sua vez, produz uma transformação espacial. 

 Neste sentido, a pesquisa percebeu que observar como se dá a vivência do espaço público por 

categorias sociais diferentes pode dar importância às calçadas no contexto da formulação de 

política de mobilidade urbana (BRASIL, 2012). Considerou que compreender a linguagem 

utilizada no processo de apropriação pode vir a ser uma diretriz para a organização da cidade e 

para o controle do uso e ocupação do solo. Desta forma, ao final, a pesquisa poderá oferecer 

subsídios à elaboração de políticas públicas de promoção da qualidade no deslocamento de 

pedestres, em Teresina, privilegiando aspectos como segurança, conforto, acessibilidade e 

conveniência. 

 

 2 O OBJETO DE ESTUDO, A CALÇADA 

 

Estudar a calçada e planejar seu ordenamento no território urbano se justifica devido ao seu 

significado no contexto jurídico e urbano. 



  
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a calçada é a parte integrante da via pública 

que estabelece uma relação de independência com os lotes em frente aos quais se instala 

(BRASIL, 1997). Significa dizer que as calçadas urbanas são fundamentalmente bens públicos 

municipais. 

Entende-se que a calçada, de acordo com o dicionário Aurélio (2010), é o caminho pavimentado 

para pedestres, numa rua, geralmente limitado por meio-fio. Segundo o dicionário de Laudelino 

Freire (1957), calçada é qualquer “caminho ou rua empedrada’. Do ponto de vista do coletivo 

urbano, ela deve oferecer condições de um caminhar seguro e confortável, proporcionado pela 

escolha de pisos adequados, ausência de obstáculos, sem degraus entre os terrenos, com o 

mobiliário urbano e a vegetação dispostos de forma a não atrapalhar o pedestre. 

 

Para o Ministério das Cidades (BRASIL, 2010) há uma diferença entre calçada e passeio. 

Calçada é todo o pavimento de pedestres, com o mínimo de 1,20 m e passeio é a faixa livre, 

que deve ter mais de 0,90 m. Mas a Lei Municipal nº 3608, de 04.01.2007, considera “PASSEIO 

OU CALÇADA como sendo a parte do logradouro, destinada ao trânsito de pedestres” 

(TERESINA, 2007, p 39). A discrepância quanto à definição não trouxe prejuízo ao trabalho 

executado porque a calçada foi entendida como espaço público destinado à circulação de 

pessoas. 

 

Tecnicamente, no contexto do desenho da cidade, a calçada é um importante elemento 

morfológico e funcional. 

As calçadas são as veias de uma vizinhança, ligando uma casa a outra e uma rua a 

outra. Criando corredores e trajetos definidos, as calçadas mantêm a paisagem 

povoada. É saudável viver num lugar em que se sinta no ar a atividade. As calçadas 

são o chão comum para as pessoas se tornarem membros de um lar maior. Seja para 

jogar, passear ou para o intercâmbio social, as salçadas são um lugar para a ligação 

(WYDRA, 1999, P 142) 

A calçada é muito mais que apenas uma linha divisória entre espaço público e privado. É um 

importante elemento de integração da estrutura urbana da cidade. Como se não bastasse ser 

espaço em potencial para encontros sociais, sua existência também integra e valoriza as 

diferentes partes da estrutura urbana. Une lotes ao sistema viário e de transportes, permite o 

acesso físico às atividades presentes na cidade (morar, trabalhar, abastecer-se e divertir-se) e 

aos serviços urbanos (saúde, educação, etc.), e muitas das vezes se constitui em suporte para as 

redes infra estruturais (distribuição de energia, abastecimento de água, coleta de resíduos, etc.). 

