
Mais antigo do que andar a pé - Dito popular

Com efeito, são poucas as coisas mais antigas do que andar a pé.
Além disso, raras são as formas de locomoção mais freqüentes e mais
belas do que essa, animadora do olvidado verbo flanar. Se as pesqui-
sas origem e destino indicam que mais de um terço das viagens (de
mais de 500 m) são feitas caminhando, os mais recentes indicadores
de acidentes de trânsito dizem que um em cada dois vitimados é
pedestre e que - vejam só! - um em cada cinco acidentes ocorre sem
a participação de automóveis, ou seja, por conta do próprio passeio
público e do pedestre. Por que continuar fazendo vistas grossas a
essa tragédia anunciada?

APRESENTAÇÃO

Júlio Cortazar tem uma página maravilhosa sobre a evolução tecnológica
no transporte. Como convém aos artistas, transporta-se ele para o futuro
e, desde um ponto perdido no horizonte dos tempos à frente, mostra com
graça e espírito de onde partiu a Humanidade dos dias de hoje e onde ela
conseguiu chegar na atividade tão antiga de se locomover.

Cortazar parte dos atuais aviões a jato, evolui para os a hélice, depois
para os trens e os barcos a remo, depois às diligências e, finalmente,
chega ao coroamento da pirâmide tecno-científica, com a tecnologia
de andar a pé, tão praticada, nessa época futura, nas praias, pelos
caminhantes sobre a areia, que por sua vez observam prazerosamen-
te as evoluções dos banhistas nas águas do mar.

O que pretende este breve ensaio é antecipar-se aos artistas e, mar-
ginalmente aos marginais que eles são, propor que esse futuro longín-
quo de Cortazar se antecipe para já. Vamos lá, de preferência a pé.
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PEDESTRE

AN P

De fato, quem se lembra, no dia-a-dia, dirigindo seu carro, atravessando
uma rua movimentada e mesmo esgueirando-se dos buracos nas calça-
das, de que somos todos pedestres, ao menos de vez em quando?

As pesquisas de origem e destino feitas a cada dez anos na região
metropolitana de São Paulo, há 38 anos - e que foram repetidas pela
quinta vez em 2002, embora, em forma reduzida -, mostram o aumen-
to persistente do caminhar a pé como um significativo modo de via-
jar. Assim, 34% das viagens era feito a pé, em 1997, para locomoções
com mais de 500 metros (imaginemos se deslocamentos menores
fossem considerados!). Já em 2002, esse índice chegou a quase 38%.
O aumento de “apenas” quatro pontos percentuais em cinco anos sig-
nificou cerca de 4 milhões de viagens a pé a mais, por dia.

Além disso, a ANTP e o Hospital das Clínicas de São Paulo constata-
ram um dado insólito: dentre os acidentados de trânsito, 19,2%
daqueles que procuraram o setor de ortopedia e traumatologia do
maior hospital da América Latina eram acidentados em calçadas, em
passeios públicos e lugares de se caminhar, sem que a causa tenha
sido diretamente o automóvel, vilão a quem costumamos atribuir, equi-
vocadamente, todos os males dos acidentes de trânsito deste mundo.

Se levássemos em conta as estimativas norte-americanas e euro-
péias, o custo geral dos acidentes de trânsito estaria entre 2% e 4%
do PIB. Há estudos que chegam a atribuir até 11% do PIB a essa
causa. Tomando-se os dados mais conservadores, isso significaria
algo certamente equivalente à arrecadação da Cide, o novo tributo
criado (pretensamente, até agora) para financiar transporte e cujo
montante pode ultrapassar a casa do US 10 bilhões / ano, no Brasil.

Levando em conta que dois em cada três leitos hospitalares de traumatolo-
gia e ortopedia (de quatro grandes hospitais de cidades distintas) são ocu-
pados por acidentados de trânsito, e que a oferta de leitos hospitalares no
Brasil caiu de 27% entre 1992 e 1999 - e mais ainda em São Paulo (29%),
o tema em pauta deveria assumir foros de prioridade governamental.

Como se vê, haveria razões mais do que suficientes, até este ponto
deste artigo - embora de ordem negativa - para considerar as calça-
das como um meio de locomoção muito importante.

CALÇADA E CULTURA

Há contudo, outros motivos, para resgatar a importância do caminhar a
pé, de ordem positiva, eludidos em nossa cultura, com o passar do
tempo, reprimidos que foram pelo avanço inexorável dos veículos
mecânicos e a motor. Resgatar esses motivos parece-nos fundamental.

Se os números aqui apresentados não fossem o bastante para con-
vencer-nos sobre a importância das calçadas e passeios públicos, há
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argumentos outros - não tão racionais nem oriundos da engenharia e
da economia urbana - que deveriam ser invocados para sensibilizar-
nos sobre os equívocos que podemos estar cometendo com essa
desconsideração pelo ato singelo de caminhar a pé.

Já se disse que cabe aos artistas antever o futuro. Isto porque eles têm
uma capacidade inata de perceber, a partir de “leves traços pairando no
ar”, os sintomas do porvir, aquilo que, embora já presente, se faz anunciar
apenas para poucos, para os artistas, para os que agem “à margem do
racional”, marginalmente (como se a razão não fosse também emoção...).

