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“E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas. 

E é tão bonito quando a gente entende 

Que a gente é tanta gente onde quer que a 

gente vá 

E é tão bonito quando a gente sente 

Que nunca está sozinho por mais que pense 

estar.” 

Gonzaguinha: Caminhos do Coração 

  



RESUMO 
 
 

A mobilidade urbana assumiu, mais recentemente, uma pauta de destaque nas discussões 
referentes às cidades. O planejamento e a gestão da acessibilidade numa busca de replanejar e 
fazer acontecer uma cidade para todos, é um processo de democratização urbana pela qual se 
norteiam essas discussões. A mobilidade nas cidades que apresentam um relevo delineado de 
ladeiras, como em Crato, cidade situada no sul do estado cearense, exige uma abertura maior 
das avaliações em torno das intervenções que precisam ser incrementadas para que essas 
incongruências, que se tornaram, urbanas à medida que a cidade se expandiu não se tornem 
fatores limitadores do direito de locomoção dos moradores. A Chapada Nacional do Araripe 
como fator de influência nas condições morfológicas e climáticas desta cidade, assim como 
sua localização geográfica a fizeram palco de uma história política na ocupação deste 
território no qual ainda nos dias atuais é uma das cidades da Região Metropolitana do Cariri, 
que exerce uma polarização num raio de abrangência que, em algumas especificidades, 
extrapolam o estado do Ceará. Essa polarização atraiu investimentos econômicos, públicos e 
privados, que associados aos fatores naturais, promoveram um acréscimo no número de 
habitantes e, consequentemente, na demanda por transportes, moradias, educação, serviços de 
saúde e demais exigências sociais, entre as quais as mais endereçadas às pessoas com 
deficiências que assumem, mais enfaticamente, seu papel no grupo social e requerem uma 
cidade que as abrace também, dando ênfase a condição das calçadas, nas quais a cidade sai às 
ruas e se encontra. Crato pode ser uma dessas cidades se eleger as pessoas como prioridades 
onde mesmo para alimentar o fluxo de veículos, públicos ou particulares; individuais ou 
coletivos devem ser direcionadas vias nas quais os pedestres também possam circular com 
segurança e autonomia, com calçadas onde não precisem competir com outros equipamentos. 
Não se precisa, obrigatoriamente, conceber uma nova cidade de Crato, mas sim um Crato que 
faça uso das atuais tecnologias, que já se encontram disponíveis, tendo como guia dessa 
concepção a formação e a valorização dos cidadãos. 
 
Palavras – Chave: Cidades; Crato; Mobilidade Urbana; Acessibilidade; Calçadas. 
  



ABSTRACT 
 
 

The urban mobility took on, more recently, a subject highlighted at discussions about towns. 
The plans and the management of accessibility try to re-plan and make a city for everybody 
it’s a process of urban democratization whose discussions are guided. The mobility in the 
town that present a relief delineated slopes, like at Crato, city that stay in the south of Ceará, 
requires a more opening of the reviews about the interventions that need to be incremented for 
that incongruities, that became urban when the city grown up, don’t became a kind of limit of 
the right of mobility of residents. The Chapada Nacional do Araripe like a coefficient of 
influence in the morphological and climatic conditions of this town, as its geographic 
location, made it a place of a politic history in the occupancy of this territory, which until 
today is once of the city of Região Metropolitana do Cariri, that make a polarization within 
scope that, in any specificities, extrapolating the state of Ceará. This polarization attracted 
economic investments, publics and privates, that associated to natural conditions, to promote 
a increasein the number of residents and, consequently demand for transportation, home, 
education, healthy and others social requirements, including that are more directed rom 
people with deficiency that assume, more emphatically, their role in this social group, and 
require a city that embrace them too, with emphasis to sidewalks, which the town goes to the 
street and meet itself. Crato can be a kind of city that choose the people like priority, where 
until to feed a flow of vehicles, publics or privates; individual or collective may be directed 
ways which the pedestrians can also circle with security and independence, with sidewalks 
don’t need to try with other equipments. It doesn’t need, mandatorily, conceive a new city in 
Crato, but a Crato that uses the current technologies, that are already available, guided by this 
conception the formation and exploitation of citizens. 
 
Key-Words: City, Crato, Urban Mobility, Accessibility, Sidewalk. 
  



RESUMÉE 
 
 

La mobilité urbaine a assumé, récemment, un sujet de destaque dans les discussions réferents 
a las cités. La planification et la gestion d’accessibilité, en une recherche pour re- planifier et 
faire se produire une ville pour tous, c’est um proces de democratization urbaine par laquelle 
sont quidés cettes discussions. La mobilité dans les villes qui dispose d’un soulagement 
délimitée pentes, comme Crato, située au sud de l’état du Ceará, exige une ouverture plus 
grand des avaliations autour des interventions qui ont besoin d’être incrementées par ces 
incongruités, qui se sont devenies urbaines quand la ville s’est grandie, ne se devienne pas 
facteures limiteurs du droit de locomotion des habitants. La Chapada Nacional do Araripe 
comme facteur de l’influence dans lês conditions morphologiques et climatiques, donc sa 
localization géographique la fait étape d’une histoire politique dans l’occupation de ce 
territoire dans lequel, aujourd’hui encore, est l’une des ville de la Região Metropolitana do 
Cariri, qui exerce une polarisation au sein de ce périmètre, dans certains détails, aller au-delà 
de l'état du Ceará. Cette polarisation a attiré investiments économiques, publiques et privées, 
qui associés aux facteurs naturelles, ils ont favorisé une augmentation du nombre d'habitants 
et par conséquent la demande pour le transport, le logement, l'éducation, les services de santé 
et d'autres besoins sociaux, parmi lesquels les plus adressés à des personnes handicapées qui 
participent avec plus d'insistance, leur rôle dans le groupe social et nécessitent une ville qui 
les embrasse aussi, mettant l'accent sur l'état des trottoirs, dans lesquels la ville sort à la rue et 
se trouve. Crato peut être une de ces villes, si elle elège les gens comme priorités, où même 
pour nourrir le flux de véhicules, public ou privé ; individuelles ou collectifs doivent être 
adressées façons dont les piétons peuvent aussi se déplacer en toute sécurité et autonomie, 
avec des trottoirs où ils n'ont pas à rivaliser avec d'autres équipements. On n'a pas besoin 
nécessairement de concevoir une nouvelle ville de Crato, mais un Crato qui utilise des 
technologies actuelles, qui sont déjà disponibles, guidé par cette conception de la formation et 
d’appreciation des citoyens. 
 
Mot-clés: Ville; Crato; Mobilitée Urbaine; Accessibilité; Trotoirs. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo da mobilidade nos centros urbanos, neste caso, na cidade de Crato/CE, 

nos permite abordar a gestão da ocupação do espaço urbano almejando uma melhor condição 

de fluidez e acessibilidade desejando um impacto ambiental mínimo para os ecossistemas 

locais. Isso se torna o maior dos desafios em uma abordagem urbanística, pois significa, 

também, romper com os velhos modelos de gestão do território onde os interesses particulares 

possam, em algum momento, prevalecer sobre os interesses coletivos e que abriguem os 

interesses de todos os seus habitantes, inclusive das pessoas com deficiências. 

Discutir sobre cidade é sempre um tema muito intrigante à medida que por si 

própria ela, nem sempre, se explica. E é envolvente por ser necessária a inclusão de outras 

temáticas que dão suporte de existência e veracidade ao cotidiano urbano em direção a um 

modelo de gestão participativa, onde a coletividade possa transitar e opinar criticamente sobre 

o tipo de desenvolvimento, ocupação e gestão do seu próprio território. 

De acordo com a afirmativa de Silva (2005, p.48): 

A cidade é tão antiga quanto a história da sociedade em seu estado sedentário. De 
um arranjo sócio-espacial concentrado, garantindo vizinhança, proximidade, 
contatos, conflitos, trocas e solidariedades, a cidade chega à Modernidade como um 
espaço de múltiplas atividades caracterizadas pela conquista de uma urbanidade que 
expressa, contraditoriamente, de um lado o refinamento da Corte e dos palacianos 
que a ela tinham acesso e, de outro, a cidade possível das hordas operárias que 
ocuparam suas bordas e áreas degradadas e atribuíram um novo sentido à palavra 
periferia. A convivência destas duas cidades, espécies de foto e negativo, nem 
sempre é pacífica, muito embora haja um enorme esforço dos gestores em 
escamotear as diferenças e, de certo modo, camuflar o fosso social que separa e 
reparte as cidades contidas no emaranhado de tecido urbano. 

Neste relato é percebível que as ações que visam contrapor uma realidade não o 

fazem satisfatoriamente, pois, as cidades passam sempre por processos de transformações e 

adequações às novas exigências de construção e produção do espaço, sempre em movimento. 

A palavra “mobilidade” retrata mais apropriadamente essa abordagem de construção, 

desconstrução e reconstrução bem como a produção da cidade, afinal ela é somente o ponto 

inicial de uma discussão mais ampla e, em alguns aspectos, infindável. A cidade está em 

constante construção. 
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Numa abordagem sobre tempo e espaço encontramos, em elo, a velocidade na 

qual os atores se movimentam atrelados a uma tecnologia na confecção de novos cotidianos e 

de como isso está relacionado ao tempo histórico. Numa ótica sobre o movimento e a 

velocidade com as quais norteamos nossos contos e relatos acerca da participação humana no 

descortinar de novos cenários, perfeitos ou imperfeitos, na irradiação da cidade, Le Corbusier 

(2008, p. 105), muito sucintamente, diz que: 

O crepúsculo de uma civilização e a aurora de uma nova foram marcados por 
invenções mecânicas: o regime milenar das velocidades de “4 Km/hora” (passo do 
homem, do cavalo, do boi) passou, brutalmente, ao de 50, 100 e mesmo 500 
Km/hora, para o transporte de pessoas e de produtos e ao regime, ilimitado, do 
telégrafo, do telefone, do rádio, para o transporte de ideias (informação, comando, 
ordens e controles). 

Sob a influência desses novos mecanismos e das novas possibilidades de 

produção vieram, também, novos integrantes para esse cenário, migrantes de vários lugares. 

Surge, nessa vertente, o ato complexo da gestão territorial numa questão tão abrangente como 

a de administrar o fluxo migratório, pois o mesmo provoca uma soma na demanda da 

ampliação da rede de serviços, nem sempre, concatenada com a velocidade imperativa das 

necessidades dos habitantes. 

Dentre esses habitantes tomam destaque as crianças, os idosos ou pessoas com 

deficiências visuais, auditivas ou mobilidade reduzida bem como os "cadeirantes", e que 

reivindicam uma cidade com elas, também. Uma cidade que não se detenha apenas no 

discurso financeiro - político ou no acesso a informática (registro da velocidade atual), ou 

mesmo nas vagas no transporte público ou em estacionamentos, não menos importante por 

isso, pois nem sempre se pode adentrar, com autonomia, um desses meios de transporte, e 

podemos verificar, também, que não há como caminhar por alguns espaços como as calçadas, 

por exemplo, sendo difícil para a população em geral. 

A cidade diante da sua configuração urbana atual e a cidade almejada pelas mais 

novas necessidades de inclusões, ressaltando as que favoreçam a mobilidade das pessoas, dos 

veículos e dos diversos fluxos, pois “deficiências ou limitações” apresentadas por parcelas da 

população não são mais empecilhos a um trabalho produtivo devido a uma menor, porém 

ainda não a ausência ideal, de preconceito em nossa sociedade; são as grandes questões, sem 

dúvida, de uma contextualização mais abrangente. É uma realidade inevitável e urgente para 

que se promova uma adequação citadina, mesmo na medida mais simples do termo. 
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Em Crato - CE, cenário deste estudo, assim como várias cidades nordestinas e 

mesmo de outras regiões do país, e também fora dele, apresenta um quadro de descompasso 

urbano motivado por um processo de ocupação irregular ou até mesmo por uma ausência de 

planejamento onde a gestão urbana pode ficar a revelia dos interesses econômicos e/ou 

políticos administrativos descaracterizando a funcionalidade maior da cidade que é ser espaço 

de (con) vivência do cidadão. 

Esta cidade tem como atrativo de habitabilidade sua proximidade com a Chapada 

do Araripe um forte aspecto histórico de sua ocupação; e planejar e gerenciar a expansão 

urbana desta cidade com propostas de um novo (ou renovado) traçado arquitetônico, ou 

traçados que melhor promovam o funcionamento dos serviços, cujas vias de acesso sejam, e 

estejam, acessíveis a todos os transeuntes, como também discutir o zoneamento da cidade, 

tende a provocar discussões entre gestão pública e população. 

É a cidade, local de permanência e de moradia – processo de inter-relações com o 

espaço e com as áreas circunvizinhas; e trabalho – produção da existência. Significa, ao 

mesmo tempo, uma forma de organizar o território e uma relação política, que nem sempre 

favorece a todos os envolvidos diante das fragmentações existentes, como diz Corrêa (2000, 

p. 07): “Mas o espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de suas 

partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de intensidade muito variável”. 

Tais relações se manifestam de várias formas no espaço urbano. 

A implantação de uma grande indústria em Crato gerou uma discussão sobre sua 

localização e sobre seus possíveis impactos podendo se observar, também, uma mudança no 

comportamento econômico da parcela da população que foi absorvida como mão de obra, 

originando algumas alterações nas relações de trabalho, como as que caracterizam um 

emprego formal. Em uma abordagem sobre a presença de indústrias e sua contribuição, ou 

não, para o crescimento das cidades, Rochefort (1998:94), afirma que: 

Não se trata de explicar o crescimento das cidades pelo impacto direto da 
industrialização, já que esta não utiliza mais que uma fração da população ativa 
urbana potencial, mas importa considerar que este é um fator de arrancada na origem 
do crescimento indireto do setor terciário moderno e do setor informal das pequenas 
atividades. 

Vale ressaltar essa industrialização como alavanca de outros modos de produção 

que podem, direta ou indiretamente, intervir nessa relação e também no espaço urbano e em 

outras categorias que atreladas ao aumento do índice de compras parceladas no comércio 
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local, fez-se discutir a viabilidade de entrega das mercadorias nas residências. Nesse contexto 

a indústria que é um fenômeno nitidamente urbano tem também o efeito desterritorializador, 

interferindo nessas relações a partir do momento que provoca rupturas sejam no aspecto físico 

como também na relação do homem com a natureza. 

No intuito de gerenciar essas relações, entre homem e natureza, ocorrida também 

em várias outras cidades, podemos nos referendar pelo movimento, de 1948, em 

Fontainebleau, sob o patrocínio da Organização das Nações Unidas Para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO e do governo francês, a União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN), que no seu documento de 

constituição, estabelece Bressan (1996: 27): 

O termo conservação da natureza e dos recursos naturais compreende os recursos 
naturais renováveis da Terra sobre os quais estão estruturados os valores da 
civilização humana. A beleza natural é uma fonte de inspiração da vida espiritual e 
um suporte necessário para satisfazer as necessidades de recreação agora 
intensificadas pela vida progressivamente mecanizada do homem. 

Esses princípios espelham claramente como o homem deve ministrar sua relação 

com a natureza, onde explorador e explorado se confundem, pois promover desenvolvimento 

tecnológico associado ao conforto econômico que direcionam o uso e a ocupação do território 

seja urbano ou rural, sem considerar as necessidades de todos faz do homem agressor e 

agredido, pois é necessária que se tenha como prioridade, além da conservação, a manutenção 

da qualidade desses recursos. 

A cidade de Crato, no sul do estado cearense componente da conurbação 

nominada CRAJUBAR – Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que somados a outros 

municípios originam a Região Metropolitana do Cariri – RMC, onde os aspectos de origem, 

evolução e mobilidade estão imbricados e contextualizam a região do Cariri, é o universo 

deste trabalho de pesquisa. 

Os aspectos norteadores, presentes ao longo desta pesquisa, buscam proporcionar 

uma leitura exploratória do território cratense, ressaltando sua formação urbana que delineia 

as condições de mobilidade, assim como a gestão da acessibilidade que permite, ou não, uma 

ordenação do espaço urbano destacando as calçadas. 