 

Além de ser vinculada ao funcionamento adequado das cidades, dada a sua relação com a 

estrutura socioeconômica urbana, a calçada também exerce importante papel na composição da 

paisagem urbana. O simples fato de existir, sua dimensão, características topográficas, 

condições de uso e tipo de pavimento, por exemplo, são aspectos que, de forma complexa e 

flexível, resultam em características que tendem a se refletir na imagem da cidade e que, desta 

forma interferem na valorização do solo e influenciam direta e indiretamente na qualificação 

da vida urbana (JACOBS, 2000, p 29-52). 

 

Já houve dia em que a calçada também foi importante no contexto social urbano como extensão 

da própria unidade habitacional, como espaço de convívio: “Nas calçadas, a questão da 

civilidade mostrava-se de forma derradeira. [...] cadeiras nas calçadas das residências [...] o 

parar para conversar em pequenos grupos trancando a passagem dos transeuntes” (SELBACH, 

2010, p 323). Hoje, o contexto urbano tem características como criminalidade ou inadequação 

do mobiliário urbano que inibem o convívio social nas calçadas, entendido por Jacobs (2000, p 



  
29) como sendo o grau de urbanidade de uma cidade ou bairro. Para a autora ele depende 

intrinsecamente do grau de vitalidade urbana ali presente no espaço público. Daí acreditar que, 

a partir das interações produzidas nas ruas pelo contato com estranhos, as calçadas funcionariam 

como “condutoras primárias” do fluxo de informações entre os habitantes. A autora argumenta 

que esta função depende de três características essenciais: separação nítida entre espaço público 

e privado; edifícios voltados para a rua de forma que se possa observá-la a partir dos interiores; 

e presença dos transeuntes nas calçadas, resultando em animação urbana. Sob esta ótica, tais 

características dariam importância à calçada no contexto urbano, fato que aliado a necessidade 

que todas as pessoas têm de usar ruas e calçadas, dá a estas um importante papel no provimento 

da segurança urbana justificando a necessidade de sua existência, de compreender o processo 

de sua apropriação e de sua conservação. 

 

Lamas (2007) tem a mesma opinião. Para ele a calçada é um elemento morfológico de extrema 

importância no âmbito da rua devido às conexões que promove entre os diversos elementos 

morfológicos existente nesta escala1. Segundo Lamas (2007), as calçadas como de resto todos 

os elementos morfológicos, são identificáveis na análise urbana e no processo urbanístico-

arquitetônico de sua concepção. O autor adota como categorias de análise: os aspectos 

quantitativos da forma porque podem controlar os aspectos físicos da cidade; os aspectos de 

organização funcional referentes ao uso para o qual o espaço é destinado e ao uso que se faz 

dele - que se relacionam com as atividades humanas (habitação, educação, saúde, comércio, 

trabalho etc.) e com o uso do solo (residencial, institucional, comercial, industrial etc.); os 

aspectos qualitativos que são os parâmetros relacionados aos padrões de conforto e de 

comodidade que o espaço oferece; e os aspectos estéticos - aqueles que contém a intenção de 

comunicar algo, ou seja são os aspectos da forma que se comunicam através dos estímulos 

visuais, táteis, olfativos, etc.  

 

Cumpre destacar que tanto para Lamas (2007) quanto para Jacobs (2000), a calçada é também 

um elemento promotor do bem estar social e tendo em vista se tratar de um meio para a 

circulação das pessoas, as calçadas devem assumir o papel de proteger os pedestres que nela 

trafegam. Por isso considerou-se necessário fazer frente à necessidade de adequação da calçada, 

de conscientizar proprietários de lotes e usuários, mas também de oferecer instrumentos que 

ponham fim à situação de risco que uma calçada inexistente ou mal conservada pode ocasionar. 

Daí a importância que o poder público adquire como agente fiscalizador e garantidor das 

condições adequadas para a qualidade de vida e o bem estar de todos. 
 

A multiplicidade de papeis que as calçadas assumem na dinâmica urbana e o fato do transporte 

a pé, dado a sua interferência no meio ambiente urbano ser o mais importante modo de 

transporte urbano atualmente utilizado, fundamentaram o interesse da pesquisa em verificar 

como este espaço se comporta na cidade de Teresina. 