Querem ver como as calçadas são importantes também do ponto de
vista do caráter “marginal” da arte? Pois bem! Toda a escola artística
do modernismo e do romantismo nasceu fortemente lastreada na
constatação crítica de que o domínio da máquina sobre a natureza
poderia não vir a dar em boa coisa nem para os homens nem para a
natureza. O início do romantismo se deu num romance escrito por um
biólogo e escritor alemão chamado Göethe. Ao longo dos mais de 60
anos que gastou para terminar o seu Fausto, Göethe retratou a vonta-
de inabalável do homem de vencer as forças da Natureza, com suas
máquinas e engenhos almejando disciplinar o “desperdício” das
marés, dos rios e suas corredeiras, do sol, da chuva e dos relâmpagos.

O herói mítico é Fausto, o qual reaparece de forma estranha, mas sin-
tomática, em centenas de obras da civilização humana, anteriores e
posteriores a Göethe. É como se houvesse, remanente em nosso
inconsciente coletivo, desde Prometeu - herói grego que roubou o
segredo do fogo aos deuses e o entregou aos homens - o desejo e a
culpa por dominar as forças da natureza. A redenção, o renascimen-
to de Fausto se dá quando o povo toma as calçadas e as ruas da
cidade e se redime de suas culpas ao ouvir os sinos de um domingo
pascoal - no romance de Göethe que fundou o romantismo e o man-
teve por quase duzentos anos. Essa cena primordial, representativa
de um ato necessário, inelutável de toda a humanidade, no ver do
artista, repete-se à exaustão em muitas outras situações da literatura,
da pintura, da música, da dança.

Na França, coube a Baudelaire escrever o poema de fundação da
escola do modernismo (Spleen de Paris). É ele, de fato, quem descre-
ve o ato miserável da substituição do cidadão, sujeito da cidade, pelo
objeto abjeto do carro tirado (puxado) por cavalos, que expulsa os
pedestres e alegres caminhantes ocupantes dos públicos espaços,
para... as calçadas. Aqui, de fato, parecem nascer as calçadas late-
rais às ruas, nas cidades modernas, de acordo com a história da arte.

O direito de ir e vir, que tinha dado ânimo à Revolução Francesa, a qual
motivou a moderna organização do Estado e de todas as constituições
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das repúblicas (modernas) ocidentais, começou ele a ser constrangido
a partir do ato primordial descrito por Baudelaire, que se passa em ato
quase contínuo a derrubada da Bastilha. Claro que seu poema repre-
senta apenas metaforicamente o que já vinha ocorrendo, mas que não
passava ainda de “leves e tênues traços pairando no ar”, a apontar os
destinos preocupantes do futuro. Mais do que à ciência, cabia aos artis-
tas antevê-los. Daí a importância de sempre também recorrer a eles.

Poder-se-ia também descrever, no poeta russo Pushkin, do início do
século XIX, com seu Cavaleiro de bronze, o lado quase bárbaro da fun-
dação de uma cidade “moderna” (São Petersburgo) e da sua relação
com o caminhante cidadão. Ou, ainda, se poderia buscar em Gogol -
outro escritor russo -, a azáfama das calçadas da rua Perspectiva
Nevsky, com seus transeuntes (que nome!) tocando-se com os cotove-
los e perseguindo-se pelas noites brancas e frias, e observando-se
pelos cristais das janelas, dos óculos, da neve. Ou, quem sabe, ainda,
se poderia ver em Gustave Caillebotte os passantes de uma manhã
chuvosa de Paris dos anos 1877? Como eram lindas as calçadas!

Baudelaire descreve a expulsão do cidadão francês, empurrado para
as laterais dos espaços públicos pela carruagem veloz e já, então, pri-
maz. As ruas estreitas, que obrigavam ao convívio humano, cívico e
cidadão, mesmo que às cotoveladas, foram substituídas, pelo prefei-
to e engenheiro parisiense Haussmann, pelas amplas perspectivas
dos Champs Elisées, copiadas da Perspectiva Nevsky russa, de
Pedro o Grande. Os cortiços miseráveis descritos por Victor Hugo
foram abaixo, para dar passo às tropas e à artilharia e os pedestres
perderam o seu “halo luminoso” de “reis santos” que de fato domina-
vam o espaço público, sendo empurrados pelos cavalos da calçada
que era sua para as então inexistentes calçadas laterais.

O herói grego Prometeu, ao roubar o fogo divino e, por isso, vir a ser
eternamente punido por Zeus, o deus maior, prometeu e perdeu. Pro-
meteu que o fogo permitiria ao homem voar, domar as forças da Terra
e conquistar a felicidade eterna. Mas perdeu, para a máquina originá-
ria do fogo mítico, a liberdade de ir e vir, que era exatamente o seu
desejo conquistar. Ir e vir? Só se fosse, agora, pelas calçadas!

Quanta coisa está contida na arte, retratada pela emoção, que a razão
olvidou-se de relatar? A expulsão do outro, em que a psicologia se
baseia ao nascer, logo após; a troca do papel de sujeito urbano pelo
de objeto. O direito de ir e vir. A vontade sempre reprimida e sofrida
de ocupação do espaço público - de ocupar as ruas e as praças -,
cujo ato irreprimível levaria a tantas guerras civis e morticínios assus-
tadores, ao ser reprimido. E a guerra atual, “pós-moderna”, “contem-
porânea”, que se faz em nome de controlar as fontes de petróleo - o
animador presente dos mesmos e inefáveis automóveis, descenden-
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tes nobres das mesmas carruagens de Baudelaire, de Caillebotte, de
Gogol e Pushkin? Dostoievsky e Tolstoi - verdadeiros edifícios da lite-
ratura mundial - não se eximem de explorar, à sua maneira, essa
mesma e sempre presente cena primordial. Tolstoi abomina o auto-
móvel e mata por suicídio a heroína Ana Karenina sob as rodas de um
trem, nessa época um fenômeno novo e monumental.