O Objetivo Geral que norteia essa pesquisa é contextualizar a mobilidade urbana 

para o ordenamento das condições de acessibilidade na gestão do espaço urbano da cidade de 
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Crato, no sul do estado do Ceará/Brasil. Essa contextualização considera impactante a 

presença de ladeiras nas quais a cidade rotineiramente se descortina. 

Os Objetivos Específicos dessa pesquisa pretendem: Apresentar uma discussão 

conceitual de cidade e urbanismo. Diagnosticar o traçado urbano que permeia a mobilidade do 

cidadão. Descrever o cenário caririense através de sua história, passando pela conurbação 

CRAJUBAR e a criação da RMC. Analisar o ambiente construído das estruturas de circulação 

dos pedestres e veículos bem como das condições de deslocamento e acessibilidade aos 

espaços urbanos, apontando as dificuldades de deslocamento, comunicação e orientação das 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Estudar as áreas abertas de circulação, 

especificamente as calçadas, considerando a ergometria para os transeuntes de forma geral e a 

aplicabilidade, mesmo que singular, do Desenho Universal ao cotidiano da cidade. 

A metodologia utilizada na elaboração desta pesquisa sobre mobilidade urbana: 

planejamento e gestão da acessibilidade na cidade do Crato/Ceará foi desenvolvida com base 

nos objetivos geral e específicos que norteiam este trabalho. Quando estabelecidos os 

objetivos, fez-se necessário conhecer a história da cidade visando compreender aspectos da 

sua cultura; os imperativos geográficos que nortearam sua ocupação e o que motivou o 

desenho atual com a identificação de fontes de dados teóricos sobre cidade, planejamento, 

gestão, mobilidade, acessibilidade e calçadas. 

Para o um levantamento bibliográfico e histórico da cidade, muitas dificuldades 

precisaram ser transpostas, pois não há acesso fácil aos livros e periódicos de fontes 

fidedignas de informação. Muitos dos livros consultados foram emprestados de acervos 

particulares como também fotos e mapas que permitissem explorar os fatores que motivaram 

os atuais traçados urbanos, documentos escritos, registros públicos de cartórios, planos 

diretores, leis e outros, enfatizando que esses últimos documentos se encontravam na 

Prefeitura Municipal. 

Após levantamento bibliográfico e leituras que descortinaram alguns fatos de 

grande relevância para esta pesquisa foram realizadas observações sistemáticas nas vias de 

diversos bairros, pois as interpretações deverão ter como parâmetro a cidade como ela está. 

Para confronto dos dados pesquisados nos documentos, durante a coleta de dados, vale 

ressaltar, que foi viável analisar e refletir acerca do processo de localização dos fixos e fluxos 

da cidade e da maneira como podem permanecer onde se atualmente se localizam. 
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As visitas aos órgãos públicos da gestão municipal como a Secretaria de Meio 

Ambiente e Controle Urbano; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Saúde; DEMUTRAN 

– Departamento Municipal de Trânsito e com representantes da sociedade civil que atuem 

direta ou indiretamente na área de planejamento permitem dialogar, através de suas falas, com 

uma visão mais atual do que se planeja para a cidade e de como a população se manifesta 

diante das propostas, inclusive os cidadãos com alguma mobilidade reduzida que não tem, 

especificamente, uma atuação mais enfática nessas discussões. 

Em um mergulho histórico foi permitido ponderar como estudar mudanças 

considerando os aspectos históricos e ambientais envolvidos, respeitando os aspectos culturais 

inerentes sem desfavorecer novas necessidades diante dos problemas de mobilidade e de 

ergonomia nos principais pontos de circulação da cidade, tendo em vista às inúmeras ladeiras 

que compõem o cenário urbanístico de Crato como também as condições atuais das calçadas. 

A partir das técnicas de pesquisa consideradas foi possível uma maior validação 

dos dados e uma compreensão mais aprofundada da temática em estudo. Todo esse traçado 

metodológico culminou no entendimento dos fatores que motivaram os atuais perfis urbanos 

da cidade, inclusive com a participação de alunos do curso de Geografia - URCA, em oficinas 

e atividades com técnicas de observação. 

O "passeio acompanhado", uma dessas técnicas utilizadas, é quando o pesquisador 

acompanha o convidado que apresenta, ou que seja representada, uma redução de mobilidade. 

Uma dessas dificuldades pode ser induzida com a amarração de pesos aos tornozelos 

simulando a condição de caminhar do idoso; o uso de venda nos olhos para simular a 

deficiência visual ou a introdução de tampões nos ouvidos que simulam a deficiência auditiva 

de algumas pessoas. Essa oficina foi realizada em algumas calçadas no centro da cidade bem 

como na área interna do Parque de Exposição do Crato. 

Pode-se também incluir outros fatores limitantes para o exercício e, durante o 

percurso esse convidado (ou convidados), descreve em detalhes, as questões relativas ao 

passeio; é um método ímpar para a captação de impressões que, embora pessoais neste relato, 

podem ser mais abrangentes e informativas que a percepção da maioria da população e 

favorece o tratamento analítico dos dados deste estudo específico, pois de acordo com 

Apolinário (2009, p. 81): 
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Os estudos de caso normalmente são pesquisas descritivas, cuja finalidade é 
compreender intensivamente um fenômeno típico, presumindo-se que, 
posteriormente, a partir desse estudo, novas pesquisas podem ser realizadas. 

Enfim, como resultante de todo esse processo de pesquisa, análise, diálogos e 

participação nos encontros e palestras sempre voltados para temáticas que contribuíssem para 

esse estudo, os dados coletados irão compor uma abordagem da situação atual do território 

urbano cratense, ressaltando as incongruências na mobilidade urbana, as condições de 

acessibilidade, as calçadas e ladeiras. As considerações sobre como conviver com fatores 

determinantes e as sugestões de como adequar os espaços formam o parecer desta pesquisa. 

Os capítulos produzidos têm a pretensão de descrever o contexto histórico e 

geográfico apresentando a Região do Cariri cearense, e mais especificamente, a cidade de 

Crato, no sul do estado enfatizando os aspectos da mobilidade urbana; o espaço para os 

transportes públicos e particulares; os espaços de inclusão e os desafios que ele envolve como 

ladeiras e calçadas; a condição das pessoas com deficiência na cidade assim como a legislação 

pertinente à temática e as considerações concebidas a partir da realização desta pesquisa, 

ficando assim delimitados: 

Capítulo I – A Cidade e o Urbanismo: uma Discussão Sobre Planejamento. Neste 

capítulo, como continuidade da abordagem introdutória, são indicados alguns conceitos sobre 

cidade ressaltando os aspectos teóricos que envolvem o urbanismo e o planejamento, como 

também os aspectos da mobilidade e sua importância para a acessibilidade. Dentre os autores 

citados neste capítulo estão: Choy; Lefebvre; Le Corbusier; Rolnik; Serpa; Silva; Zucconi e 

outros. 

Capitulo II – O Crato em Perspectiva. É apresentado um relato de como a região 

do Cariri é percebida por diversos estudiosos, abordando seus aspectos geográficos e 

históricos tão particulares da sua formação e localização. A cidade de Crato na conurbação 

CRAJUBAR. A criação da Região Metropolitana do Cariri – RMC enfatizando as relações 

tão intrínsecas desse espaço; bairros da cidade; os ícones da arquitetura cratense e dados 

referentes aos transportes em oferta. Os autores que norteiam esse capítulo entre outros são: 

Coriolano; Figueiredo Filho; Gardner; Lima e Pinheiro. 

Capítulo III -. O Crato, sua Morfologia e a Gestão da Acessibilidade. Por se tratar 

da experiência vivenciada por uma parcela da população para a qual não temos tanta 

observância quanto deveríamos, este capítulo traz alguns aspectos mais sensíveis à questão da 
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mobilidade. Oferece uma reflexão sobre a cidade como espaço de circulação. A importância 

do Desenho Universal visando proporcionar uma inclusão social maior ao cenário urbano. 

Apresenta as Praças e o Parque de Exposição do Crato numa interrogação sobre suas 

condições de acessibilidade. Discute as ladeiras da cidade e de como podem gerar limites, 

bem como outros ícones da cidade. Como referência bibliográfica desse capítulo, estão: 

ABNT; Ascher; Cambiaghi; Leis Estaduais; Federais e Municipais entre outros. 

Capítulo IV – Todos Nascemos Pedestres. Essa afirmativa se faz no sentido de 

enfatizar nossa referência maior ao nascer que é o movimento natural e espontâneo do 

indivíduo e que almejamos sempre uma independência desse movimento. Apresenta uma 

série de leis e decretos que vislumbram a inclusão das pessoas com redução de mobilidade, ou 

não, em vários espaços, entre eles as calçadas, principalmente devido a sua condição de fluxo. 

Faz-se, também, um questionamento acerca da existência de subcentros como alternativa para 

uma ampliação da oferta de serviços e redução do raio da área de deslocamento das pessoas. 

Os autores referenciados nesse capitulo são: Carvalho; Matarazzo; Resende e Rossi; Sá e 

Santos entre outros. 

Para sintetizar uma abordagem dos principais aspectos discorridos ao longo da 

pesquisa destacando algumas características da cidade, do comprometimento da mobilidade e 

sua influência no cotidiano cratense é apresentado: A Mobilidade e a Gestão Urbana em 

Contexto. Nessas páginas a referência exclusiva de Silva reflete o pensamento maior deste 

trabalho. 

As referências indicadas apresentam leituras sobre a cidade de Crato e Região 

Metropolitana do Cariri; a Geografia e o Urbanismo; a Mobilidade e Acessibilidade e também 

Endereços Eletrônicos que muito contribuíram para a confecção desta pesquisa, da qual não 

se tem, aqui, a pretensão de ser ou ter a palavra final no contexto dessa temática, ao contrário, 

é necessário ser sempre incentivadora de uma grande e permanente reflexão sobre como a 

cidade pode, e deve ser um espaço de encontros e construções viabilizadas pelas condições de 

habitabilidade que incluem a mobilidade e acessibilidade dos, e para os cidadãos. 
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CAPÍTULO I 

01. Cidade e Urbanismo: uma Discussão Sobre Planejamento. 

A afirmativa de que o homem vive em cidades nos capacita a fazer uma busca 

reversa de suas origens. Que o homem, ser político e social necessita do grupo para interagir 

e, a partir dessa interação, propiciar a satisfação de suas necessidades parece ser uma visão 

comum, porém a forma como se interage com o espaço é registro maior de suas características 

antropológicas porque reflete um nível de tecnologia e educação formal, social, econômica e 

política de como se desenvolve a sociedade por ele formada. 

Tais transformações são decorrentes das novas formas de como o homem se 

relaciona com o espaço e nesse sentido as cidades são modificadas ou readaptadas em suas 

infraestruturas aparentes sem, em alguns casos, considerar que é o planejamento urbano uma 

ferramenta de grande valor para que essas mudanças ocorram com o mínimo de impacto 

possível. Para tanto é fundamental falar de cidade. 

1.1. Falando Sobre Cidades. 

Falar sobre cidades é remontar a trajetória do homem sobre o espaço por ele 

dominado. É fazer uma análise sobre os avanços e as tragédias, entre outras, culturais e 

tecnológicas que permeiam nossa história. Quando se fala em avanços nos reportamos às 

descobertas e invenções que surgiram para “facilitar“ o cotidiano das pessoas, do homem 

primitivo ou do homem moderno. E quando se fala em atrasos nos lembramos dos 

condicionantes de acesso a essas tecnologias. 

A cidade está em permanente movimento, não cumpre horários que não sejam em 

consonância com suas próprias determinações. Surgem pelos habitantes novas necessidades e 

ela, a cidade, continua em exercício com novos turnos. Em analogia a um ser vivo a cidade, 

vista por Choay (2005, p. 282), é assim descrita: 

A cidade é um ser sempre vivo, cujo passado temos que estudar para poder discernir 
seu grau de evolução; um ser que vive sobre a terra e da terra, o que significa que, 
aos dados geográficos, é preciso acrescentar os dados históricos, geológicos e 
econômicos. E que não se objete que o conhecimento do passado não tem nenhuma 
utilidade prática. O simples estudo das condições e manifestações atuais de 
existência da cidade é insuficiente, pois, por falta de pontos de referência no passado 
que sirva de comparação, não nos podemos orientar para o futuro. Tudo depende de 
tudo. A fisionomia de uma cidade expressa seu caráter. E os traços econômicos do 
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caráter servem para explicar os traços sociais, assim como a estes estão ligados os 
traços políticos ou administrativos. 

Nessa visão orgânica de cidade viva, em que seu passado é referência de análise 

para a construção do futuro é permitido, entre outros olhares, caracterizar como uma vida que 

precisa ser alimentada e nutrida, cuidada para não fenecer diante de possíveis “males” que a 

definhem. 

Quanto aos demais aspectos Rosendahl (2009, p. 22) ressalta que: 

É importante verificar que a gênese das primeiras cidades está vinculada à 
apropriação de um excedente por uma classe social que emerge e que tem no 
aparecimento do Estado e na religião os elementos de controle efetivo político, 
militar, institucional e ideológico, assegurando e justificando a dominação. 

Tal afirmativa nos faz associar o excedente às condições básicas e necessárias que 

favoreçam uma permanência efetiva da população em um determinado lugar, evoluindo a 

partir daí as raízes urbanísticas e suas mais diversas formas de existência. 

Inúmeras são as condições e formas com as quais podemos conceituar o termo 

cidade. Se observadas desde o século XIX, é possível perceber uma interpretação associada às 

condições tecnológicas e sua aplicabilidade na forma como o homem as usa na construção do 

espaço urbano. Neste sentido Zucconi (2009; p.13) afirma que: 

... pode ser definida a cidade do século XIX: de “cidade da revolução industrial” a 
“cidade na época da expansão”, de “cidade do progresso técnico” a “cidade do ciclo 
haussmaniano”; [...]. Parece-nos porém, que a expressão “cidade de ontem” é mais 
convincente, porque nos remete a um tempo não remoto e a uma série de imagens 
ainda perceptíveis. 

Sob pena de parecer um termo um tanto vago podemos observar, em uma escala 

mais temporal, que essa interpretação de como o homem e a cidade atual refletem suas 

relações nos faz questionar o quanto já avançamos na relação espaço-tempo ou ainda estamos 

tão vizinhos dessa condição retratada como sendo do século XIX. Não pelo aspecto 

paisagístico, mas da forma como é concebida essa cidade e da maneira como é realizada a 

distribuição dos mais diversos recursos. 

Sobre a cidade no espaço e tempo, entre outras abordagens, Le Corbusier (2000 – 

VII) afirma: 
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A cidade é um instrumento de trabalho. 
As cidades já não cumprem normalmente essa função. São ineficazes: desgastam o 
corpo, contrariam o espírito. 
A desordem que se multiplica nelas é ultrajante: sua decadência fere nosso amor-
próprio e melindra nossa dignidade. 
Elas não são dignas da época: já não são dignas de nós. 

Quando se refere ao fato de que a cidade não mais cumpre sua função podemos 

avaliar como sendo, também, uma leitura sobre a condição, ou ausência desta, da inclusão ou 

não, de todos em um espaço que não deveria ser imposição de poder ou representar um novo 

separatismo, mas sim representar um espaço de integração. Qual sujeito se sente contrariado 

nessa ordem? Que mecanismos são necessários para se evitar o desgaste do corpo e satisfazer 

o espírito? 

Ainda em Le Corbusier (2000, p. 6) ele afirma que: 

Nas terras que as populações iam invadindo pouco a pouco, a carroça passava aos 
trancos e barrancos ao sabor das protuberâncias e das concavidades, das pedras ou 
da turfa; um riacho era um grande obstáculo. Assim nasceram os caminhos e as 
estradas. Na encruzilhada das estradas, à beira da água, construíram-se as primeiras 
choças, as primeiras casas, os primeiros burgos; as casas se alinharam ao longo das 
estradas, ao longo dos caminhos das mulas. Colocaram ao redor um muro 
fortificado, e um paço municipal no interior. Legislaram, trabalharam, viveram e 
respeitaram o caminho das mulas. Cinco séculos mais tarde, construíram uma 
segunda muralha maior e cinco séculos depois uma terceira maior ainda. Por onde 
entrava o caminho das mulas, fizeram as portas da cidade e colocaram os 
empregados da alfândega. O burgo é uma grande capital. [...] As capitais não têm 
artérias, têm apenas capilares; o crescimento marca-lhes a doença e a morte. Para 
sobreviverem, sua existência está há muito tempo nas mãos de cirurgiões que 
retalham sem cessar. 