 

 

                                                           
1 A partir do entendimento de que as unidades espaciais e os elementos morfológicos do espaço urbano e do 

território são diferentes em termos de escala, dimensão e conteúdo, Lamas (2007) criou níveis diferenciados de 

leitura tanto para a compreensão da estrutura urbana e de suas transformações, quanto para sua concepção. São 

eles: dimensão setorial para a escala da rua ou da praça; dimensão urbana para a escala do bairro, e dimensão 

territorial que se refere à escala da cidade. Em cada uma destas três dimensões Lamas enquadra três aspectos 

analíticos: os produtos das ações de transformação do território (concepção e controle), os mecanismos de 

transformação (construir, adaptar e conservar) e interferências (econômicas, sociais, administrativas, políticas, 

etc.). 



  

3 A METODOLOGIA 

 

Por tratar do espaço público e buscar a qualidade do seu desempenho, a pesquisa partiu do 

conceito de “urbanidade” e das condições ideais de uso compatíveis com as atividades 

instaladas nos lotes lindeiros às calçadas e com as características da estrutura viária.  

 

O objeto de estudo, por oferecer condições de delimitação nítida entre o espaço público e o 

espaço privado, é “espaço de subjetividade”, o que traz à baila o conceito “identidade”. O 

potencial de uso das calçadas e a diversidade de opções morfológicas que assumem, conduziram 

ao conceito de “ambiente heterogêneo”, ao tempo em que o conceito “localização espacial” 

exige o entendimento da relação entre ocupação do entorno e geometria da via. Estes conceitos 

definiram o referencial teórico e nortearam a pesquisa bibliográfica. 

 

Assim, tendo em vista que a pesquisa trataria do espaço público - local onde está o outro -, 

recorreu a Sennet (1999) e Tuan (1983) para o entendimento do processo de construção do 

lugar, essencial para a formação da identidade do cidadão. Para definir parâmetros de uso ideais, 

a pesquisa estabeleceu uma relação entre aspectos morfológicos e desempenho funcional. Os 

primeiros vistos na escala da rua, conforme Jacobs (2000) e Lamas (2007) e o segundo, na ótica 

de Kohlsdorf (1996) e Lynch (2010) por entender que a coerência perceptiva das paisagens e a 

diversidade de sensações que provoca interferem na qualidade e vitalidade dos espaços e dá 

sentido ao lugar. Por fim, para identificar os problemas e as potencialidades peculiares às 

calçadas, a pesquisa utilizou técnicas de planejamento (BUARQUE, 2002) como a construção 

de cenários urbanos e de matrizes. 

 

3.1 Procedimentos 

 

A pesquisa buscava analisar as condições de uso das calçadas e passeios públicos da cidade. 

Impunha-se uma aferição da realidade espacial que se deu com base na experimentação do 

espaço. Esta vivência permitiu conhecer suas peculiaridades quanto ao uso e registrá-las em 

fotografias e vídeos, e proporcionou informações e dados relacionados aos aspectos 

morfológicos como dimensões e mobiliário, por exemplo.  

 

Na experimentação, como faz um “flâneur”, as calçadas da cidade foram percorridas a passos 

lentos, mas diferente do personagem de Benjamin, o “flanar” da pesquisa tinha um objetivo: 

conhecer as propriedades das calçadas e a forma como são usadas. Percorridas por diversas 

vezes ao longo de 2014, as calçadas foram vistas a partir de diferentes miradas, cujos registros 

constituíram a principal fonte de informação para a construção do cenário representativo da 

realidade urbana à época.  

 

A análise crítica desta realidade era tangenciada pela intenção subjacente de se construir uma 

perspectiva de uso ordenado, com conforto e qualidade. Por isso as bases analíticas utilizadas 

estão relacionadas às condições de mobilidade e acessibilidade urbanas e referenciadas por 

aspectos demográficos, físico-territoriais, legais, sociais e econômicos, todos com base em 

Wilheim (1979).  