Números, muitos números - eis o que muitas vezes a engenharia, a eco-
nomia e o urbanismo atual nos exigem. Eles não bastam, porém, para
descrever o drama universal e moderno de duzentos anos de submissão
ao carro, à carruagem e ao automóvel. Quem sabe aos artistas caiba a
felicidade de convencer-nos sobre a tragédia contemporânea que vive-
mos como caminhantes a pé, pedestres que perdemos o nosso halo
sagrado e luminoso, ao sermos expulsos do território que era nosso, um
verdadeiro paraíso do espaço público urbano. O herói de Baudelaire em
Spleen de Paris, um pedestre quase atropelado numa rua lamacenta de
Paris, recém pavimentada por uma nova maravilha tecnológica dos pavi-
mentos viários (“macadame”, inventada pelo engenheiro inglês Mc
Adam), esse herói aparece como um “anjo caído”, desprovido de seu
halo, humilhado por ter tido a coragem de enfrentar Zeus. Os números
não bastam, primeiro, porque eles são apenas uma das invenções
humanas passíveis de nos ajudar a compreender a realidade. Segundo,
porque os números são muito frios e sua natureza impassível permite
interpretações múltiplas e díspares, como se fora um jogador de poker
inexpressivo, sempre escondendo o verdadeiro jogo.

RESGATE DA CONVIVÊNCIA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS

As calçadas, como todo espaço público, são um importante meio de
convivência cidadã, de sociabilidade e de educação. Somente por
isso, o resgate dos espaços públicos exclusivos dos pedestres seria
uma atribuição essencial de governo. É nelas que se dá a prática
democrática original, a consecução primária do direito de ir e vir, de
encontrar o próximo e de exercer atividades públicas e sociais, de ter
acesso a tudo e a todos de uma cidade. E é sobre esses elementos
primordiais que baseamos a vida moderna.

Associa-se o início da modernidade urbana, para as cidades ocidentais,
ocorrida no século XIX, à expulsão dos pedestres dos espaços públicos
das vias de comunicação terrestre, pelos veículos de transporte. De fato,
as manifestações artísticas de cunho modernista que se seguiram ao pri-
meiro retrato dessa disjunção entre o homem cidadão e o espaço públi-
co, basearam-se muito na metáfora (de Baudelaire) da perda do “halo
luminoso” do caminhante a pé, que reinava soberano sobre a rua, e sua
subseqüente substituição pelo veículo tracionado por animais ou por
motores, os quais viriam a ser, com efeito, os novos “sujeitos” urbanos.
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A ocupação decorrente das laterais das ruas, pelo ato de caminhar a
pé, levou à necessidade generalizada de construção de calçadas e
passeios públicos em todas as cidades ditas modernas. No Brasil,
nas cidades coloniais, essa atividade coube, muitas vezes, ao Estado,
tendo resultado em magníficas obras, muitas delas ainda existentes
nas cidades coloniais preservadas, executadas por pedramistas e cal-
ceteiros. Nas cidades contemporâneas, a construção de calçadas foi
delegada, individualmente, aos proprietários dos terrenos, de tal sorte
que em raras ocasiões se pode observar qualquer padrão homogêneo
no seu feitio, qualquer norma que as torne mais seguras e adequadas
ao caminhar humano e qualquer consideração com as exigências
mais críticas de pessoas portadoras de deficiências e dificuldades
especiais de locomoção. Mais do que isso, as calçadas, via de regra,
não são sequer construídas, na maioria das cidades brasileiras.

Efetivamente, a convivência pública nas ruas, que propiciava o exercí-
cio da cidadania e da civilidade, restringiu-se a oportunidades cada vez
mais efêmeras e raras, entremeadas por um sem número de obstácu-
los físicos interpostos ao ato de caminhar a pé, de encontrar-se com o
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outro cidadão, de respeitar regras de convivência social, de cumpri-
mentar o desconhecido, de sorrir irmanamente, ou de simplesmente fla-
nar com os olhos e com o caminhar vagabundo e despretensioso.

Durante o XII Congresso de Transporte e Trânsito, em Recife, o ex-
ministro Gustavo Krause disse que a cidade da Antiguidade grega, a
polis, era o espaço do exercício da política. A cívitas era o espaço da
cidadania e da participação; e a urbes, o espaço da urbanidade, da
convivência e da identificação simbólica.

“Os espaços públicos, no Brasil e em muitos países, foram destruídos
quase que exclusivamente pelo automóvel, dificultando o exercício da
política e inviabilizando a polis. Mais do que isso, eles estariam provo-
cando a síndrome da agorafobia, que é o medo da convivência, do
público, do espaço aberto; os cidadãos passaram a ter medo de ir e
vir nos espaços públicos, afetando assim a civitas, a civilidade e a
cidadania. O espaço de convivência, de exercício da urbanidade, de
identificação simbólica com a urbes, tornou-se vazio”.