É uma abordagem muito significativa quando se refere ao Caminho das Mulas e o 

Caminho dos Homens retratando a dicotomia de contornar os obstáculos ou de seguir em 

linha reta, refletindo a competência, habilidade e tecnologia (ou interesse do homem e/ou do 

grupo) de modificar os imbróglios existentes, de se adaptar aos novos e/ou de se criar outros e 

novos caminhos, seja agrário ou urbano. 

Para Rolnik (1995, p. 16): 

A cidade, enquanto local permanente de moradia e trabalho, se implanta quando a 
produção gera um excedente, uma quantidade de produtos para além das 
necessidades de consumo imediato. 
O excedente é, ao mesmo tempo, a possibilidade de existência da cidade – na 
medida em que seus moradores são consumidores e não produtores agrícolas – e seu 
resultado - na medida em que é a partir da cidade que a produção agrícola é 
impulsionada. Ali são concebidas e administradas as grandes obras de drenagem e 
irrigação que incrementam a produtividade da terra; ali se produzem as novas 
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tecnologias do trabalho e da guerra. Enfim, é na cidade, e através da escrita, que se 
registra acumulação de riquezas, de conhecimentos. 

É bem fácil de compreender que na cidade é que são produzidos os meios de 

satisfação dos homens, seja para saciar a fome de alimentos como para saciar a fome do 

poder. A intervenção no espaço é um ato, às vezes simples, que promove a satisfação dos 

anseios. A relação homem-espaço ainda não contempla uma compreensão maior dos impactos 

por ela causados. 

Em uma ênfase da relação sociedade-espaço Carlos (2007, p.30) afirma: 

Na medida em que o homem vai deixando de ser coletor pura e simplesmente, e 
dedicando-se ao cultivo de plantas e à domesticação de animais na chamada 
“revolução agrícola” (uma das etapas do processo sociocultural) ele vai deixando de 
ser nômade. Quando o homem começa a produzir ele muda as suas relações com o 
meio. Ele passa a produzir um espaço e nesse relacionamento ambos começam a se 
modificar. Nessa evolução de relações a sociedade cria novas técnicas para o 
suprimento de suas necessidades de sobrevivência. 

Então numa abordagem mais específica, se a relação sociedade-espaço evolui em 

suas relações tão intrínsecas, por que ainda nos deparamos com tantos obstáculos na cidade? 

Pois, em algumas situações, ainda caminhamos semelhantes às “mulas” mesmo se acreditando 

poder dominar o espaço. 

Se a prioridade não for o homem, o cidadão, a cidade não evidenciará uma 

reflexão social. O cidadão é a personagem em torno da qual as concepções deverão orbitar. A 

cidade é para o cidadão, pois é a partir dele que ela se (re) conceitualiza. É essa relação que 

movimenta todas as outras. É um direito existir na cidade, conforme afirma Lefebvre (2001, 

p. 117): 

[...] o direito à cidade se afirma como apelo, como uma exigência. [...] o direito à 
cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às 
cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, 
transformada, renovada. 

Esse direito de inserção, não se dá somente pelo comparecimento a reuniões e 

eventos entre outras atividades. Mas é, também, poder fazer parte dessas reuniões e eventos 

de forma autônoma e independente, com dignidade e autonomia; poder fazer circular não 

somente as ideias, mas, também, saciando os anseios do corpo e culminando com o 

apaziguamento do espírito, citado anteriormente. 
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Uma renovação, também, se expande e se reconstrói, se moderniza e absorve as 

novas e renovadas concepções de mobilidade como vetor para a inclusão social, inclusão que 

apreenda o desejo do espírito e proporcione a aceitação do físico como uma característica 

pessoal e não como fator determinante de aceitação ou imposição de limites para o cidadão. 

Sendo essa renovação uma que promova uma viabilidade de fluxo não somente para os 

veículos, fruto da tecnologia humana, mas também para as pessoas que visam uma maior 

velocidade de locomoção. 

1.1.1. Cidade: Mobilidade e Acessibilidade. 

Tratar sobre os fatores que delineiam uma cidade é fazer, também, uma 

abordagem conceitual e temporal na busca do seu significado real. Sob os mais diversos 

olhares a cidade assume uma configuração metamórfica diante dos conceitos e preceitos de 

quem a observa. 

Afirmar, em momentos do cotidiano, que a cidade pode ser percebida como “uma 

selva de pedras” requer uma análise sobre o que essa afirmativa espelha inclusive sobre o que 

se almeja como uma cidade e se, a que temos nos é satisfatória. Em caso de resposta negativa, 

como e de que forma poderemos atuar sobre esse cenário buscando alternativas de mudanças 

que possibilitem uma condição mais adequada a todos. 

A cidade se abordada apenas como espaço de circulação do homem, seria reduzir 

a uma visão muito simplista da questão urbana, pois paralelo ao homem há a produção, os 

serviços, a economia e a política, entre tantas vertentes, e isso nos provoca uma imensa 

reflexão sobre em que tipo de espaço ela se configura e para qual circulação ela está 

preparada, pois afinal não é o homem que deve se adaptar à cidade, mas a cidade deve estar, e 

ser, constantemente (re) planejada para as necessidades do homem. 

Como cenário de vivência e convivência do homem, SANTOS (2008, p. 11) 

afirma que: 

... a cidade, onde tantas necessidades emergentes não podem ter resposta está desse 
modo, fadada a ser tanto o teatro de conflitos crescentes como o lugar geográfico e 
político da possibilidade de soluções. 

Nesse sentido é, também, na cidade que surgem os desarranjos espaciais que 

imobilizam uma parcela da população, seja motivado por questões econômicas e sociais ou 
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ainda pela obstacularização do espaço urbano. Tais obstáculos surgem na forma concreta de 

engessamento do sistema de mobilidade, prejudicando a acessibilidade, materializada nas 

calçadas inapropriadas, com pisos escorregadios; na ausência de sinais sonoros nos 

cruzamentos de maior fluidez de veículos; no uso inadequado do passeio com a presença de 

faixas, placas e cartazes que desobedecem à regulamentação ora vigente, ou mesmo a 

inoperância da fiscalização, de alguns setores, das mesmas. 

De acordo com Serpa (2009, p. 32): 

A privatização de ruas e acessos restringe o movimento de passantes, canaliza 
percursos e provoca a desertificação de muitas áreas públicas nas periferias urbanas. 
[...] Nas ruas das áreas centrais, os pedestres cedem seu lugar nas calçadas aos 
automóveis e camelôs. [...] Quem se arrisca a fazê-lo deve disputar o asfalto com os 
carros, ambulantes e caminhões, que também transitam livremente pelo centro da 
cidade (não há horários específicos para carga e descarga). 

O espaço público, bem como também algumas áreas privadas, sofrem em demasia 

com o uso desordenado do mesmo, não somente pela obstrução do passeio, mas também pelas 

condições de permanência na área, tanto para os consumidores quanto para os vendedores, 

não oferecendo segurança, conforto e restringindo o acesso para pessoas, principalmente, as 

que apresentam alguma limitação. Devemos considerar, também, as condições de fluidez do 

trânsito e de como a cidade circula sua produção. As condições atuais, em Crato, podem ser 

observadas na figura 01 a seguir: 

 
 
Figura 01: Entrada do Camelódromo em Crato, Rua Santos Dumont, Centro. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02.2013 
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Nesta figura 01 há que se considerar a ocupação da calçada pelos produtos em 

oferta bem como todos os atores envolvidos nesse cenário: o trabalhador informal e o 

ambulante; e, aqui se ressalta essa diferença como sendo, respectivamente, o primeiro aquele 

que instala uma barraquinha na calçada ou praça sem nenhuma autorização ou cadastro 

formal, inclusive delimitando seu “ponto” de trabalho com outros que se encontram na mesma 

condição; e o segundo, o ambulante, aquele que tem uma relação formal de cadastro e 

contribuição, com uso de identificação nas vestimentas, embora nem todos os ambulantes 

estejam enquadrados nessa situação e circulem pelas vias sem qualquer identificação. Essa é 

uma área que precisa ser modificada para melhoria dos serviços. 

Fazer do espaço público um local de fácil locomoção e adaptado às condições de 

mobilidade a todos é um grande desafio à gestão municipal de qualquer cidade. Os percalços 

para que se desobstruam calçadas, passeios e praças promovem um conflito que ultrapassa o 

discurso arquitetônico, pois envolvem também a circulação da produção conforme alegam os 

que fazem uso desse artifício. 

É possível observar na figura 02, a seguir, como a área do passeio ficou obstruída 

após a instalação desordenada de alguns equipamentos como coletores de lixo, telefone 

público, medidores de consumo de energia e outros: 

 
Figura 02: Rua Dr. João Pessoa, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 17.12.2012 
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A instalação dos medidores de leitura de consumo de energia nos postes de 

iluminação pública, demonstrado acima, é um uso inapropriado dos mesmos além da 

condição de afunilamento da passagem provocada pela instalação de outros medidores nas 

fachadas das edificações e do telefone público que, após a reforma do passeio, ficou no meio 

da calçada e numa altura que pode provocar acidentes, visto que o mesmo também está na 

faixa de indicação para a pessoa com deficiência visual. Isso reflete uma ausência de 

acompanhamento dessas obras de requalificação urbana por parte da gestão municipal. 

Algumas adaptações demandam por mais tempo, o que no caso de sinais sonoros, 

construção de rampas, serviços de saneamento e esgoto, e outros que demandam mais tempo 

de intervenção na área, terminam por gerarem uma incompreensão da maioria dos transeuntes 

além da instabilidade política, fazendo com que algumas obras ou serviços fiquem adiados 

por um período maior que o desejado, e hábil, para sua execução. 

De forma, nem sempre, silenciosa, a questão da mobilidade urbana já dava sinais 

de desgaste das soluções modestamente praticadas, mesmo que fatores econômicos que 

delineiam a mobilidade urbana; como afirma Alves (p.109) in Carlos, Souza e Sposito (2011), 

não há formas de adiar soluções: 

Dos fatores que eventualmente provocam a imobilidade e/ou mobilidade 
descendente tanto espacial como social, podemos destacar: insuficiência de recursos 
para manutenção das necessidades cotidianas das baixas remunerações e, aliado a 
isso, o aumento das despesas com aluguel, alimentação, vestuário e transporte; perda 
de emprego e/ou da atividade (ainda que informal) que possibilitava a inserção 
(mesmo que precária) no sistema produtivo e que permeia a reprodução da vida. 

Neste sentido alguns dos fatores envolvidos, neste caso de forma negativa, são 

preponderantes para a imobilidade espacial. Mas com a tomada de espaço econômico e social 

da chamada classe emergente e, daí reflexo de uma nova equitatividade financeira, ainda que 

muito modesta para os padrões desejáveis, através da aquisição de veículos (novos e/ou 

seminovos), a cidade enfatizou um problema que já se delineava há muito tempo que é o 

aumento no fluxo de veículos particulares circulando pelas suas vias. 

Outra condição bem mais peculiar em Crato e que não favorece a sistemática da 

mobilidade urbana são as ladeiras da cidade que em geral não apresentam calçadas com uma 

dimensão em conformidade com a legislação, principalmente, a das vias em declive que 

apresentam um maior impacto e transtorno ao pedestre, pois cada imóvel apresenta um 
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“degrau” para nivelamento das fachadas e dos pisos das casas provocando uma 

inacessibilidade e uma descontinuidade do caminhar para todos. 

Esse é um tema que gera muita polêmica até mesmo por serem os próprios 

moradores que criam algumas dessas soluções paliativas em suas casas e calçadas, fazendo 

rampas, degraus e outros para contornar a diferença de nível, mas não há uma preocupação 

para o pedestre que tem seu espaço recolhido e, muitas vezes, é obrigado a disputar o espaço 

com os veículos. Essa é uma questão abordada posteriormente por ter mais aspectos 

relevantes envolvidos nessa discussão. 

Esse é um cenário muito característico das cidades que, a exemplo de Crato, 

possuem um relevo com muitas ladeiras. Os proprietários e/ou moradores das residências que 

se encontram nessa situação, fazem uso dessas soluções específicas para a entrada e saída de 

pessoas e veículos que não favorecem o pedestre e não promove uma educação urbana onde a 

gestão peca na fiscalização dessas construções e na oferta de soluções que abracem a todos, 

conforme a figura 03: 

 
 
Figura 03: Ladeira Avenida Presidente Kennedy – Vila Alta 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 12.07.2011 
 

No caminhar por uma ladeira como a que aqui está registrada na figura 03, vários 

percalços precisam ser transpostos, como ter que competir com veículos nas vias de 
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rolamento por não haver uma passarela exclusiva para o pedestre. Risco maior ainda para as 

pessoas cuja acessibilidade esteja comprometida, considerando que para Guimarães (2002): 

A acessibilidade é uma forma de transformação ambiental e de mudança da 
organização das atividades humanas para diminuir o efeito de uma deficiência, 
devendo ser um valor da vida para tornar-se realidade e ser uma forma ativa de 
melhorar a condição de vida das pessoas. 

Associada à mobilidade urbana, que “é um dos principais fatores de 

desenvolvimento e da orientação do crescimento da cidade” num sentido de melhor acolher 

seus atores em seus mais diversos cenários; e que [...] “a natureza dos deslocamentos dentro 

de uma cidade depende diretamente da forma como as funções urbanas se distribuem no 

território” (DUARTE, 2007; p. 13), é necessário se ressaltar o urbanismo como uma das 

principais condicionantes na gestão e no refletir sobre cidades. 

1.2. O Urbanismo e Seu Papel na Gestão das Cidades. 

Os termos urbanismo e planejamento urbano passaram a ser parte do cotidiano 

popular, mais enfaticamente, com a construção de conjuntos habitacionais, criação de novos 

loteamentos, abertura de avenidas, praças e com a atuação do Estado sobre as cidades no que 

se aplica a infraestrutura como sistema de abastecimento de água e implantação de redes de 

esgoto. 

De acordo com Sposito (2001, p. 11): 

A urbanização como processo e a cidade, forma concretizada deste processo, 
marcam tão profundamente a civilização contemporânea, que é muitas vezes difícil 
pensar que em algum período da História as cidades não existiram, ou tiveram um 
papel insignificante. 
[...] 
Dessa forma, entendemos que o espaço é história e nesta perspectiva, a cidade de 
hoje, é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de antes, transformadas, 
destruídas, reconstruídas, enfim produzidas pelas transformações sociais ocorridas 
através dos tempos, engendradas pelas relações que promovem estas 
transformações. 

Geralmente o termo urbanismo, que alguns estudiosos atribuem a sua criação a 

Ildefonso Cerdá, com publicação e divulgação em 1867 em sua Teoria geral da urbanização, 

segundo Araújo (2010), está associado somente às intervenções na área urbana, 

principalmente quando se refere à abertura de novas vias, pavimentação das mesmas e 

instalação de rede de esgoto, mas podemos considerar todos esses aspectos como 
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materialização da história tendo, o urbanismo, objetivo de nortear as ações e as relações que 

se promovem em uma cidade, tomando uma abordagem mais direcionada ao planejamento 

urbano tecnocrático (VITTE e KEINERT: 2009; p. 27). 

Carstens et al (2008, p.16 e 17), afirma que: 

A visão clássica do que seja urbanismo reflete-se na definição adotada por alguns 
autores para os termos urbanização, urbanismo e urbanificação. 
Para eles, o urbanismo é uma técnica de planejamento que visa disciplinar o 
crescimento oriundo das migrações (urbanização), atender a crescente demanda por 
infraestrutura, serviços e abastecimento e melhorar a qualidade de vida. 
Já urbanificação consistiria na concretização das medidas apontadas pelo urbanismo. 
[...] 
No entanto, apesar das diferenças, todos têm algo em comum: são derivações 
herdeiras dos primeiros conceitos do urbanismo. Por isso ainda concentram seus 
esforços nos problemas surgidos no início deste século (migrações, aglomerações, 
problemas sanitários, etc.). 