 

O acervo fotográfico obtido demonstrou as condições de mobilidade e acessibilidade urbanas.  

A Tabela 1 descreve as dificuldades mais facilmente encontradas e aponta o fato de que o 

espaço das calçadas é utilizado para outras atividades além da circulação, às vezes, obstruindo-



  

a. Como exemplo citam-se o fato das calçadas servirem para o estacionamento de veículos, do 

seu espaço ser utilizado como extensão da moradia (receber visitas ou conversar depois do 

jantar, por exemplo), ou para o comércio informal, muitos deles já consolidados no local. 

Tabela 1: Problemas Gerais 

ZONAS 

PROBLEMAS 

ZONA SUL ZONA 

NORTE 

ZONA 

LESTE 

Esgoto a céu aberto X   

Inexistência de calçadas X   

Descontinuidade do passeio por meio de desníveis (intransponíveis) X X X 

Materiais de revestimento inadequados X X X 

Uso indevido das calçadas como estacionamento X X X 

Ausência de arborização e de sua conservação X X X 

Ausência de manutenção do pavimento – buracos X X X 

Obstrução do passeio por materiais de construção X X  

Obstrução do passeio por rampas e escadas X X X 

Obstrução do passeio pela locação inadequada do mobiliário urbano X X X 

Obstrução do passeio pela locação inadequada da vegetação X X X 

Obstrução do passeio por acúmulo de lixo X X  

Apropriação por material expositivo de comércio  X X 

Apropriação como extensão da residência X   

Dimensões inadequadas X X  

 

Na impossibilidade de se examinar todas as calçadas da cidade, foi selecionada uma amostra 

representativa de diferentes tecidos urbanos em cada região da cidade – cujo conjunto, pode ser 

observado no mapa da Figura 2. Os critérios que definiram a seleção foram:  padrões diferentes 

de uso e ocupação do solo (de acordo com a legislação urbanística), nível de renda e valor do 

solo. Em cada uma destas regiões foram escolhidas duas zonas urbanas diferentes, uma 

comercial e outra residencial. O nível de renda e o valor do solo foram utilizados para fazer o 

contraponto entre as regiões: a norte e a leste se contrapõem às regiões sul e sudeste.  

Figura 2: Mapa de Teresina dividido em regiões, para o estudo. Acervo da Pesquisa 

 

Destaque para a localização dos corredores viários selecionados e estudados. 



  
 

Em cada zona urbana foram selecionados dois dos mais importantes corredores do sistema 

viário local. O status de maior importância foi definido a partir da relação entre os lotes lindeiros 

ao corredor e o processo de urbanização e crescimento da cidade. Considerou-se que estes 

corredores, por sua utilização ampliada, apresentariam calçadas com atributos mais evidentes 

assim como os efeitos da apropriação, permitindo ao final da pesquisa, que estes espaços 

possam dar indicativo da qualidade de vida na região em relação à integração das partes da 

cidade, à circulação de pessoas e à segurança dos atores envolvidos no consumo do espaço.  

A pesquisa levantou as características morfológicas de cada corredor viário e as relacionou à 

atividade predominante, moradia ou comércio\serviço, e identificou os atores\agentes ativos (os 

usuários, os edifícios e os equipamentos) na apropriação da calçada em cada corredor. A análise 

determinou a quantidade e o tipo de atores existentes na área em estudo, definiu seu “poder de 

atração e sistematizou esses elementos relacionando-os com as características morfológicas da 

calçada e obtendo informações sobre quais delas influenciam aspectos como volume do 

movimento, percurso maior ou menor, distância entre atratores, conservação do espaço, forma 

como a calçada é apropriada, etc. 