A cidade tem que ser policêntrica, integradora e tem que misturar os teci-
dos urbanos, Tem que ser includente, mais amorosa, tem que pensar nas
crianças, nos idosos, nos pobres. A supressão do transporte coletivo pelo
individual só agrava as iniqüidades, ainda segundo Krause. O esvaziamen-
to da polis elimina os espaços públicos; sem estes, a participação cidadã
deixa de existir e a civilidade se esvazia também. A convivência pública
deixa de existir, a urbanidade se esvai, a identificação com a urbe em
comum, onde se vive, desaparece. Perde-se a relação de proximidade
com os demais cidadãos, com os vizinhos, com a família e com os filhos.

O transporte coletivo e público é um espaço de convivência, de con-
sumo coletivo, público e simultâneo de um mesmo “produto”, que é a
viagem. Ele interpenetra os tecidos urbanos e sociais; ele potenciali-
za a circulação vital de tudo e de todos, desde as notícias e informa-
ções, até o afeto, que é a base da civilidade, da urbanidade e da cida-
dania. Ele viabiliza tornar público aquilo que é público por natureza, ao
permitir-lhe o acesso e a apropriação do espaço público.

A concentração humana em lugares restritos, como são os ambientes
urbanos, exige, naturalmente, regras de convivência. Essas regras, no
início atinentes aos costumes, consuetudinárias, acabam se transfor-
mando em procedimentos, normas, leis, códigos e, até mesmo, pre-
ceitos constitucionais e cláusulas pétreas.

Transporte, trânsito e cidadania são intrinsecamente ligados e reali-
mentam-se mutuamente. Quanto melhores os dois primeiros, entre
outras coisas, melhor a qualidade de vida das pessoas e a sua convi-
vência e, portanto, melhores os cidadãos. Vice-versa, quanto mais
cidadania houver, melhor será o trânsito e o transporte. Não se tem
dado a devida importância a isso. Muitas medidas de cunho técnico
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poderiam estar visando reforçar o sentimento cidadão, e não é
comum que assim seja. Embora isso exija poucos recursos extras,
traz resultados magníficos para a cidadania e para o próprio setor.

Não pode haver dúvida de que o resgate do ato social urbano do
caminhar seguro e confortável, através de um espaço público em que
os cidadãos possam conviver, é uma exigência premente para o dis-
tensionamento de nossas cidades, para a diminuição de seus índices
de violência, de insegurança e de acidentes. E esse resgate do espa-
ço público precisa ser incentivado pelo Poder Público, dadas as
carências gerais da população a quem a lei incumbiu diretamente de
fazê-lo, mas que de fato não o fizeram na medida do necessário e
com a qualidade exigida pela dimensão humana dos caminhantes.

CAMINHAR A PÉ É UM MEIO IMPORTANTE DE TRANSPORTE

A Grande São Paulo assiste, diariamente, a mais de quatorze milhões de
viagens serem feitas por caminhantes a pé. Com efeito, mais de um terço
das viagens feitas pelos habitantes dos 39 municípios que constituem a
Região Metropolitana de São Paulo, é feito a pé (Pesquisa de Origem e
Destino, Metrô e Emplasa 1997 e 2002). O ato de caminhar, portanto,
constitui-se em modo de locomoção muito significativo, embora relegado
a segundo plano quanto aos investimentos governamentais. Dessa forma,
a construção de passeios públicos é atribuída aos moradores das cidades,
ou, excepcionalmente, aos municípios, a quem incumbe, de fato, regula-
mentar e fiscalizar a sua feitura, mas que pouco ou nada fazem para tal.

Resulta desse quadro que as calçadas das vias de circulação são
quase absolutamente despadronizadas e - o que é pior - inadequadas
para o trânsito de pedestres em geral e especialmente de idosos e
pessoas portadoras de deficiências.

UM EXEMPLO MUITO IMPORTANTE: CALÇADAS E VIOLÊNCIA
URBANA

Com relação à violência urbana, na mesma linha dos trabalhos pionei-
ros da urbanista Jane Jacobs, nos EUA, desde há cinco décadas, é
comprovada a grande interferência existente entre esse aspecto e a
circulação urbana. Pesquisas recentes da FAU-USP mostram como,
em São Paulo, os obstáculos urbanos à livre circulação criam nichos
para o crime. A arquitetura urbana do medo é composta basicamen-
te pela alta impedância imposta à circulação, isto é, pela alta resistivi-
dade aos movimentos, pela falta de capacidade dos espaços de acu-
mulação, pela indutância causada nos entornos dos principais canais
de acesso e que tanto alteram o uso e a ocupação do território.

“A falta de capacidade do sistema viário forma ilhas de difícil acesso,
que bloqueiam a chegada do poder público e facilitam o encastelamen-
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to do tráfico e do crime organizado”, diz o pesquisador da FAU. Isso
também causa uma sensação de distância, de não “pertencimento” a
um território e a uma comunidade maior e portanto de perda de identi-
dade com essa comunidade. A conseqüência só poderia vir a ser a
maior dificuldade de o poder público adotar políticas para corrigir os
defeitos do uso e da ocupação desse território. Essa dificuldade do
poder público de estar presente e ativo causa a sensação de abando-
no aos que habitam esse local e eleva a sensação de impunidade aos
dispostos a cometer crimes para impor suas vontades pessoais.
Rompe-se, progressivamente, o contrato social tácito que dá liga à vida
da comunidade e, com a ausência de governo, outros governos se
impõem e outros contratos tácitos ou até mesmo explícitos se firmam.