Apesar de se reportarem a uma conceituação como sendo do “início do século” os 

problemas como migrações, esgotos sanitários e outros ainda permanecem alvo de 

reivindicações. A infraestrutura apesar de exigível ainda é uma das ausências mais 

impactantes na malha urbana. 

E assim como afirma Choay (2005, p. 282): 

Limitar o urbanismo à arte do traçador de planos seria entregar o destino das cidades 
a puros conceitos lineares que exigem que aqui o civic-center seja desenhado e o 
zoning sirva para ordenar as localizações, que adiante se espalhem os espaços verdes 
correspondentes aos park-system, etc. Tais conceitos fazem com que o principal 
esforço do técnico urbanista recaia frequentemente nos bairros suntuosos, quando 
devia ser dirigido a zonas populares, onde, de acordo com as lições que tiraremos do 
estudo do passado, reside o futuro da cidade. 

Nesta vertente, mesmo com a inserção de novas tecnologias ao presente das 

cidades, ainda não foi possível debelar tais problemas, mesmo que eles ocorram derivados de 

outras questões mais atuais como o aumento do índice de violência urbana em nossas cidades, 

aumento do número de veículos particulares, expansão de linhas de trens e metrôs ou ainda às 

novas relações de trabalho diante da atual legislação. 

Mesmo que as questões atuais se assemelhem às anteriores, ainda que com 

motivações diferenciadas, podemos afirmar que outras características permeiam esses 

conceitos, como afirma Lefebvre (2008, p. 137): 
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Agora podemos definir de maneira objetiva o urbanismo que, oficialmente, se define 
como sendo a atividade que “traça a ordenação dos estabelecimentos humanos no 
território com traços de pedra, de cimento ou de metal”. [...] De fato, o urbanismo, 
visto de perto, dissocia-se. Existem diversos urbanismos, o dos humanistas, o dos 
promotores imobiliários, o do estado e dos tecnocratas. Os primeiros propõem 
utopias abstratas; os segundos vendem urbanismo, ou seja, felicidade, “estilo de 
vida”, “status”; quanto aos últimos, sua atividade, assim como a do estado, dissocia-
se em vontade e representação, em instituições e ideologias. 

É possível entender que a presença do concreto, em ambos os significados, 

transportem o imaginário a uma representação quase que estéril da organicidade urbana onde 

o abstrato e o utópico caminham lado a lado prometendo uma realização promocional diluída 

na constituição do social. Não que seja inatingível de forma igualitária e para todos; porém é 

de uma construção dificílima se consideramos as parcas condições educacionais, sociais, 

econômicas ou, ainda, políticas da maioria dos cidadãos. 

O urbanismo, tão próximo do entendimento das cidades, pode até, em alguns 

casos mais específicos, não abrir questionamentos quanto às possíveis soluções almejadas 

pelos geógrafos, arquitetos, engenheiros e demais profissionais, porém, segundo, ainda, 

Choay (2005, p. 2 e 3): 

... o urbanismo quer resolver um problema (planejamento da cidade maquinista) que 
foi colocado bem antes de sua criação, a partir das primeiras décadas do século XIX, 
quando a sociedade industrial começava a tomar consciência de si e a questionar 
suas realizações. 

Diante dessas novas configurações e entrelaçamentos das relações que cerceiam o 

processo de urbanização e, consequentemente, a cidade, é previsível que seja apreendida uma 

dualidade nesse cenário, onde um espaço produzido e requalificado produza e seja produto 

dessas relações, conforme Acselrad (2009, p. 100) afirma: 

Observando mais de perto, contudo, a cidade e o processo urbano são uma rede de 
processos entrelaçados a um só tempo humanos e naturais, reais e ficcionais, 
mecânicos e orgânicos. Não há nada “puramente” social ou natural na cidade, e 
ainda menos antissocial ou antinatural; a cidade é, ao mesmo tempo, natural e social, 
real e fictícia. Na cidade, sociedade e natureza, representação e ser inseparáveis, 
mutuamente integrados, infinitamente ligados e simultâneos; essa “coisa” híbrida 
sócio-natural chamada “cidade” é cheia de contradições, tensões e conflitos. 
Urbanidade e urbanização capturam aqueles objetos em proliferação que Donna 
Haraway chama de “ciborgues” (1991) ou a que Bruno Latour se refere como “quase 
objetos” (1993); são eles intermediários que corporificam e medeiam natureza e 
sociedade e tecem uma rede de transgressões infinitas e espaços fronteiriços. 
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Tal análise nos permite enfatizar esse novo olhar sobre as relações do homem com 

o meio. A forma, muito singular, de algumas pessoas se referirem a um banho de rio, 

delineando uma intimidade cada vez mais ausente numa relação tão natural e, em alguns 

momentos tão saudosistas, deixando de lado aqui uma análise maior sobre as condições do 

estado das águas desse rio; e o banho de chuveiro com a água que “se origina” na caixa de 

água domiciliar, por exemplo, como se dali surgissem os aquíferos (uma visão tão “urbana” 

para alguns atores). É uma possibilidade ímpar de compreender esse homem que usa e que 

também modifica o espaço natural como a forma de satisfazer suas necessidades infindáveis. 

Nas questões que referendam as relações do homem com o meio, há sempre uma 

provocação no sentido de até que ponto da construção do cotidiano é possível se ter certo 

(pseudo) domínio do espaço se o momento, hoje presente, é fruto de um planejamento no 

passado realizado, que abordagem se pode propor para que hoje o futuro planejado não 

enfrente os mesmos problemas? Menezes e Jannuzzi (p. 69) in Vitte e Keinert (2009), 

ponderam: 

Somos arrastados ou conduzimos? Nós hoje vivemos o que antes era o futuro e 
todos os problemas que agora se colocam diante de nós puderam ser evitados ou 
resolvidos. Pudemos conduzir e fomos conduzidos para onde não queríamos. Eu 
governo meu destino? Meu país governa seu destino? 

Governar significa, também, controle e autonomia na gestão, o que implica em 

um planejamento viável à concretização tendo o urbanismo como reflexo do momento 

tecnológico vivenciado pela sociedade e seus diversos segmentos. É o planejamento urbano a 

representação da aplicabilidade desse momento tecnológico. 

Portanto se considerarmos que ambos estão entrelaçados e promovem uma nova 

cartografia do espaço conquistado, e aqui o termo “conquistado” se reporta ao avanço do 

“caminho das mulas”, anteriormente citado, pois sendo o homem moderno capaz de gerar 

novas configurações, admite-se que ele próprio possa ser o criador de novos planejamentos 

que objetivem atender novas necessidades, dele (homem) ou mesmo do capital; necessidade 

de quem serve e/ou de quem é servido. 

Se nos detivermos às condições da gestão urbana, geralmente o segundo passo 

após a etapa do planejamento, assume uma tarefa muito mais abrangente do que a identificada 

inicialmente. Vejamos em Acioly (1998, p. 75): 
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A gestão urbana pode ser definida como um conjunto de instrumentos, atividades, 
tarefas e funções que visam a assegurar o bom funcionamento de uma cidade. Ela 
visa a garantir não somente a administração da cidade, como também a oferta dos 
serviços urbanos básicos e necessários para que a população e os vários agentes 
privados, públicos e comunitários, muitas vezes com interesses diametralmente 
opostos, possam desenvolver e maximizar suas vocações de forma harmoniosa. A 
gestão urbana, portanto, deve se basear nos princípios da eficiência, eficácia e 
equidade na distribuição dos recursos e investimentos públicos gerados a partir da 
cidade e revertidos em prol de seu desenvolvimento. 

Nessa perspectiva podemos afirmar que seria esse o quadro de uma gestão ideal, 

onde a “eficiência, eficácia e equidade” fosse o norteador das ações públicas e que os 

recursos, a elas destinadas, fossem aplicados de forma a promover um real desenvolvimento. 

Promover desenvolvimento, nesse cenário, vai mais além do que simplesmente uma cidade, 

arquitetonicamente bem planejada com transportes públicos que cumpram horários, praças 

arborizadas nos bairros, serviços de abastecimento de água e rede de esgoto, serviço de coleta 

de lixo, calçadas viáveis, segurança pública, etc. para todos, vai até o sentimento de 

pertencimento a essa cidade. 

Caso contrário seria uma visão muito pueril das implicações legais que permeiam 

o urbanismo e a gestão urbana. Gerir uma cidade vai muito além dos aspectos externalizados 

pela aplicação dos recursos públicos. De uma forma bem ampla, Souza (2008, p. 94 e 95), 

afirma: 

O bordão popular “o problema [nas cidades brasileiras] é a falta de planejamento” é 
por mais de uma razão, problemático. Primeiramente, porque mais planejamento e 
um planejamento tecnicamente melhor não seriam, nem de longe, suficientes para 
alterar substancialmente para melhor o quadro vigente de injustiça social e má 
qualidade de vida da maioria da população nas cidades brasileiras, pela simples 
razão de que não afetariam verdadeiramente os fatores econômicos e políticos 
fundamentais que, historicamente, têm gerado e reproduzido esse quadro. 

Daí podermos afirmar que não basta apenas uma equipe técnica pertencente ao 

quadro municipal ou mesmo contratada, que é o que acontece na maioria das cidades 

brasileiras, que contratam uma empresa de assessoria em planejamento urbano, cujos técnicos 

são estrangeiros a realidade local e não comungam dos mesmos valores da população onde 

nem mesmo vivenciam seu cotidiano citadino, para elaborarem programas, projetos ou os 

planos diretores que, em alguns casos, permanecem apenas em documento editado. 

A grande questão “é a de que, aos olhos de muitos administradores e políticos, 

gastos com planejamento aparecem simplesmente como custo, e não como investimento” 

(SOUSA, 2008, p. 95) e, na maioria dos casos, apenas faz parte do cumprimento de uma 
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exigência legal, que no momento da sua aplicabilidade vai de encontro a questões adversas 

que nem sempre objetivam um bem maior. 

Temos a tendência de crer que o urbanismo possa resolver todos os problemas 

decorrentes de uma relação desigual entre cidadão e cidade, onde essa relação terá um saldo 

favorável para ambos os atores, porém é essencial ressaltar que “enquanto o “objetivo” do 

desenvolvimento for a expansão meramente quantitativa da produção e, em consequência 

disso, a expansão indiscriminada do consumo, não há urbanismo que resolva”, (GUIDUCCI, 

1980, p.44). 

É preciso uma abordagem mais contemplativa do cidadão e das suas condições 

sociais para que tantos programas, projetos e planos possam, de fato, se não solucionar 

permanentemente as diferenças sociais e econômicas existentes em nosso país, pois não 

teriam essa capacidade, mas seriam ímpares na tentativa de minimizar essas diferenças dentro 

das cidades. 

1.3. Sobre Planejamento Urbano. 

Quando nos referimos ao ato de planejar vislumbramos uma possibilidade, 

imediata, de solucionar algumas questões que impedem uma condição satisfatória de vivência. 

Se a questão for planejamento do uso e ocupação, de forma ordenada e sustentável do solo 

urbano, também, acreditamos na condição de promover soluções para tantos conflitos 

existentes em nossas cidades. 

Sobre planejamento urbano, Ascher (2010, p. 97) afirma que: 

Lurbanisme moderme définissait um programme à long terme pour une ville et em 
arrêtait les príncipes d’organisation spatiale (sous la forme de schémas directeurs par 
exemple), puis em déduisait des plans d’urbanisme visant à faire renter les réalités à 
venir dans le cadre prédéfini. Les plans et les schémas étaient destinés à maîtriser le 
futur, à réduire l’incertitude, à réaliser un projet d’ensemble. 1 

A eficiência do planejamento urbano não se resume apenas ao fato de abordar 

conflitos e propor alternativas, mas também de abordar o cenário dessas cidades de forma a 

compreender o universo em que ela se desenvolve. 
                                                             
1 O urbanismo moderno definiu um longo programa para uma cidade e interrompeu os princípios de organização 
espacial (sob a forma de planos diretores, por exemplo), depois deduziu o planejamento urbano visando situar as 
realidades futuras nos locais predefinidos. Os planos e os esquemas eram destinados a controlar o futuro, a 
reduzir as incertezas, a realizar um projeto global. 
 



54 

 

A existência dos atuais conflitos não surgiu de forma imediata, eles são frutos de 

alguns momentos de descasos, descuidos, desatenções ou não apenas estavam no quadro de 

prioridades das gestões públicas. 

Abordando essa condição, Souza (2008, p. 43), afirma que: 

[...] durante o processo de mudança de paradigma que presenciamos nos anos 90, 
quando a cidade passa a ser tratada como o motor do desenvolvimento e a sua 
performance e produtividade tornam-se questões fundamentais que devem ser 
tratadas e resolvidas através de uma gestão urbana eficiente de seu desenvolvimento. 
Essa mudança conceitual implica uma nova maneira de pensar e trabalhar a cidade. 
A produtividade urbana torna-se uma prioridade e acaba por evidenciar a questão da 
eficiência da cidade. [...] 
A produtividade das cidades é medida através do grau de eficiência com que elas 
conseguem maximizar investimentos públicos e privados e pela capacidade de gerar 
seus próprios recursos, necessários para manter um processo de desenvolvimento 
contínuo e sustentável. Para tal, passa-se a fomentar reformas institucionais e ao 
nível das políticas urbanas que venham a ter um efeito multiplicador na cidade como 
um todo. Mecanismos e processos indutores da densificação passam a fazer parte do 
repertório dessas políticas. 

Em território brasileiro alguns recursos são enviados aos municípios com 

especificidade e direcionados a determinados usos, e para tanto tem que ser gerenciados 

eficazmente e acompanhados por uma prestação de contas visando uma satisfação 

comunitária das ações que ali sejam desenvolvidas. 

Conforme Vitte e Keinert (2009; p. 22): 

Como bem público de segundo grau, o planejamento urbano se identifica com a 
produção indireta de bens de primeiro grau, entendidos como equipamentos e 
serviços diretamente oferecidos pelos poderes públicos. Sob esse enfoque, a política 
de planejamento urbano compreenderia, antes de tudo, a coordenação de decisões e 

ações públicas no tempo e no espaço, que, tomando como referência o problema 
urbano como campo privilegiado para intervenção, visaria promover o 
desenvolvimento das cidades. 

[...] 

Por meio do planejamento fazem-se o reconhecimento de problemas, seu 
diagnóstico e as indicações para sua solução. 

 

A produtividade das cidades não implica no seu gerenciamento como se a mesma 

fosse uma empresa privada, visando lucros, mas sim na eficiência e equidade no atendimento 

as condições básicas para o cidadão. Se não há a implicância de lucros por um lado, por outro 

lado não há a necessidade de prejuízos. A cidade deve ser planejada para servir aos cidadãos e 

ser servida pelo respeito às suas especificidades. 
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1.3.1. Planejamento Urbano no Brasil. 

No Brasil o crescimento das cidades foi acelerado desde meados do século 

passado impulsionado por um número excessivo de migrações, seja campo-cidade ou cidade-

cidade, somadas ao crescimento vegetativo. Cada uma dessas motivações implica em 

mudanças estruturais e mais específicas como, por exemplo, a oferta de transportes públicos 

de massa, atendimentos nos postos de saúde e hospitais, escolas, universidades, cursos de 

capacitação, inclusão no uso dos sistemas bancários, desburocratização do acesso a cartões de 

créditos, ou mesmo (e ainda) criação de novos empregos, conforme afirma Deák e Schiffer 

(1999, p. 11 e 12): 

O país, se não está inteiramente “urbanizado”, tem seguramente caráter 
preponderantemente urbano. As condições de produção nas áreas urbanas – nas 
“cidades” – são agora as da virtual totalidade da economia, e as condições de vida 
nas aglomerações urbanas são as da maioria da população. Acima de tudo, as 
aglomerações urbanas constituem a base e o palco das transformações futuras da 
sociedade e também de sua economia. 

É certo que planejadores urbanos precisam trabalhar esse mesmo espaço urbano 

para se reestruturar uma cidade considerando, principalmente, suas mais variadas 

especificidades entre elas suas principais características históricas e geográficas. 

Ainda conforme Deák e Schiffer (1999, p. 15): 

O processo de urbanização teve início logo após a consolidação da nova nação-
Estado, a partir da dominação dos movimentos separatistas e/ou republicanos que 
estouravam do Sul ao Norte com focos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, 
também abrangendo um leque de províncias do Rio Grande do Sul ao Pará. 