Por si, o levantamento fotográfico dos corredores permitiu a construção de mapas de localização 

de lugares com usos diferentes do caminhar e dos pontos críticos para a circulação de pedestres, 

e gerou uma discussão quanto aos aspectos “segurança e acessibilidade” e sua relação com 

aspectos demográficos da zona urbana (quantidade, nível de renda, etc.) e com dados 

estatísticos de cada corredor viário (tipo de fluxo veicular, volume, etc.). Em muitos casos, se 

pode constatar, por exemplo, que altos índices de criminalidade e de acidentes estavam 

associados às regiões predominantemente de baixo nível de renda, de intenso fluxo veicular e 

que apresentavam obstrução do passeio inexistência de mobiliário urbano como os registrados 

nas fotografias das Figuras 2 e 3.  

 

Figura 2: Av. Henry Wall de Carvalho, corredor comercial da Zona Sul, Teresina. 2014. Acervo da Pesquisa 

 

Circulação de pedestre obstruída por mobiliário urbano 

 

 

 

 

 



  
 

Figura 3: Av. Jerumenha, corredor comercial da Zona Norte. Teresina. 2014. Acervo da Pesquisa 

 

Apropriação indevida do espaço de circulação para atividade econômica 

A identificação de como a calçada foi apropriada e da sua relação com a atividade predominante 

na área urbana propiciou uma discussão sobre as razões que fazem da calçada um espaço bem 

sucedido. Percebeu-se que seu “sucesso” é definido a partir da relação que se estabelece entre 

as condições de uso que oferece (fácil, difícil, bom, ruim, etc.), do caráter da apropriação 

(eventual, permanente, etc.), do seu padrão geométrico e dos elementos morfológicos presentes 

(arborização, pavimento, mobiliário, etc.). Espera-se que ao final a pesquisa possa apontar quais 

as características que podem ser associadas às calçadas “de sucesso” e aquelas que, vinculadas 

aos passeios problemáticos, devam ser evitadas.   

 

CONCLUSÃO 

 

Até o momento presente, a pesquisa indicou que a apropriação das calçadas, por ações 

individuais ou coletivas, flexibilizou o uso dos espaços de circulação de forma a permitir a 

introdução de novas atividades como comércio, serviço, extensão social ou de serviço da 

moradia, etc. Mostrou que a realização de algumas atividades é conflitante com a experiência 

urbana de caminhar, como a utilização do espaço para estacionamento de veículos. 

 

Também permitiu observar que a apropriação, além de expressar a luta pela sobrevivência (na 

utilização do espaço público para atividades econômicas informais), também reflete a memória 

e a cultura contribuindo assim para a formação da identidade urbana e sugerindo que a 

observação de como se dá a vivência nas calçadas aponta para a sua importância no contexto 

da formulação de política de mobilidade urbana.  

 

A linguagem utilizada na apropriação das calçadas aponta para o fato de que ela não é mais 

apenas o lugar do caminhar. Ela sugere a existência de uma demanda espacial peculiar, 

determinada pela função\atividade dominante na região e pelo papel que os corredores viários 

exercem na malha da cidade. Além da localização, o tipo de uso nos lotes lindeiros também 

influencia as relações sociais que as calçadas contém e promovem. Significa dizer que as 

calçadas da cidade se apresentam diferentes em cada uma das áreas do zoneamento em vigor.  

 

E considerando que o zoneamento impõe diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do 

solo em cada área da cidade, entende-se que os índices urbanísticos referentes às calçadas 



  

deveriam ser específico para cada área. As calçadas não podem ser legisladas como se fossem 

elemento padrão, único a ser aplicado em toda a cidade. Sua caracterização deveria ser feita por 

zona funcional de modo a evitar conflitos de mobilidade e de acessibilidade gerados pela 

mistura de usos, pelo não atendimento às necessidades espaciais da práxis das atividades, e pela 

desconsideração à identidade urbana.  

Por este entendimento sugerimos a revisão da Lei das Calçadas, Lei nº 4.522\ 2014, e a criação 

de índices urbanísticos e de incomodidade específicos para as calçadas de cada zona da cidade. 
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