Cerca de 100 mil pessoas acidentam-se em calçadas ou em bicicle-
tas, anualmente, em São Paulo. Isto produz um custo econômico e
social inaceitável para a cidade e para o país. Muitos adquirem insu-
ficiências físicas e motoras, ou até mesmo morrem (como, em espe-
cial, idosos e mulheres “com mais de 50 anos”), como relatado por
dra. Julia Greve, do HC-USP.

O transporte individual feito a pé e de bicicleta vem crescendo muito
em São Paulo. Quase 8 milhões de viagens diárias com mais de 500 m
de extensão, são feitas a pé, por motivo de trabalho ou estudo, na
cidade. Aquilo que representava cerca de 17% das viagens há 35
anos, hoje alcança 38% das viagens paulistanas. Em outras cidades,
esse índice chega já a 44%, segundo a ANTP. Nos últimos cinco anos,
o aumento de caminhantes a pé foi de 10%, em São Paulo (dados das
cinco pesquisas OD feitas pelo Metrô desde 1967). Esse fato não faz
parte, absolutamente, de nenhum planejamento governamental, ape-
sar de estarrecer os técnicos que o conhecem.

Estima-se que cerca de 100 mil pessoas se locomovam de bicicleta
para fins como o trabalho e o estudo, hoje, diariamente, na cidade de
São Paulo.

ACIDENTES EM CALÇADAS E IMPACTOS SOBRE A SAÚDE
PÚBLICA

Como conseqüência do descaso que por elas se tem, segundo o Hos-
pital das Clínicas de São Paulo, em pesquisa coordenada tecnicamen-
te pela ANTP, em conjunto com vários ministérios da República e orga-
nismos do Governo do Estado e do Município de São Paulo,
constatou-se que cerca de 19,2% dos acidentados de trânsito interna-
dos naquele hospital eram oriundos de ato acidental não causado por
automóveis, ao caminhar-se nos passeios públicos, calçadas e lugares
de circulação de pedestres e ciclistas. Ressalte-se que não estão
incluídos aqui aqueles acidentes de trânsito com veículos motorizados
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(atropelamentos) e, sim, acidentes causados pela inadequação dos
passeios públicos ao ato singelo de caminhar com segurança. Ou seja,
está-se falando de acidentes sem a participação de automóveis.

Por outro lado, é sabido que dois terços dos leitos hospitalares de orto-
pedia e traumatologia dos hospitais públicos (dados do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo, do Hospital Miguel Couto do Rio de Janeiro, do Hos-
pital Sara Kubitschek de Brasília e do Hospital Mario Gatti de Campinas,
obtidos na década de 1990) eram ocupados por acidentados de trânsito.

O Brasil, mesmo carente de estatísticas confiáveis a respeito, tem
entre 30 mil e 50 mil mortos e entre 300 mil e 500 mil feridos anual-
mente em acidentes de trânsito. Segundo o IBGE (OESP, 7/10/2000,
p. A22; FSP, 7/10/2000, p. C4), a oferta de leitos hospitalares no Bra-
sil caiu 27% e, em São Paulo, 29%, entre 1992 e 1999. A perda des-
ses leitos se deu por vários motivos, entre os quais a tentativa de
racionalizar o processo de internação hospitalar, que é, às vezes, des-
necessária. Diante desse quadro, qualquer redução nos índices de
acidentes de trânsito é essencial para reduzir a carga orçamentária
excessiva existente sobre o SUS e para liberar leitos para outras
moléstias de incidência crescente.

É sabido, ademais, que 50% das mulheres têm tendência a desenvol-
ver osteoporose depois dos 50 anos e que 50% das quedas (chama-
das “quedas da própria altura”) de pessoas idosas pode causar gra-
ves lesões nos quadris; 20% dessas quedas podem, mesmo,
ocasionar fatalidades. Grande parte dessas quedas causa lesões per-
manentes, o que torna as mulheres idosas especialmente vulneráveis
às más condições das calçadas, passeios públicos e áreas de circu-
lação despadronizadas e/ou mal projetadas e mal construídas.

Essa verdadeira “sangria desatada” constitui-se perda social e econô-
mica inaceitável, mormente para nosso país, tão necessitado de recur-
sos para promover seu desenvolvimento. De fato, segundo índices
europeus e norte-americanos, as perdas nacionais causadas pelos aci-
dentes de trânsito alçam às casas dos 2% a 4% do PIB, anualmente.
Em outros países, esses números são até muito mais expressivos. No
caso brasileiro, isto representaria cerca de R$ 20 bilhões a R$ 50
bilhões a cada ano. O Ipea avalia, para o Brasil, em R$ 5,3 bilhões tal
custo. Qualquer que seja esse número, ele é magnífico.

Diante desse cenário trágico, as autoridades médicas têm insistido
em alertar a comunidade nacional de transporte e trânsito quanto à
necessidade de que medidas urgentes precisam ser tomadas. O Bra-
sil vem assistindo o crescimento de endemias e epidemias outras, as
quais poderiam estar sendo melhor combatidas caso os recursos des-
tinados hoje a socorrer os acidentados de trânsito pudessem ser alo-
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cados para a prevenção de doenças graves as mais variadas. O
Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde estaduais e municipais
pouco podem fazer para corrigir essa tendência trágica, a não ser
alertar as autoridades de transporte e trânsito.

Em São Paulo, dentre os municípios metropolitanos, eram muitos os pre-
feitos que reivindicavam a cooperação do Governo do Estado de São
Paulo e, em especial, solicitavam programas específicos para o incentivo
à construção de calçadas padronizadas, seguras e de fácil e irrestrito
acesso a qualquer cidadão, em pesquisa feita pela Emplasa em 1993.