Sabendo que o planejamento urbano no Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, 

alcançou um papel de grande relevância motivado pela implantação de projetos estatais nas 

cidades brasileiras, onde dentre os vários programas pensados havia os que pretendiam 

estimular as cidades a realizarem planos de desenvolvimento ou similar, vale ressaltar o Plano 

Nacional de Saneamento – Planasa, onde recursos financeiros eram direcionados para 

urbanização como crédito subsidiado, forçando algumas ações que exigiam uma postura mais 

comprometida com o meio ambiente urbano, pois cidade não é somente uma paisagem para os 

olhos de quem a vê. 

Na Constituição Federal de 1988 as cidades passaram, por força da Lei, a 

elaborarem um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU sob uma das condições 
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necessárias para a obtenção de financiamentos para as obras de infraestrutura e demais 

financiamentos para outros projetos a serem desenvolvidos nas cidades, porém a confecção e 

elaboração do mesmo nem sempre é realizado por técnicos que conheçam a rotina da cidade, 

gerando uma série de conflitos onde alguns aspectos deixam de ser abordados. 

A questão se depara com o fato de que muitos desses planos faziam, e alguns 

ainda fazem menção a somente os aspectos urbanísticos estruturais ressaltando uma 

abordagem mais arquitetônica e pouco geográfica. Ressaltam mais o espaço proposto do que 

um aprofundamento das condições culturais, sociais e de mobilidade nos mesmos, o que deixa 

um hiato no acesso aos vários serviços e espaços da cidade. 

Mesmo com alguns custos financiados e/ou subsidiados pelos mais variados 

programas ainda sobram à incompreensão ou o desconhecimento de algumas questões 

pertinentes a cada localidade. Além dos casos em que para atender uma exigência de um 

projeto alguns ícones históricos são retirados. 

Gerir uma cidade exige decisões que, nem sempre, vão de encontro às 

expectativas da população que, de forma geral, e por sua vez, nem sempre é orientada e daí 

apresenta certa resistência ao novo. Deseja a melhoria, mas a intervenção é rejeitada 

principalmente quando envolve um custo financeiro como a implantação de “zona azul”, por 

exemplo, objetivando um uso controlado das áreas do centro urbano em um sistema de rodízio 

de veículos. Ao se perceber os possíveis benefícios gerados, como foi o caso da cidade de 

Crato, a aceitação foi ampla, porém após alguns meses, por questões ainda não 

compreendidas, esse serviço foi suspenso. 

Durante as Audiências Públicas, principalmente as que tratam de alguma 

intervenção no espaço urbano, é possível observar as insatisfações de alguns dos presentes 

que de alguma forma se sentem prejudicados, seja pelo aspecto econômico (indenizações) ou 

pela dificuldade de acesso ao imóvel durante alguma obra, ou mesmo pelo novo formato que 

o desenho urbano irá adquirir. Guiducci (1980, p. 44) afirma que: 

Se não sabemos (nem podemos) renunciar à intensidade da vida, não existe 
alternativa para a cidade. O problema, então, coloca-se em termos concretos e 
responsáveis: atinge a consciência da necessidade do valor urbano, o problema não é 
fugir da cidade com alternativas utópicas e insustentáveis, e sim construir as cidades 
de forma diferente. [...] significa, em termos modernos, repensar completamente o 
método de intervenção nas estruturas urbanas. 
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De certa forma é a isso que um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano se 

propõe, no entanto há uma grande “estrada sem movimento” entre a sua elaboração e a sua 

implantação de fato. Alguns desses documentos ficam arquivados para consulta ou simples 

apresentação quando necessário. 

As cidades brasileiras, em sua maioria, ainda crescem sem uma direção que 

privilegie uma ordenação espacial almejada. Inclusive é possível se encontrar loteamentos 

chamados “clandestinos” ou áreas irregulares nas cidades. Alguns loteamentos são vendidos e 

ocupados sem a necessária infraestrutura prévia para a população que lá irá residir. 

A linha que define a responsabilidade da elaboração do loteamento, aqui 

considerado como uma intervenção no espaço, e da Gestão Municipal, que vai gerir e 

regulamentar essa intervenção, ainda é muito difuso dentro das aplicabilidades urbanas. 

Negociações e parcerias permeiam essa relação e o cumprimento das mesmas demanda mais 

tempo que a necessidade dos seus moradores. 

Uma prática muito usual nas administrações municipais é observada por Pequeno 

e Freitas (2011), que se adequa a várias cidades: 

Verifica-se que, apesar das diferentes abordagens adotadas para os processos de 
planejamento urbano ao longo do século XX, alguns aspectos negativos podem ser 
mencionados como recorrentes e comuns a todos: a sua realização por consultores 
externos ao corpo funcional do município, desperdiçando oportunidades de 
promover a formação de recursos humanos municipais; a elaboração de diagnósticos 
superficiais, os quais induziram soluções inadequadas à realidade local; as 
proposições com caráter generalista, predominando diretrizes de planejamento sob a 
forma de recomendações em linguagem jurídica e índices paramétricos 
homogeneizantes que desconsideraram a diversidade sociocultural com a qual o 
espaço intra-urbano vem sendo produzido; a exclusão da cidade informal, 
inexistindo ações voltadas para o seu enfrentamento, indicando a dissociação entre a 
política urbana e habitacional. 

Nesta abordagem, embora sobre a cidade de Fortaleza/CE, em texto original, 

podemos vislumbrar uma prática comum às demais cidades muitas vezes justificada pelo 

aspecto econômico, como no caso do CRAJUBAR que, pela conurbação existente, 

promoveram ações conjuntas referentes à elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano – PDDU, por exemplo. 

Cada município do CRAJUBAR, como todos os outros, trazem suas 

características próprias em sua historicidade e se manifestam no cotidiano em conformidade 

com seus habitantes e disponibilidades de recursos, entre outros aspectos. Para tanto a 
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aplicabilidade do planejamento e da gestão desses espaços, se torna imprescindível para que 

se vivencie uma organização urbana como citado por Souza (2008, p. 46): 

O planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou 
minimizar problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao 
menos em parte (pois o imprevisível e o indeterminado estão sempre presentes, o 
que torna a capacidade de improvisação e a flexibilidade sempre imprescindíveis), 
das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. Longe de 
serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e gestão são distintos e 

complementares. 

Nesse sentido planejar e gerir são partes integrantes e necessárias para um efetivo 

processo administrativo da cidade. E conforme Souza (2008, p. 231): 

A chamada infra-estrutura técnica compreende as diversas redes de abastecimento 
(água, energia elétrica domiciliar), as redes de esgotamento (sanitário e pluvial), a 
iluminação pública e o calçamento da mala viária. A infra-estrutura social abrange 
equipamentos tais como hospitais, postos de saúde, escolas, creches etc. 

 

Não se concebe uma percepção do espaço sem que se compreendam as formas 

como ele se comporta ao longo do tempo e dos eventos, sendo enfático que tais 

conhecimentos possam estar prioritariamente, servidos de infraestrutura a serviço da cidade e 

do cidadão, neste caso da cidade de Crato e do cidadão cratense. 
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CAPÍTULO II 

02. O Crato em Perspectiva. 

A Região Metropolitana do Cariri legitimação posterior a conurbação 

CRAJUBAR – Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, vem coroar um processo histórico de 

ocupação do interior cearense, mais especificamente na região do Cariri, propiciadas pelas 

condições aquíferas da Chapada do Araripe bem como a construção de sua história política, 

marco da territorialidade caririense. 

Em Crato ainda podemos encontrar famílias, amigos e vizinhos sentados em suas 

calçadas discorrendo sobre seus afazeres ou conversando sobre política, um assunto sempre 

atual cujas famílias mais antigas e tradicionais da cidade ainda procuram as referências nos 

sobrenomes e são mais resistentes a mudanças. Embora, nessa conversa de vizinhos, se 

aborde vários assuntos recorrentes ao cotidiano da cidade, um dos mais enfáticos é a 

dificuldade de encontrar vagas no centro comercial. É preciso, nesse estudo, se compreender a 

cidade para além de carros particulares, com ônibus, motos e, também, VLT. 

 

2.1. No Ceará, a Região Metropolitana do Cariri – RMC. 

A proximidade da cidade de Crato com Juazeiro do Norte e Barbalha deu origem 

a um processo de conurbação denominado CRAJUBAR que se refere às iniciais de Crato – 

Juazeiro do Norte – Barbalha. Essa proximidade permite um movimento migratório pendular 

entre esses e os diversos municípios da Região sendo os mais entrelaçados os que compõem o 

CRAJUBAR e que pode ser constatado no cotidiano dessas cidades quando se observa o 

movimento de veículos e de passageiros entre as cidades. 

Definir Região Metropolitana seria propor uma abordagem mais ampla e 

demorada deste termo, mas para uma compreensão mais breve podemos afirmar que a 

definição elaborada pelo US Bureau of the Census, é mais comum entre os estudiosos. 

(RIBEIRO e SANTOS JÚNIOR: 2007, p. 281) e tem embasamento nas variáveis definidas 

para o âmbito da região ou distrito, conforme cada abordagem estadual. 

A vertente religiosa e econômica de Juazeiro do Norte que apresenta um comércio 

mais variado exercendo uma condição de comercialização de produtos que atrai consumidores 



60 

 

de municípios mais distantes como Nova Olinda, Várzea Alegre, Barro, Assaré, Jardim, 

Cedro/PE, Exu/PE e outros provoca um deslocamento diário destas cidades através dos 

transportes alternativos nos quais as pessoas dividem espaço com suas compras e muitas das 

pessoas aproveitam a viagem para também usufruir de serviços médico-hospitalares mais 

diversificados com um número maior de clínicas, hospitais e médicos especializados que em 

suas cidades de origem. 

Em Barbalha, além do serviço hospitalar que é uma referência na região, fica 

localizada a Central de Abastecimentos do Cariri - Ceasa Cariri inaugurada em fevereiro de 

2012 na rodovia que liga Juazeiro do Norte à Barbalha. Divulgada no jornal Diário do 

Nordeste de 23.02.2012 uma ampla matéria sobre esse empreendimento na Região, 

descrevendo uma área de 8.815 m² e investimento de R$ 11 milhões, de acordo com o 

Governo do Estado, objetivando o fortalecimento da região através da comercialização de 

hortifrutigranjeiros e promover o abastecimento de municípios do Ceará, Bahia, Paraíba, 

Pernambuco e Piauí. 

As ações empreendidas e desenvolvidas nesses municípios são abordadas 

conceitualmente por Carlos e Oliveira (2006, p. 30) quando afirmam: 

A urbanização materializava-se no espaço de forma horizontal, provocando a 
conurbação das áreas urbanas dos municípios. Ou seja, do ponto de vista territorial, 
as regiões metropolitanas podem ser caracterizadas como produto do processo de 
urbanização. 

Dessa forma, culminando essa conurbação como vértice de polarização do Cariri 

cearense, foi publicada em Diário Oficial do Estado do dia 03 de julho de 2009, série 3, ano I, 

nº 121, caderno 1 / 2, a criação da Região Metropolitana do Cariri – RMC. Essa região é 

composta dos seguintes municípios: Crato; Juazeiro do Norte; Barbalha; Missão velha; 

Jardim; Farias Brito; Santana do Cariri; Caririaçu e Nova Olinda. A Lei Complementar Nº 78 

de 26 de junho de 2009, reza ainda que a RMC é uma “unidade organizacional geoeconômica, 

social e cultural” ressaltando uma especificidade regional antes louvada pelos estudiosos 

como “Nação Cariri”. 

O Cariri cearense como marco de localização estratégica no Nordeste brasileiro, 

pode ser observado no mapa 01: 
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Mapa 01: Polarização do CRAJUBAR – Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – Crato/2000. 

 

Derivando de sua influência histórica, o Cariri tem uma unidade política muito 

efervescente em suas artérias e, atreladas a elas, o contexto cultural, mais característico do 



62 

 

estado pernambucano, pelas suas referências históricas, embora menos latente nos dias atuais 

e, essa conjuntura regional, é apreciada por Coriolano (2005, p. 129) onde afirma que: 

Na conjuntura política atual, o interesse pela realidade regional predomina sobre a 
nacional como forma de resistência às imposições do mercado global. O regional 
intranacional, entretanto, voltou a ser o centro das discussões. As escalas menores, 
que contemplam o cotidiano, conseguem dar respostas mais localizadas, pois estão 
mais próximas dos sujeitos. Tradicionalmente, a região é parte de um território 
nacional, na medida em que é vista segundo uma abordagem de base física. 

Longe de ser um apêndice ao separatismo, a criação da RMC enfatiza os diversos 

municípios como atores principais de uma unidade máxima como referência de gestão sendo 

uma condição ímpar de valorização do regional. Em uma apreciação sobre a atuação do 

Governo Estadual na execução de obras no território cearense, bem como seus impactos 

sociais, Lima (2006, p. 18), diz que: 

As obras governamentais revelam-se de grande importância para as novas 
exigências das empresas. Assim são implantadas e/ou projetadas, em várias regiões, 
obras de grande porte ou são implementados programas e capacitação da força de 
trabalho, o que assume um caráter de modernização do Estado do Ceará, com 
visíveis impactos no território e na sociedade. 

A criação de Regiões Metropolitanas no Brasil está pautada no artigo 25, 

parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 que delegou aos Estados a competência de 

instituí-las como uma das formas de intervenção e atuação no planejamento regional, 

destacando aí sua autonomia de gestão. Neste caso cearense essas intenções se materializam 

na forma de equipamentos de saúde; escolas profissionais e transportes, entre outros, 

abordados posteriormente. 

Junto à criação da Região Metropolitana do Cariri – RMC foi também criado um 

Conselho de Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana do Cariri – CRMC, e o 

Fundo de Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana do Cariri – FDMC. Ambos 

como forma de administrar e dividir responsabilidades entre os gestores a frente dessas 

cidades. 

O Conselho de Desenvolvimento e Integração da RMC tem por meta administrar 

os interesses da região e oferecer apoio aos responsáveis pela execução das atividades de 

interesse comum aos municípios envolvidos, entre eles aprovar o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Metropolitano – PDDM da RMC que tende a favorecer a mobilidade entre 
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os atores envolvidos, principalmente a parcela da população com movimentação pendular 

desta região. 

O Fundo de Desenvolvimento e Integração da Região Metropolitana do Cariri – 

FDMC é vinculado a Secretaria das Cidades do Estado do Ceará e tem como meta oferecer 

“suporte financeiro, mediante financiamento sob a forma de empréstimo ou a fundo perdido”, 

L.C. (2009), para cumprimento das ações estabelecidas para a região. 

Tais medidas governamentais são reflexos de uma territorialização caririense no 

sul do estado cearense, pois esse é um território geográfico específico e diferenciado tanto nos 

aspectos morfoclimáticos como nos aspectos sociais e culturais. Que a composição desse 

novo cenário, que exibe algumas obras, torna diferente a paisagem caririense, é um fato 

inegável, bem como a aceitação, pela RMC, da construção/implantação de equipamento de 

grande porte com prestação de serviços à região sem que a população necessite se deslocar 

aos centros maiores como Fortaleza ou Recife. 

Como um dos exemplos da afirmativa acima, no que se refere a capacitação para o 

trabalho, há a Escola Profissionalizante, com cursos para essa atividade, conforme figura 04: 

 

  
 
Figura 04: Escola Profissionalizante em Crato e panorâmica da Escola. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 10.05.2013 
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Dentre algumas outras obras edificadas no CRAJUBAR podemos citar o Centro 

de Convenções/Crato; Roteiro da Fé/Juazeiro do Norte; Hospital Regional do Cariri/Juazeiro 

do Norte, entre outros como o Aterro Sanitário do Cariri cuja implantação deverá ser em 

Caririaçu/CE na localidade do Sítio Gravatá, mas ainda em discussão. Esses projetos de 

interesses sociais são compartilhados por diversos atores e gerenciados pelo CRMC. 