ESTADO PRECÁRIO DAS CALÇADAS

As calçadas, espaços destinados à circulação de pedestres, se vêm
invadidas por toda sorte de interferências, tais como equipamentos de
infra-estrutura urbana, posteamento mal posicionado, caixas de correio,
lixo, placas de sinalização institucional e comercial adotadas de forma
descontrolada, além da presença de comércio ambulante e irregular.
Junta-se a este quadro o precário estado de conservação, buracos, des-
níveis, irregularidades e rampas, agravado pela ausência de elementos
de segurança, de adequação necessária para a utilização por pessoas
portadoras de deficiências físicas, por crianças e por idosos.

Calçadas
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Com efeito, vem crescendo o clamor público em todo o mundo, con-
tra as dificuldades de acesso interpostas nos edifícios, nos caminhos
e nos meios de transporte, entre os quais as calçadas e passeios
públicos representam grande parte do problema. Efetivamente, se na
Grande São Paulo, 38% das viagens com mais de 500 metros são fei-
tas a pé, há outras cidades em que esse número já chega a 50% e
vem aumentando num crescendo.

COMPARTILHAR RESPONSABILIDADES

A construção de calçadas e passeios públicos é de responsabilidade dos
municípios, estando sua construção compartilhada entre os proprietários
de imóveis e o poder municipal. A tentativa de equacionar esse problema
e buscar-lhe uma solução esbarra em aspectos de competência legal os
mais variados. Efetivamente, o assunto calçadas é de atribuição munici-
pal, tendo recebido regulamentação recente através do artigo 68 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro. Entretanto, a conurbação de dezenas de muni-
cípios nas regiões metropolitanas faz das calçadas um contínuo em que
os limites municipais passam desapercebidos para os caminhantes.

O papel dos municípios

As calçadas são como os olhos da cidade. É nelas que todos se
encontram e podem exercer sua civilidade e o aprendizado da cida-
dania. Uma calçada bem feita pode ajudar muito a cidade, estimulan-
do a convivência e as trocas de afeto cidadão, vigilância permanente-
mente ativa e espontânea, alem da diminuição de acidentes.

As calçadas e os calçadões têm, além disso, uma utilidade social e eco-
nômica que a cidade desaprendeu. Elas são uma fonte de educação
para a convivência social e é nelas, principalmente, que as pessoas
aprendem a se respeitar e a levar em conta os interesses dos demais
cidadãos. Nos EUA, para diminuir a violência urbana houve um progra-
ma intenso de valorização de calçadas. Elas têm também uma função
econômica muito importante. Como quem faz a compra são as pessoas
e não os automóveis, o comércio e os serviços se beneficiam muito
com a circulação de pedestres nos passeios públicos, nas calçadas e
nos calçadões. A implantação de calçadões logrou, em cerca de 12
experiências européias relatadas pela União Internacional de Transpor-
tes Públicos - UITP, incentivar o comércio local entre 25% e 40%.

De fato, autoridades municipais têm manifestado grande interesse em
resolver problemas gerados pelo trânsito, com a ajuda do Governo do
Estado de São Paulo. Em pesquisa efetuada em 1996 pela Emplasa,
com todos os prefeitos da Região Metropolitana de São Paulo, o trân-
sito foi classificado como um dos três assuntos prioritários por quase
todos os municípios. E no âmbito do trânsito, as calçadas constituem
seguramente um dos aspectos mais prementes.
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De fato, grandes problemas, às vezes, podem ser resolvidos por peque-
nas soluções e isto é muito pouco compreendido. Os ganhos sociais e
econômicos de algumas pequenas medidas, com freqüência, superam
bastante aqueles de outras providências maiores, muito mais dispen-
diosas e, por isso, difíceis de realizar e, com freqüência, desnecessá-
rias, embora lucrativas para alguns poucos, não nos esqueçamos.
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Município de São Paulo
Taxa de mortalidade por acidentes com veículos a motor
1990/91

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade.

Principais problemas dos municípios da Região Metropolitana de 
São Paulo segundo seus prefeitos

Por exemplo, iluminar uma travessia de pedestres produz resultados
27 vezes mais eficientes do que fazer uma passarela, para reduzir aci-
dentes de trânsito. Mas é claro que um prefeito sem escrúpulos pode
ganhar muito mais construindo uma passarela do que instalando uma
simples lâmpada...

Sob outro ângulo, a partir de pesquisa feita pelo Seade, a Emplasa
mapeou a localização dos municípios onde os índices de acidentes de
trânsito eram mais graves, na Grande São Paulo. O resultado mostrou
um cenário profundamente iníquo, em que os municípios mais afeta-
dos são exatamente os menos dotados de recursos.

Efetivamente, o mapa mostrou uma coroa trágica, circundando o cen-
tro da região, coincidindo com a localização dos caminhos metropoli-
tanos, em sua intersecção com esses municípios. A iniquidade dessa
situação chamou à atenção, porque esses municípios mais pobres
acabavam por ter a quase totalidade de seus leitos hospitalares e de
prontos-socorros (sustentados em grande parte pelo erário municipal)
tomados por acidentados de trânsito. Ou seja, os municípios mais
carentes de recursos tinham que destinar os seus já precários servi-
ços médicos municipais para atender a intercorrências médicas cuja
causa era, em grande parte dos casos, estranha ao seu território, ou
motivada pela quase absoluta falta de recursos para tratar da livre,
desimpedida e segura locomoção dos cidadãos. Lembremo-nos que
incumbe aos moradores desses municípios periféricos (no caso, em
grande parte, pobres) construir as suas calçadas.