2.1.1. Aterro Sanitário do Cariri 

O Aterro Sanitário do Cariri é um projeto que desde sua divulgação tem 

provocado grande polêmica entre os moradores da região do Cariri por não ter sido 

empreendido uma abordagem educativa sobre suas características básicas permitindo que a 

população dos municípios envolvidos gerasse uma resistência à sua implantação. 

O Consórcio Municipal para Aterros de Resíduos Sólidos – Unidade Crato, 

COMARES – UC será formado pelos municípios de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, 

Altaneira, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. É 

uma ação do Governo do Estado do Ceará / Secretaria das Cidades (Abril / 2012). Próximo à 

área destinada ao Aterro já se encontra em fase de construção uma usina de reciclagem. 

As condições morfológicas, geológicas e pedológicas foram entre outros aspectos 

assim como a distância em relação ao aeroporto Orlando Bezerra em Juazeiro do Norte, que 

por lei deve se distanciar dos fatores que propiciem a presença de aves, comprometendo o 

pouso e decolagem das aeronaves, determinaram a indicação de Caririaçu/CE como sendo a 

área mais adequada para sediar o Aterro Sanitário, que também é composto por um Centro de 

Triagem e Estações de Transferências para recebimento dos dejetos bem como para os 

resíduos destinados a reciclagem. 

Dentre as obras de infraestruturas necessárias à implantação e funcionamento do 

aterro sanitário, entre outras, está a abertura de novas vias de acesso a Caririaçu/CE, pois o 

fluxo de veículos na área central de Juazeiro do Norte que, atualmente, é o percurso de acesso 

a esta cidade e devido ao número de veículos e transeuntes que por lá transitam, não oferece 

condição de mobilidade, segurança e acesso favorável aos caminhões que deverão circular, 

com o aumento do fluxo no sentido a Caririaçu, após a implantação do Aterro. Mas vale 

ressaltar que esta área ainda não está definida, seja pelo projeto ou pela manifestação de 

protesto por parte da população da comunidade envolvida. 
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2.1.2. Hospital Regional do Cariri 

A implantação do Hospital Regional do Cariri foi precedida de grande expectativa 

na região. Os serviços de saúde não atendem, satisfatoriamente, a toda a população. Até por 

ser uma área de polarização, moradores de outras cidades e dos estados fronteiriços, buscam 

atendimento no CRAJUBAR. 

Sua administração tem como base Legal ser uma Organização Social: Lei 

Estadual nº 12.781 de 30 12.1997; Lei federal nº 9637 de 15.05.1998, que faz menção a 

“qualificação de entidades como organização social” e Qualificação em 30.10.2002. Segue o 

mesmo principio administrativo que o Hospital Waldemar Alcântara, em Fortaleza. 

Este hospital tem como meta o atendimento aos casos de alta complexidade 

evitando o deslocamento, por parte dos pacientes, até a capital Fortaleza ou mesmo à 

Recife/PE para a realização de exames ou cirurgias mais específicas. 

Embora ainda não tenha concretizado sua meta, pois apresenta dificuldades na 

composição do seu quadro de profissionais, muito devido à forma de contratação, que a 

maioria dos profissionais envolvidos não aceita, e daí não demonstram interesse em compor 

esse quadro, já exerce um papel de importância e destaque na realização de procedimentos 

médicos no interior cearense. 

Pensar cada uma dessas unidades municipais é também pensar nos municípios 

vizinhos e, embora a unicidade de interesses não seja a “máxima” mais eloquente neste 

momento, traça-se aqui um perfil de responsabilidade e comprometimento caririense no 

sentido de fortalecimento da região gestada desde a ocupação e evolução dessas cidades que 

se constroem cotidianamente, na Chapada do Araripe. 

Para uma compreensão maior do raio de abrangência da região do Cariri e de 

como a Chapada do Araripe influencia nos mais diversos aspectos é preciso uma explanação 

dos seus principais aspectos, a seguir. 

2.2. O Quadro Natural e a Chapada do Araripe. 

No Nordeste brasileiro encontramos duas áreas com a mesma denominação Cariri. 

A primeira fica localizada no estado da Paraíba com características fito geográficas 

diferenciadas da segunda, que fica localizada no sul do estado cearense, conforme 
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demonstração no mapa 02, extraído do Instituto de Pesquisa e Estatística Econômica do Ceará 

- IPECE (2009). 

 

Mapa 02: Estado do Ceará com Destaque para a Região do Cariri 
Fonte: IPECE – Instituto de Pesquisa e Estatística Econômica do Ceará 
Acesso: 07 de Julho de 2011 

 

O quadro natural dessa região tem papel importante na história da sua ocupação e 

do seu desenvolvimento, como também a sua condição ímpar de participação estratégica, de 

fronteira, no Estado. 

Primeiramente conhecida como Cariris Novos, essa diferenciação promove um 

sentimento no caririense de “apesar de bem interiorano, sentir que sua região é inteiramente 

fora do sertão propriamente dito” (FIGUEIREDO FILHO; 2010, p. 5). 

Tais palavras evocam uma brava resistência dos índios (primeiros habitantes) que 

compunham a Nação Cariri em incorporar novos vocábulos e valores. Nação essa que destaca 

sua proximidade com outros estados nordestinos. 

Situado no sopé da Chapada do Araripe, o Cariri cearense é conhecido por ser 

uma área diferenciada da sua circunvizinhança, possuindo fontes perenes, habitat da ave, 
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espécie endêmica Antilophia bokermanni, conhecida como “Soldadinho do Araripe” e com 

vegetação que se destaca perante a caatinga sertaneja como citado por Pinheiro (2009, p. 13): 

A uma distância de meia légua da cidade de Missão Velha, no lugar Cachoeira, o rio 
Salgado despenha-se, de repente, numas pedreiras, de uma altura de vários metros, 
num grande estrondo que se ouve de longe, para depois da queda correr mansamente 
no seu leito em busca do oceano. 

Essa impressão ostenta as condições naturais da Chapada do Araripe, enfatizando 

o uso do termo “oásis” como referência à sua fauna, flora e aquíferos, fortalecendo a sua 

história na ocupação desse território.  

Nesta descrição sobre a Chapada do Araripe já se identifica a exuberância de sua 

vegetação como na afirmativa “Dos sertões do Ceará e Pernambuco avista-se, distante de 

léguas a serra do Araripe [...] dá-nos a impressão em que ao longe, se encontrem o céu e o 

mar”. (PINHEIRO, 2009, p. 15).  

Abordando a denominação Cariri2 a mesma aparece como um dos ramos 

indígenas brasileiros, “classificados pelo historiador cearense Capistrano de Abreu: Tupis 

Guaranis Guaicurus; Nuaruaques; Cariris; Gês ou Tapuias; Caraíbas; Panos e Betoias”. 

(FIGUEIREDO FILHO, 1964, p.6). 

Sobre a Chapada do Araripe, dentre suas condições geológicas, podemos 

comprovar a influência da camada de calcário, existente em suas diversas outras camadas, 

como um dos principais fatores representativos de sua estrutura no que referenda o 

suprimento de água. Como resultado aparente destas condições, podemos observar as 

características verdejantes de sua paisagem na figura 06: 

                                                             
2
 A etimologia da palavra Cariri possui outras contextualizações como para Pinheiro (2009, p. 11): Uns 

consideram-no oriundo de caa mato e ira mel, ou cai queimado, ira mel ou riré depois que. [...]. Há quem julgue 
que os étimos da palavra cariri não são os apontados acima. Ainda em “Os Indígenas do Nordeste” registra 
Estevão Pinto que o “nome cariri, na expressão de Pôrto Seguro, significa tristonho; calado, silencioso, cf. 
outros”. Do parecer de Varnhagem é o nosso Capistrano que em seu livro, “O Descobrimento do Brasil”, 
declara: “O segundo grupo com o qual os portugueses só amiudaram contacto no século XVII, é o dos Carirís ou 
Karirís (voz tupi, os tristonhos)”. Embora nula minha autoridade em etnologia indígena, seja-me lícito perguntar: 
Por que o apelido tristonho ou calado? Seriam os cariris menos comunicativos que seus irmãos de outras tribos? 
Qualifica-os Angyone Costa de “calados, cabisbaixos, soturnos”, tenazes na defesa do solo de que se apossaram. 
Porém na intenção de dirimir qualquer afirmativa preconceituosa Pinheiro (2009, p.12) cita a fala de Tomaz 
Pompeu Sobrinho que discorda do julgamento dos Cariris como “tristonhos”, afirma serem “suspeitosos, mas 
não tristes. Com quem se dão, parlam alegremente, são às vezes, indiscretos”. 
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Figura 05: Panorâmica da Chapada do Araripe - Crato/Ceará 
Fonte: Google Earth. Acesso em 09.02.2013. 

 

Na Chapada do Araripe encontramos também uma grande bacia fossilífera, já há 

muito relatado, como é possível verificarmos em Pinheiro (2009, p. 18): 

Ao pé das escarpas da chapada veem-se inúmeros espécimes de peixes fossilizados. 
Seriam de notável valor paleontológico os estudos que se fizessem in loco desses 
vertebrados mortos há milênios. 
Em sua tese “O Nordeste do Brasil” o Sr. Silvio Fróis Abreu escreve que “no 
horizonte calcário da serra do Araripe há muito foram descobertos peixes fósseis, os 
quais classificados por especialistas – Agassiz em 1841, A. Smith Woodword em 
1887-1890, Jordan e Branner em 1908, foram referidos ao período cretáceo. A fauna 
dos foraminíferos das camadas do Araripe é abundante e todos os caracteres indicam 
que se trata de depósitos marinhos”. 
No rico gabinete de paleontologia da escola nacional de Minas e Metalurgia de Ouro 
Preto, como me informou o ilustre Dr. Antônio Pinheiro Filho, professor daquela 
Escola, veem-se seis exemplares de peixes fósseis da Araripe: Vinctifer Comptoni, 

Cladocyclus Gardneri, Calamopleurus Brama, Racholepis Buccalis, Ennelyctis 

Derbyi, Tharrias Araripis. 
Os quatros primeiros foram classificados por Agassiz e os dois últimos por Jordan. 
Há cerca de vinte anos e Sr. Philipp Von Luetzelburg verificou a existência de 
peixes fósseis no Crato, Barbalha, Porteiras, etc. Assim sendo, pode garantir-se que 
a serra é uma enorme jazida de ictiólitos. Diz ainda o Sr. Luetzelburg em seu livro 
“Estudo Botânico do Nordeste” ter encontrado fragmentos de fósseis de sáurios 
entre o sítio Roncador em Barbalha e a Feira do Pau ou Gameleira no município de 
Missão Velha. 

Mesmo Gardner (1975, p. 92), há tempos, em suas viagens pelo interior brasileiro, 

vindo de Icó outra cidade do interior cearense por ele visitada, faz a seguinte observação 

quanto às condições climáticas e paisagísticas: 
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Na mesma tarde, após jornada de duas léguas e meia, chegamos à Vila de Crato. A 
estrada era toda plana e arenosa, a região ao sul coberta de grandes árvores, ao passo 
que o norte, muito plano, era principalmente plantado de cana de açúcar, vendo-se a 
estreitos intervalos diversas casas, cada qual com um engenho e uma caldeira ao 
lado, para converter o suco de cana em rapadura. [...] Impossível descrever a deleite 
que senti ao entrar neste distrito, comparativamente rico e risonho, depois de 
marchar mais de trezentas milhas através de uma região que naquela estação era 
pouco melhor que um deserto. 
A tarde era das mais belas que me lembra ter visto, com o sol a sumir-se em grande 
esplendor por trás da Serra de Araripe, longa cadeia de montanhas a cerca de uma 
légua para o oeste da Vila; e o frescor da região parece tirar aos seus raios o ardor 
que pouco antes do poente é tão opressivo ao viajante nas terras baixas. 

Para melhor vislumbrar a grande contribuição que esse pesquisador nos 

possibilitou o mapa 03, apresenta o roteiro de suas viagens: 

 

Mapa 03: Roteiro Percorrido por George Gardner. 
Fonte: FARIAS FILHO, Waldemar Arraes. Crato: Evolução Urbana e Arquitetura. Fortaleza: 
Expressão Gráfica e Editora, 2007, p. 70. 

Sua viagem foi, e é considerada ainda, uma referência de análise e conhecimento 

para todos que buscam informações sobre o interior brasileiro neste período. É uma trajetória 

bem ampla e seu relato minucioso sobre cada vila ou cidade visitada, sobre o comportamento 
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social das pessoas com as quais ele conviveu, seus costumes, bem como a oferta de produtos e 

serviços que ele encontrou nessas cidades. 

Todos os fatos e interpretações descritas auxiliam traçar o perfil desse momento 

histórico e a representação cartográfica desse roteiro muito se assemelha aos mapas mentais, 

pois “tecnicamente, esses mapas mentais não são representações cartográficas convencionais” 

(SEEMANN, 2013, p.92).  

Nos dias atuais a Chapada o Araripe é palco de muita visitação de estudantes 

universitários e pesquisadores, até mesmo de outros países, atraídos pela presença dos fósseis 

e pelas condições em que eles se apresentam no solo raso da Chapada, para observação e 

realização de estudos desses fósseis e das características geológicas da área. 

Para uma compreensão maior sobre as condições geológicas da cidade de Crato é 

necessário abordar a configuração geológica da Chapada do Araripe observando sua condição 

de influência na formação das nascentes que inspiraram a seguinte afirmativa: “o Cariri na 

condição de “ilha” de umidade” (SILVA, 2009, p.88) cujas nascentes banham essa cidade tão 

distinta no sertão nordestino. 

No que se refere à condição geológica de Crato na Chapada do Araripe, Horatio 

L. Small3 in Pinheiro (2009, p. 16 e 17), acrescenta: 

A inclinação destas camadas (alude às camadas da serra) produziu ainda a 
concentração d’água numa linha N-S através do Crato e Jardim. Nos flancos da 
chapada que são cortados por esta linha, há grande abundância de água, que brota de 
uma altura de 725 metros sobre o nível do mar e cerca de 50 a75 metros da parte 
superior do calcário. Nestes lugares o nível parece mais determinado pela camada 
dura de arenito que pela do calcário, parecendo ser o resultado da estrutura sinclinal. 

Ao compararmos com as condições atuais da Chapada do Araripe é possível 

observar que houve mudanças em suas condições ambientais influenciadas, também, por uma 

ocupação desordenada da mesma a partir das segundas residências que começaram a se 

                                                             
3
 Horatio L. Small, na obra intitulada “Geologia e Suprimento d’água Subterrânea no Ceará e Parte do Piauí” in 

Pinheiro (2009, p. 16), faz o seguinte relato sobre a composição do Araripe: a) Uma camada de arenito mole, 
vermelho e amarelo bem estratificado, com cerca de cinquenta metros de espessura; b) Uma camada de arenito 
vermelho de cerca de trezentos e vinte e cinco metros de espessura, com falsa estratificação; c) Ainda uma 
camada de arenito vermelho com oitenta e cinco metros a noventa também falsamente estratificado, mas distinto 
do precedente e onde está o horizonte das fontes, na altitude aproximada de seiscentos e vinte metros; d) Uma 
camada de calcário mais ou menos fossilífero com cerca de noventa metros de espessura; e) Uma camada de 
arenito conglomerático que assenta diretamente sobre as rochas cristalinas, numa altitude inferior a quatrocentos 
metros. 
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multiplicar como também pela expansão da cidade de Crato que buscou nas áreas de encosta 

uma qualidade ambiental de moradia mais favorável. 

Mas, paralelo a essa ocupação, fruto da expansão urbana (mesmo as que tenham 

autorização) ou construção de segundas residências, houve um acréscimo da produção de 

dejetos, fluxo de veículos particulares e de cargas, implantação de hotéis e pequenos 

comércios, asfaltos e desmatamentos, entre outros, que influenciou terminantemente a 

condição de existência de alguns espécimes e da vazão das nascentes, assim como também, 

influenciou o clima da cidade de Crato. 

2.3. A Cidade de Crato e Seu Contexto Territorial. 

Desde a chegada dos primeiros viajantes que desbravaram o interior cearense até 

os dias atuais, a cidade do Crato, assim como outras cidades da região, também atrai a atenção 

dos gestores políticos da capital e das cidades vizinhas, seja pela oferta de serviços ou pela 

sua localização geográfica, implicando alterações em sua configuração urbana. 