PLANEJAR E AGIR MATRICIALMENTE

Esse círculo vicioso precisa, evidentemente, ser quebrado. E para
isso, é preciso complementar o planejamento de cunho meramente
setorial e planejar e agir também matricialmente e regionalmente,
como manda, neste último caso, a Constituição Federal. Embora a
Constituição Federal de 1988 tenha buscado regionalizar o planeja-
mento e a execução de ações do Governo Federal, de fato os entes
federados ainda não adotaram, na plenitude, o espírito descentraliza-
dor que dela emanou. São muitas as ações setoriais que se tornam
mutuamente isoladas e, às vezes, repetidas e até mesmo contraditó-
rias, causando perdas de sinergia e enormes desperdícios de recur-
sos, sempre tão escassos no caso brasileiro.

São vários os exemplos de desperdícios enormes de vidas humanas,
de seu bem-estar e de recursos materiais, que são cometidos por falta
de maior integração matricial, “transversal”, entre setores diversos de
governo, para a resolução de problemas comuns.

Esse espírito descentralizador da Constituição Federal procurou, entre
outras coisas, estimular a cooperação voluntária e participativa dos
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entes federados para a gestão associada de serviços públicos (art. 241).
E buscou, também, que os planos territoriais viessem a ser executados
de forma regionalizada, consagrando o senso cooperativo que animou
todo o processo constituinte (art. 18, 23, 24, Emenda Constitucional
19/99). Assim, o elenco mais restrito dos “serviços comuns de interes-
se metropolitano”, vigentes na Constituição anterior, foi substituído pelo
universo mais amplo das “funções públicas de interesse comum”.

O art. 153 da Constituição Federal estabelece que o “território esta-
dual poderá ser dividido... em unidades regionais... de municípios limí-
trofes,.. para integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas de interesse comum...” pelos entes públicos atuan-
tes na região, atendidas as respectivas peculiaridades. Isto é, não fora
a evidente necessidade de corrigir, na origem, as causas de tamanho
desperdício e iniqüidade, a própria Constituição Federal dá guarida e
exige que se tome atitudes corretivas e preventivas a respeito.

As calçadas são um outro bom exemplo do que poderia ser feito com
uma visão de planificação transversal, não meramente setorial, do gover-
no e da sociedade. As calçadas e os calçadões têm uma utilidade social
e econômica que as cidades modernas desaprenderam, desde o adven-
to do transporte tracionado e, especialmente, do automóvel. As calça-
das são uma fonte de educação para a convivência social e cidadã e é
nelas, principalmente, que as pessoas aprendem a se respeitar e a levar
em conta os interesses dos demais cidadãos (ver Jane Jacobs, EUA).

Quando às funções econômicas das calçadas - como é sabido que
quem compra são as pessoas e não os automóveis - ocorre de o
comércio e os serviços locais, especialmente na periferia, se benefi-
ciarem muito com a circulação de pedestres nos passeios públicos,
nas calçadas e nos calçadões. Dados da UITP sobre experiências de
construção de calçadões em 12 cidades européias indicam que o
comércio pode aumentar em até 40% as suas vendas quando se reti-
ram os carros das ruas e se transforma o seu leito em calçadões.

A experiência de Carapicuíba, com o prefeito Fuad Choucre, em 2003,
é altamente ilustrativa a respeito, abrindo uma possibilidade nova de
melhoria da governança local e de programas de “PPPP” (Participação
Público Privadas “de Pobres”) para a construção de calçadões centrais
de bairros e cidades. Em Carapicuíba, o uso de mão-de-obra egressa
do sistema prisional, em situação de alto risco de reincidência no crime
e na internação compulsória, foi altamente positiva. Não só a taxa de
recidiva caiu de cerca de 70% para 5%, em seis meses de acompa-
nhamento, como cerca de 15% dos 100 trabalhadores egressos apli-
cados no projeto conseguiram emprego em função de sua participa-
ção nele. Foi-lhes ensinada uma profissão (calceteiros, ou
pedramistas), foram-lhes dadas lições de cidadania, acompanhamen-
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to social e familiar etc... A reação da população local foi altamente
receptiva e satisfatória, ajudando na reintegração. Era mais barato
manter homens e mulheres egressos trabalhando para a sociedade e
para reconstruir a sua própria cidadania, assim como a da cidade, do
que mantê-los presos e à mercê do crime mais intenso, interno às pri-
sões. Como pode ir longe o planejamento matricial!

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COMO RESGATE DA
CONVIVÊNCIA PÚBLICA

Há, contudo, um outro ângulo de abordagem ao problema, que refor-
ça esse espírito descentralizador, regional e de busca de sinergia entre
forças e processos, instâncias e organismos públicos distintos. De
fato, não só os setores de saúde e de seguridade social, assim como
o de transporte e de trânsito, estariam sendo beneficiados por ações
mitigadoras quanto a esse assunto. Também a segurança pública e a
administração penitenciária poderiam sê-lo. Vejamos porquê.

Segundo pesquisa da Secretaria de Administração Penitenciária de
São Paulo, talvez até 70% dos egressos das penitenciárias paulistas
apresentam comportamento recidivo, voltando ao crime após o cum-
primento de penas anteriores. Esse fato ocorre principalmente nos
seis primeiros meses após a egressão das cadeias e penitenciárias.
Apesar disso, apenas 6% deles são considerados irrecuperáveis. Os
demais 94% poderiam ser recuperados para o convívio cidadão. Esse
dado mostra a extrema gravidade da situação em que nos encontra-
mos em São Paulo e, quiçá, no Brasil. Dos mais de três mil egressos
mensais, mais de dois mil têm potencial para reincidir no crime, em
São Paulo. E esses dois mil egressos prisionais que reincidem no
crime constituem-se na metade dos quatro mil novos encarceramen-
tos mensais que verificamos existir em São Paulo. Ou seja, como se
fora uma “caixa d’água”, enquanto liberamos, a cada mês, três mil pri-
sioneiros, entram outros quatro mil, metade dos quais, ao ser libera-
do, recidivo será. E uma das razões principais disso é a rejeição social
a que são submetidos e a conseqüente dificuldade de empregarem-
se em trabalho reconhecido e cidadão.

Ressalta, portanto, o interesse público em desmontar esse mecanis-
mo fatal e interromper o círculo vicioso e pernicioso dessa verdadeira
“fábrica de delinqüência”, buscando atuar em sua origem. A conjun-
tura de violência e insegurança que temos vivido em nossas principais
cidades e nas regiões metropolitanas tem, nesse mecanismo, certa-
mente, um dos seus motores principais.

Como tratar das calçadas e da delinqüência recidiva, buscando obter
comportamentos mais condizentes com a cidadania e almejando
diminuir acidentes de trânsito, disponibilizar mais leitos hospitalares e
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baixar o custo da saúde? Parece complexo, mas não é complicado.

Buscou-se unir ao menos dois objetivos iniciais, quais sejam, o de
diminuir acidentes de trânsito e o de diminuir o desemprego de
egressos prisionais. Pretendeu-se criar oportunidades efetivas para
a reinserção social de indivíduos que se encontram em situação de
exclusão, oferecendo-lhes uma oportunidade concreta de reorienta-
ção pessoal, de trabalho e de inserção na comunidade. Pretendeu-
se mais: construir-se uma oportunidade para que o indivíduo, ao
construir o espaço público, pudesse buscar construir-se a si
mesmo, percebendo-se cidadão, ao contribuir para a melhoria do
espaço urbano do qual também é um excluído, já que intitulado
“marginal”. Nesse processo, o homem pode ser ajudado a criar e
recriar sua própria identidade, recebendo apoio e orientação, como
suporte necessário para a superação de suas dificuldades pessoais
e sociais, elevando sua auto-estima e facilitando seu acolhimento
em sua comunidade.

O PROJETO PILOTO

Através do desenvolvimento de um projeto piloto, pretendeu-se con-
tribuir para resgatar um pouco da harmonia do espaço urbano e da
humanização dos cidadãos, seja daqueles que construiriam esses
espaços (em interação com a comunidade), seja os que dele pode-
riam vir a usufruir.

Dentre os 39 municípios que congregam a Região Metropolitana de
São Paulo, escolheu-se o município de Carapicuíba, devido às condi-
ções de baixa arrecadação municipal, de grande população, de um
índice de desemprego muito significativo (acima da média) e de um
segmento de egressos de penitenciárias também acentuado. Além
disso, vários projetos do sistema viário metropolitano vinham sendo
executados nesse município. Há grande carência de calçadas e de
passeios públicos em geral, no território de Carapicuíba.

Cerca de dez mil m2 de calçadas foram construídas no centro de Cara-
picuíba. Utilizou-se cerca de uma centena de egressos (homens e
mulheres) prisioneiros. Cerca de 20 deles foram posteriormente empre-
gados pela própria comunidade local. Apenas 5 reincidiram no crime,
durante o período observado. Procedeu-se a intenso trabalho de acom-
panhamento social, familiar e psicológico, feito pelo Instituto de Desen-
volvimento de Logística, Meio Ambiente e Transportes - Idelt, contrata-
do pela Secretaria de Transportes Metropolitanos de São Paulo.

Em Carapicuíba, a construção de um calçadão numa rua central, a
qual soi substituída em suas funções circulatórias por uma nova ave-
nida paralela (avenida Mario Covas), trouxe grande repercussão polí-
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tica e econômica local. Em Carapicuíba, a construção de um simples
calçadão foi sucesso não só de público, mas também de bilheteria. O
comércio local expandiu-se vertiginosamente, gerando riqueza e
emprego local e periférico, além de facilitar e baratear as compras,
evitando a ida aos centros.

Aumento do volume de negócios após a criação das zonas de pedestres

O prefeito da cidade dobrou sua aceitação pela população e os
comerciantes de outras ruas passaram a desejar construir (e pagar
por isso!) outros calçadões para pedestres... A mobilização da socie-
dade local resulta ser uma grande conquista dessas medidas, levan-
do o progresso até a periferia, promovendo a luta contra a carestia e
descongestionando os meios de acesso aos centros lotados.

Esta última experiência abriu portas para uma possibilidade concreta
de PPP - Parceria Público-Privada, em que o Estado entraria finan-
ciando parte dos custos de revitalização de pólos municipais e metro-
politanos. A iniciativa privada cobriria outra parte. Como o montante
dos recursos necessários é muito pequeno, essa seria uma PPP com
imensa chance de vingar e de produzir resultados muito superiores
aos de outras medidas, diante dos pequenos investimentos feitos.
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