Dentre os aspectos legais que legitimam a cidade de Crato podemos citar que em 

17 de outubro de 1853, o Crato é elevado à categoria de cidade. A Lei nº 628, artigo único e 

sancionado pelo Presidente Dr. Joaquim Vilela de Castro Tavares é a condição desse ato. 

O Crato foi a quinta cidade do Estado cearense. “Cronologicamente temos 

Fortaleza em 17 de março de 1823; Sobral em 12 de janeiro de 1841; Icó e Aracati em 25 de 

outubro de 1842”. (FIGUEIREDO FILHO & PINHEIRO, 1955, p. 10). 

Quanto aos aspectos urbanos, sua configuração paisagística e seus aportes em 

Figueiredo Filho e Pinheiro (1955, p. 10) podemos encontrar a seguinte descrição: 

Em janeiro de 1854, estendia-se a área urbana do Crato, de norte a sul, desde a 
Travessa das Olarias, que pensamos ter passado pelo lugar apelidado, de primeiro, 
Fundo da Maca, hoje uma das extremidades da Rua Senador Pompeu, até o sítio do 
Pisa, na atualmente chamada Praça da Bandeira, e de nascente a poente, da Rua da 
Boa Vista à da Pedra Lavrada, agora denominadas, respectivamente, Nelson Alencar 
e D. Pedro II. Naquela época atingia a dois mil, ou mais o número de seus 
habitantes. Nos anos de 50 do século XIX, prestes a ser cidade ou após sê-lo 
organizou o Crato vários serviços à sua vida coletiva. [...] a construção do mercado e 
do cemitério, uma elementar tentativa de abastecimento de água à cidade, a edição 
de seu primeiro jornal que indicou, naqueles anos já tão distantes, lhe interessarem à 
élite, muito reduzida, é certo, coisas da inteligência e do espírito.  
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Essas construções foram marcantes para a cidade. Data de 10 de dezembro de 

1850 a lei, sancionada por Inácio Francisco Silveira da Mota, que autorizava edificar “uma 

casa de mercado público”, com contrato de arrendamento datado de, aproximadamente, 10 de 

maio de 1854 e encerrado em 10 de maio de 1894. 

Tais informações, de acordo com o autor acima indicado, são encontradas na ata 

da sessão extraordinária da Câmara do Crato, com data de 12 de maio de 1894. 

Encontramos ainda, no mesmo autor, referência sobre a construção dos alicerces 

do cemitério da cidade. Na época tal construção era localizada no subúrbio, e dedicada ao 

Senhor Bom Jesus dos Pecadores, na data de 26 de julho de 1853. 

Farias Filho (2007) in Figueiredo Filho (1971, p.17) descreve algumas 

características da Vila Real de Crato, datada de 1817, como: 

A Vila do Crato era um pequeno aglomerado urbano. O centro da vila era o 
quadrado da matriz, tendo a Igreja como edifício principal. Tal local era 
primitivamente chamado de Praça dos Índios que depois passou a se chamar Praça 
da Matriz. 
A cadeia pública se localiza na Rua Grande (atual Miguel Limaverde). O Senado da 
Câmara Municipal se instalava em prédio que está de pé à esquina do quadrado da 
Matriz com a Rua do Pisa (Posteriormente Rua das Flores e atualmente Dom 
Quintino). 
As ruas eram bem traçadas com exceção da das Laranjeiras que era tortuosa por 
acompanhar o traçado natural do Rio Grangeiro. 
A Vila do Crato localizava-se entre os riachos Grangeiro e o da Ponte. O arruado, 
como nos conta Figueiredo Filho (1971, p.17) morria juntamente onde estão a Praça 
Siqueira Campos e a rua D. Quintino, antiga Rua do Pisa. Além da Rua das 
Laranjeiras, a mais importante da época, existiam também a rua Grande (Trecho da 
Miguel Lima Verde), a rua do Fogo (Senador Pompeu) e a da Missão Velha (Rua da 
Vala – Tristão Gonçalves). A Vila Real do Crato, apesar da pompa do nome, era na 
verdade um lugarejo cercado de matas. 

A presença da população e de veículos nas ruas pode significar não somente a sua 

participação no cotidiano da cidade, mas também um comprometimento com o 

desenvolvimento da região à medida que ela (população) participa de seu cotidiano.  

As figuras 06; 07 e 08 que são apresentadas a seguir registram uma cidade que se 

mostrava promissora para a época considerando a transição dos aspectos arquitetônicos das 

edificações, um princípio de arruamento e de calçadas se delineava junto às estruturas 

arquitetônicas de referência já existentes. 

Na figura 06 podemos avistar, ao fundo, a Edificação do Seminário São José, ao 

alto de onde se obtém uma visão panorâmica da cidade e as Torres da Igreja da Matriz em 
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contraste com os telhados de sapé das residências. Percebemos, também, que o “arruamento” 

em destaque já confronta com uma edificação ao fundo. 

Na figura 07 mostra a presença das pessoas nessa praça demonstrando uma 

interação das mesmas. Podemos crer que a presença da Estação Ferroviária, ao fundo, pode 

ser o motivo dessa aglomeração e registro do fluxo de movimento. Notamos, também, a 

concentração de veículos ao longo da via e a coluna que ostenta o relógio como marco da 

arquitetura da época. 

Podemos observar a precariedade da via registrada na figura 08, com residências, 

sem jardim e sem espaço entre suas edificações, bem como as pessoas nas calçadas, de onde 

se avista a torre da Igreja Matriz e a Chapada do Araripe ao fundo, podemos observar, 

também, a aglomeração nas praças e tipologia das residências. Algumas com reflexos de uma 

arquitetura mais elaborada que indicava um trabalho profissional e, consequentemente, mais 

especializado, daí ter contatos e acesso a outras cidades que desenvolviam tecnologias e 

materiais que permitiram essas construções, impulsionando o comércio entre elas. 

 

 
 

Figura 06: Panorâmica da atual Rua Duque de Caxias/Seminário ao alto. Centro. Sem Data 
Fonte: Acervo Particular de Dr. José Flavio Vieira 
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Figura 07: Panorâmica da Praça Cristo Rei – Sem Data. 
Fonte: Acervo Particular de Dr. José Flávio Vieira 

 

 

 

Figura 08: Atual Rua José Carvalho onde se avista uma pessoa com deficiência – Sem Data 
Fonte: Acervo Particular de Dr. José Flávio Vieira 

 
 
Diante dessa via de fluxo e acesso (Estação Ferroviária e vias terrestres) a várias 

outras cidades, podemos associar um consumo dos recursos naturais desta cidade. Entre eles a 
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condição de uso dos recursos hídricos em Crato, sempre alvos de muita preocupação com a 

sua qualidade devido o uso dos mesmos para o plantio, consumo humano e animal, motivados 

pela ocupação nas encostas da Chapada do Araripe. Em relação ao abastecimento de água na 

cidade, Figueiredo Filho e Pinheiro (1955, p. 12), citam: 

Em janeiro de 1854, numa rudimentaríssima tentativa de abastecimento de água à 
cidade recém-criada, trouxeram da corrente do Grangeiro, formada por fontes do 
sopé da serra do Araripe, aos limites do sítio do Pisa com o perímetro urbano do 
Crato, uma levada cavada no chão, conservada, todas as semanas. Cuidadosamente. 
Daí continuava, forrada de pedra e cal, através da cidade, de sul a norte, pelos 
quintais da Rua Grande até o último, o do prédio conhecido por Mirante, pertencente 
ao Coronel Antônio Luiz, [...], residência durante meses do primeiro Bispo do 
Ceará, D. Luiz Antônio dos Santos, quando entre nós, aí por 1875, dirigiu, 
pessoalmente, os trabalhos de construção do Seminário. 
Do quintal do Mirante saia a água para o lugar que chamavam Taboqueira, onde se 
emaranhavam inúmeras tabocas, caindo, em fim, pouco adiante, na corrente a que 
aludimos há pouco. 
Poderiam os moradores das casas, por cujos quintais corria a levadinha, retirar dela 
por meio de baldes água que enchesse pequenos tanques de alvenaria para serventia 
doméstica, mas nunca lhes seria permitido utilizá-la para molhar plantações. Vejam 
a lei provincial nº 645, de 17 de janeiro de 1854. 

Atualmente podemos perceber que a favorável condição hídrica e qualidade da 

água de Crato, provoque um uso irracional desses recursos.  Muitos habitantes ainda lavam 

calçadas ou mesmo o asfalto diante de suas residências com o uso de mangueiras e água 

apropriada ao consumo humano. 

Não há um programa de reuso das águas para sua utilização no combate aos 

incêndios, embora não seja uma exclusividade desta cidade; nos cuidados com a vegetação 

urbana e paisagística e o sistema de leitura do consumo nas residências foi implantado 

mediante muita resistência da população historicamente acostumada ao consumo sem 

controle. 

2.3.1. Formação Social e Econômica. 

Por muitos anos o Cariri concentrou grande poder econômico e político no interior 

cearense, tal fato é validado pelas lideranças políticas estarem sempre em contato com a 

capital e seu apoio às ações estaduais serem de grande relevância para o Estado, como afirma 

Barros (2008, p.72): 

Data do século XVIII, o surgimento do Vale do Cariri, no sul, no sul do Ceará, como 
centro de polarização econômica. Esta situação se justificou pela diversificação 
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econômica aí ocorrida, graças principalmente às suas condições naturais de 
fertilidade, numa região frequentemente assolada pela seca. O Vale do Cariri 
constitui-se num celeiro supridor do sertão nordestino. Seu povoamento se iniciara 
no século XVII, da forma típica do desbravamento do Ceará – estabelecimento de 
fazendas de criação de gado e criação de aldeias de catequese indígena: sob a 
jurisdição da paróquia de Icó, até 1748. Os historiadores da origem das cidades do 
Cariri se baseiam no estudo dos livros das igrejas de Icó, Milagres e Missão Velha, o 
que já mostra a importância da Igreja Católica como formadora intelectual da 
ideologia e da organização familiar nos núcleos de povoamento existentes. 

Por essa ação polarizadora de centro comercial e político despertava, também, nas 

pessoas que ocupavam os postos de poder local e da população cratense, na época, o desejo 

que essa cidade tivesse “a glória de atingir [...] a dignidade de capital, isto é, sede de governo 

derradeiro degrau de sua ascensão de aldeia à vila, a cabeça de comarca e a cidade” 

(FIGUEIREDO FILHO & PINHEIRO, 2010, p. 33). 

Porém, esse desejo de tornar-se capital de estado não era ainda o bastante para os 

anseios da população local, pois a mesma, através dos seus vereadores cratenses, “em 10 de 

julho de 1828, numa demonstração de inteligência e patriotismo, dirigiram ao Governo uma 

representação, advogando a criação da Província do Cariri Novo, cuja capital será o Crato” (p. 

28). Demonstra, também, um sentimento de valorização de sua terra natal que persiste entre as 

gerações até os dias atuais. 

Como arrojo cratense para participar dos avanços sociais e culturais, em 07 de 

julho de 1855 foi publicado “O Araripe”, sendo o primeiro periódico do Crato e também do 

sul do Ceará o que coloca esta cidade a frente das outras cidades vizinhas, embora essa 

publicação tenha sido uma iniciativa particular do Sr. José Monte Furtado. 

O Araripe foi publicado por 10 anos e tinha como orientador intelectual e político 

João Brígido, que fundou vários jornais e estava à frente do “Unitário” que combateu dois 

fortes partidos políticos como o do Comendador Antônio Pinto Nogueira Acioli e o do 

Coronel Marcos Franco Rabelo, reflexo da conjuntura política desse período. 

No contexto educacional, além das implicações econômicas que favoreceram a 

vinda de novos habitantes para a região, a Diocese do Crato exerceu, e ainda exerce grande 

influência nas questões educacionais de Crato e do Cariri, de forma geral, atraindo muitos 

estudantes para a cidade. Daí sua participação latente nos moldes educacionais da população. 

Segundo Sousa (2000, p.35 e 36): 
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[...] três (03) grandes escolas que contribuíram para o desenvolvimento educacional 
da região: Seminário São José, de Crato, fundado em 1875; Colégio 24 de abril, de 
Jardim, fundado em 1916 e a Escola Normal Rural, de Juazeiro do Norte, fundada 
em 1934. [...] a educação no Cariri foi se diversificando com o surgimento de 
escolas de contabilidade, agrícola, informática, culminando com a fundação da 
Universidade Regional do Cariri – URCA, em 1986, cujo embrião foi a Faculdade 
de Filosofia do Crato, fundada em 1959. 

O Seminário São José teve suas obras iniciadas em agosto de 1874 e sua aula 

inaugural em 07 de julho de 1875, pelo primeiro Bispo do Ceará, Dom Luís; e até os dias 

atuais ainda exerce grande influência na cidade e na formação de novos sacerdotes. Castro 

(S/D, p.07) vislumbra sua importância com as seguintes palavras: “Seu rastro luminoso 

reflete-se inconfundivelmente no panorama cultural do Ceará”. Mais uma afirmativa que 

reforça esse sentimento de valorização da cidade e tão característico culturalmente. 

Ofereceu o primeiro curso de nível médio no interior do Ceará. Ordenando Padres 

e sendo referência histórica e geográfica na cidade. Pela sua localização é avistado logo que 

se chega à cidade além de nominar um dos bairros mais populosos da cidade. Podemos 

observar também a sua construção imponente como reflexo da influência católica na e para a 

região, (figura 09). 

 

 
 
Figura 09: Seminário São José, Crato. 
Fonte: CASTRO, Orlando. Sem Data, p.07. 
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Ainda nos trilhos da educação encontramos, também em Crato, o Colégio Santa 

Teresa de Jesus, figura 10, mantido pela Congregação das Filhas de Santa Teresa, fundado no 

mês de Março de 1923 e, responsável inicialmente, somente pela educação feminina. 

Atualmente o ensino é ofertado para alunos de ambos os sexos. 

 

 
 

Figura 10 – Ordem das Filhas de Santa Teresa de Jesus (1923) 
Fonte: Acervo do Colégio Santa Teresa, 2006. 

 

Crato, por toda sua história, é bastante receptivo a quem busca vagas no sistema 

educacional, ainda hoje, influente na Região, pois pelas suas escolas passaram grandes nomes 

do cenário público desta cidade. Atrai, também, pela presença de diversos balneários e clubes 

de serra com águas de suas nascentes, atendendo aos diversos moradores da região que vêm, 

principalmente nos fins de semana, para as atividades de lazer, sendo essa uma prática 

recorrente ainda em nossos dias. 

Como uma das principais cidades vizinhas na atualidade Juazeiro do Norte, cidade 

“romeira”, Crato recebe também, muitos habitantes vindos dos mais diversos lugares e alguns, 

visando ocupar vagas no mercado de trabalho, em um dos novos empreendimentos que se 

instalaram na região, ou ainda, motivados pelos mais recentes cursos de níveis superior 

ofertados pelas Universidades e Faculdades, públicas e particulares aqui instaladas. 
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Essa análise se faz necessária para uma compreensão no acréscimo do número de 

habitantes e sua consequente geração de consumo de bens e serviços, bem como da 

necessidade de implantação de novas infraestruturas. Originando a construção de novas 

moradias, fazendo surgir novos bairros, que precisam de eletricidade, coleta de dejetos, 

serviços de saúde, escolas e universidades, transportes, vias de acesso, enfim todo um (re) 

planejamento dessa cidade. 

Para uma compreensão do aumento do índice populacional e das variações desses 

índices e de como alguns fatores determinaram esses resultados, como também a participação 

da Igreja nos censos realizados, podemos ler em Barros (2008, p. 62): 

Os primeiros povoadores do Ceará são conhecidos através dos livros de registros de 
batizados das freguesias, porque eles ou se localizavam perto das antigas missões 
indígenas, ou imediatamente construíam uma igreja, cujo capelão era ao mesmo 
tempo autoridade temporal e espiritual. Exemplo desse tipo de povoamento é a atual 
cidade de Icó. Em 1698 o Rei de Portugal escreve ao capitão-general de 
Pernambuco, Caetano de Melo Castro, falando sobre a permissão dada a João da 
Fonseca Ferreira para organizar em terras, no Jaguaribe, uma aldeia de índios, 
nomeando para ela um padre. 

Em 1784 foi realizado um censo na região do Cariri, este a pedido do presidente 

João César da Fonseca, cujo resultado não demonstrava um grande fortalecimento da região e 

explicitam, apenas, valores do município. Os dados populacionais sobre Crato, segundo Sousa 

(2000, p.16) são: Homens: 1.076 e Mulheres: 1.440, perfazendo um Total de 2.516 habitantes. 

No ano de 1792, segundo o mesmo autor, foi realizado um censo eclesiástico pelo 

padre João José Saldanha Marinho que percorreu várias freguesias na região e em Crato 

detectou os seguintes índices populacionais referentes à condição etária para o cumprimento 

dos mandamentos da igreja: Fogos4: 1.046; Pré-Comunhão: 108; Comunhão: 2.656 e Crisma: 

583. 

 

  

                                                             
4 Em diálogo com o Padre Raimundo Elias Filho, Pároco da Paróquia de Santa Cruz da Trapa – Diocese de 
Viseu – Portugal, ele esclarece que o termo Fogos era bastante utilizado no passado, mas ainda hoje se faz uso 
desse termo, em Portugal, significando sempre habitação, casa e nos dá um exemplo: “A freguesia de Sacavém 
conta com 87 fogos onde vivem cerca de 300 habitantes”. 
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Com a chegada de novos migrantes “acelerado com a cultura da cana-de-açúcar”, 

a região, de acordo com Borba Alardo, comportava “11.735 habitantes registrando um 

crescimento da ordem de 80% em apenas 28 anos”, conforme Sousa: (2000, p. 17).  

Publicado por Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, no Dicionário Topográfico e 

Estatístico da Província do Ceará, em 1861 ainda, segundo Sousa (2000, p.17), os valores em 

1858, agora diferenciados, entre Livres e Escravos, está assim distribuído: Homens: Livres: 

7.690; Escravos: 692 em Total de 8.382. Mulheres: Livres: 9.214; Escravas: 634 e Total: 

9.848. Sendo o Total de homens e mulheres de 18.230. 

Os índices populacionais foram registrados, novamente, por Thomaz Pompeu de 

Sousa Brasil, indicadas em Sousa (2000, p.17), em 1864, mas referentes ao ano de 1860, com 

os seguintes resultados: Homens - Livres: 8.412; Escravos: 726 e Total: 9.138. Mulheres – 

Livres: 9.972; Escravas: 665 e Total: 10.637. Sua soma é de 19.775. 

Neste mesmo período as condições econômicas geravam um aumento 

populacional devido às condições assim descritas por Sousa (2000, p.18): 

No decorrer de 12 anos, de 1860 a 1872, a população do Cariri cresceu de 69.687 
para 76.086, registrando um aumento demográfico de 6.399 habitantes. Convém 
destacar que enquanto crescia a atividade canavieira, menor ficava o número de 
escravos, constatando-se aí que o elemento servil tão importante na fase da 
exploração da cana-de-açúcar em todo Brasil, no Cariri ele não foi tão significativo, 
conforme o recenseamento de 1872. 

No censo realizado no ano de 1900 os valores populacionais apresentados por 

municípios, visto que o de 1890 somente apresentou valores referentes ao Estado na sua 

totalidade, segundo Sousa (2000, p.18) indicava uma soma de 136.269 habitantes para a 

região do Cariri sendo, desse total, 30.321 em Crato. 

A partir dos censos indicados e da estimativa para 1975 e 1996 pode-se observar 

um aumento dos índices populacionais em Crato, conforme indicação de Sousa (2000, p.20): 

1920: 29.774 habitantes; 1940: 38.968 habitantes; 1950: 46.404 habitantes; 1960: 59.464 

habitantes; 1970: 71.157 habitantes; 1975: 81.131 habitantes e 1976: 92.521 habitantes. 

Atualmente, de acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE/2010, quando se refere ao índice populacional, Crato apresenta os 

seguintes valores expressos na tabela 01: 
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TABELA 01: CENSO POPULACIONAL - CRATO/2010 

 

População do Município:  121.482 

Área em km²: 1.157,914 

Densidade Demográfica: 104,87 

População Residente 121.428 

População Residente Urbana 100.916 

População Residente Rural 20.512 

Homens 57.616 

Urbano 47.285 

Rural 10.331 

Mulheres 63.812 

Urbano 53.631 

Rural 10.181 

 

Através desses dados populacionais que permitem observar o aumento 

populacional da cidade também permite refletir sobre as implicações urbanísticas que isso 

provocou e ainda provoca na cidade bastando transpor, em necessidades urbanas, o número do 

crescimento populacional. 

Através desses números podemos afirmar a necessidade de uma melhoria na 

qualidade e na quantidade da oferta de serviços básicos à população como a construção de 

novas moradias, originando novos bairros e uma expansão urbana, com a necessária inclusão 

essencial de serviços de abastecimento de água e esgoto; rede de energia e eletrificação para a 

iluminação pública; abertura e calçamento de novas vias; serviços de coletas de lixo; 

transporte público para os moradores; construção de escolas, postos de saúde e cemitério entre 

outros requisitos básicos para a população e que nem sempre foram norteadores quando de 

sua expansão urbana. 

Atualmente pressionada pelo aumento do índice populacional na cidade, assim 

como os incrementos financeiros para a área da construção civil, associados à construção de 
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novas moradias, dentre os programas voltados para habitação, podemos citar o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social do Município do Crato – PLHIS (2012, Cap. 2, p.4) que afirma: 

... considera-se Habitação de Interesse Social – HIS, aquela que incorpora todas as 
condições necessárias para se viver com dignidade, tais como: padrões adequados de 
habitabilidade, acesso à infraestrutura, ao saneamento, à mobilidade, ao meio 
ambiente com qualidade e que atende às necessidades das famílias com menor 
renda. Nesse escopo, caberá a este plano identificar os limites e parâmetros do 
conceito específico de HIS para o município do Crato, bem como qual será a 
demanda habitacional prioritária do município. 
 

Planejar a construção de novas moradias tem sido uma grande questão em pauta 

na cidade, mas é prioritário também que se discuta e se busque alternativas viáveis quanto às 

áreas destinadas a abrigarem essas moradias antes de se construir aleatoriamente, pois vários 

fatores permeiam essa decisão. 

É preciso que se respeitem as áreas de preservação que existem na cidade, entre 

outros fatores, e que se ofereça uma proposta de mobilidade para esses novos moradores; não 

se pode simplesmente acomodar as pessoas, em detrimento do ambiente do qual elas próprias 

são responsáveis, em novas moradias ou em novos bairros sem uma certeza sobre como 

poderão transitar, com dignidade, a partir e para suas residências. 

O surgimento de novos bairros e/ou novas ocupações sem o acompanhamento do 

poder municipal no norteamento da oferta de serviços como também o uso inadequado de 

algumas áreas, originaram vários problemas na cidade que perduram em demasia. 

Tais problemas exigem uma ação mais imperativa e que apresente uma proposta 

de saneamento, mobilidade e acessibilidade visando minimizar os atuais entraves urbanos e 

evitar possíveis situações de desequilíbrio futuro nesta cidade, observados em seu processo de 

evolução urbana. 

2.4. Evolução Urbana e Espaços Cratenses. 

Sobre as características urbanas da cidade do Crato podemos afirmar que por 

apresentar um relevo acidentado, determinadas situações geográficas como ladeiras, baixios, o 

canal do rio Granjeiro que atravessa a cidade entre outros formam condicionantes importantes 

para a atual configuração territorial e através de sua evolução urbana percebemos a 

territorialização desse espaço cearense. 
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A expansão dessas áreas nem sempre foram acompanhadas da infraestrutura 

necessária visto que a população as ocupava, construíam novas moradias, originando novos 

bairros que cresciam em direção aos distritos e à Chapada do Araripe.  

Se antes essas áreas não apresentavam condição de moradia como rede de 

saneamento, energia, transportes, calçamentos e demais atributos, o fato de terem sido 

incorporadas a “urbanidade” também não as dotou, imediatamente, dessas mesmas condições. 

Os projetos destinados ao manejo sustentado dos recursos naturais precisam 

incorporar um aspecto complementar que regulamente o uso racional dos ecossistemas e, no 

caso da cidade do Crato com a Chapada do Araripe: a primeira floresta nacional do Brasil, 

onde a especulação imobiliária caminha em direção à Chapada, há que se promover a 

convivência salutar para ambas. 

Como a área ocupada, da cidade, se expandiu e promoveu modificações ao longo 

desses períodos, a gestão dessa cidade deve acompanhar com cautela essa expansão bem 

como a autorização de novos empreendimentos imobiliários, que requerem a implantação de 

novos equipamentos públicos, calçamentos, asfaltos e outros e, paralelo a uma fiscalização 

permanente, promover um novo adensamento com o uso racional de seus recursos naturais, 

tão característicos desta região. 

Conforme afirma Vitte e Keinert (2009, p. 23): 

Outra possibilidade de diagnosticar a realidade urbana com base nos paradigmas das 
Ciências Sociais consiste em interpretar a desordem urbana como aparente, 
desvendando a ordem subjacente ao modo de produção capitalista. Em 
consequência, a própria noção de ordem a ser estabelecida é questionada, 
contribuindo para a definição da realidade urbana para além de seus receptáculos 
físicos e dando conta dos processos sociais que os produzem. Por essa nova leitura, 
o restabelecimento da ordem urbana pode ser orientado, entre outros, por princípios 
de justiça, equidade e igualdade. Assim, onde há iniquidade e injustiça, o 
planejamento é feito de forma a atender a esses princípios. 

 

Esses princípios são particularmente mais necessários quando a cidade exercita 

uma reflexão sobre como o planejamento contínuo deve favorecer a todos os seus habitantes. 

Considerando que as pessoas têm necessidades diferenciadas há que se fazer justiça 

promovendo equidade e igualdade de acessibilidade aos seus espaços. 

Logo a seguir é possível verificar, através de mapas que compõem o PDM do 

município de Crato, a evolução territorial urbana e a evolução urbana, respectivamente. 
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Mapa 04: Evolução Territorial do Município de Crato/CE. 
Fonte: Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura Municipal do Crato - 2010 
PDM Crato. Plano Diretor Municipal, p.24. 

Mapa 05: Evolução Urbana – Sede Municipal/CE. 
Fonte: Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura Municipal do Crato - 2010 
PDM Crato. Plano Diretor Municipal, p. 17. 
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Quando se aborda uma questão tão polêmica quanto à expansão urbana, 

principalmente quando se relaciona a uma análise espacial da atuação imobiliária e 

imperatividade de planejamento e gestão da mobilidade e da acessibilidade na cidade parece 

ser muito fácil deter-se a uma temática única, mas é extremamente difícil não desenvolver 

uma abordagem mais complexa, pois estudar este espaço é considerar todos os movimentos 

que nele ocorrem, conforme enfatizado por Santos (2001:74): 

Até agora o espaço foi utilizado, em quase toda a parte, como veículo do capital e 
instrumento da desigualdade social, mas uma função diametralmente oposta poderá 
ser-lhe encontrada. Acreditamos, aliás, impossível chegar a uma sociedade mais 
igualitária sem reformular a organização do seu espaço. 
 

Nesse sentido podemos observar como na cidade é perceptível uma relação 

desigual entre o capital elitista, a sociedade diversificada, suas necessidades preeminentes e os 

recursos naturais finitos, pois os últimos ficam à mercê dos interesses flutuantes e 

momentâneos do primeiro. Para ordenar o espaço com responsabilidade social é 

primeiramente necessário um acesso a todos os bens e serviços essenciais como também gerar 

uma política de produção não subordinada a interesses capitais separatistas. 

Na cidade a diferenciação e característica de cada um dos seus bairros devem ser 

parâmetros de compreensão dos recursos que ali necessitam ser direcionados. A existência de 

pouco ou muitos bairros na cidade ou mesmo a forma como eles são distribuídos pelo 

território citadino não deve provocar separatismo ou negligência. Pelo contrário deve ser foco 

das atenções de como propiciar uma interligação entre esses bairros privilegiando seus 

moradores. 

A inclusão urbana não ocorre apenas com a implantação de infraestrutura básica 

ou privilegiada, mas também com a respeitabilidade às diversas necessidades de seus 

cidadãos. Como podemos perceber ao visitar os bairros de Crato, universo deste trabalho, bem 

como em outras cidades, há especificidades que a gestão deve ressaltar como diferenciação 

nunca como deficiência. 

2.4.1. Os Bairros da Cidade. 

Em Crato apesar da divisão dos bairros já existirem de fato há um longo período, 

apenas em 1999, na gestão do então Prefeito Municipal Moacir Soares de Siqueira, sob a Lei 

Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 oficializou-se essa divisão. 
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Neste ano o bairro denominado Barro Branco sofreu alteração em sua 

denominação para Bairro Nossa Senhora de Fátima, com o erguimento de uma estátua em 

homenagem a esta Santa, através da Lei Municipal Nº 2.835/2013, de 01 de abril de 2013, 

Crato/CE, embora a Padroeira da cidade seja Nossa Senhora da Penha. 

Para uma melhor visualização dos bairros de Crato podemos observar o mapa 06, 

a seguir: 

Mapa 06: Sede Urbana Municipal – IBGE 
Fonte: Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Crato 
PDM – Crato – Plano Diretor Municipal – 2010. 

 

Os dados sobre cada bairro descrito a seguir permitem saber mais da população e 

de sua distribuição no território cratense, com alguns aspectos característicos de sua 

configuração e dados populacionais, o que nos permite considerar as condições de vivência 

enfatizando os aspectos da mobilidade entre esses bairros e os acessos a entrada/saída da 

cidade. 

Dividida em 30 (trinta) bairros, eles podem ser descritos assim: 
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BAIRRO CENTRO 

É o bairro mais antigo e, como nas demais cidades médias do interior cearense, 

apresenta um uso misto de residências, comércio e serviços. Parte de suas vias antigas foi 

ampliada devido ao crescimento da cidade e teve muitos de seus prédios descaracterizados ou 

mesmo destruídos dando origem a novas edificações. 

Abriga as praças centrais, inclusive a Praça da Sé que é marco histórico da cidade 

e suas demais praças são palcos de manifestações e feiras beneficentes. Neste bairro se 

concentra o “cinturão bancário” entre outros serviços como cartórios, lojas comerciais de 

eletroeletrônicos e vestuários. 

Encontramos também os Museus, postos de táxi e moto táxi e principais serviços 

de lazer. Nesta área está concentrado o maior fluxo de veículos, principalmente no horário 

comercial, o que provoca grande reclamação por parte dos moradores. 

De acordo com a Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 Sua delimitação 

obedece a descrição das seguintes vias: 

Centro: Do cruzamento da Rua José Marrocos com Rua Rui Barbosa. Segue por esta 
até a Av. José Alves de Figueiredo, segue por esta até a Rua Getúlio Vargas, segue 
por esta até a Rua Hermenegildo Firmeza, segue por esta até a Rua Zacarias 
Gonçalves, segue por esta até a Rua Teodorico Teles, segue por esta até a Rua 
Coronel Raimundo Lobo, segue por esta até a Rua Monsenhor Barreto, segue por 
esta e pela Linha Férrea até a Rua Bárbara de Alencar, segue por esta até a Rua 
Ratisbona, segue por esta até a Rua Padre Sucupira, segue pela Rua Bruno de 
Menezes até a Rua José Marrocos, o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000: Total - 4.222 

habitantes, sendo 1.673 homens e 2.549 mulheres. E em 2010: Total - 3.842 habitantes, sendo 

1.549 homens e 2.293 mulheres. 

BAIRRO PIMENTA 

Seu uso predominante é residencial, embora nos últimos cinco anos, tenha 

crescido o número de clínicas a se instalarem nessa área. Sua referência maior é o campus da 

Universidade Regional do Cariri, o Crato Tênis Clube, o Hospital e Maternidade São 

Francisco e o Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. 

Apresenta residências com estrutura arquitetônica variada, entre as mais antigas, 

geminada e casas com área de circulação entre os lotes mais amplos que na área central. Sua 
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principal via de acesso é a Cel. Antônio Luís na qual encontramos serviços de comércio como 

panificadoras, farmácias, restaurantes e lanchonetes. Nessa área encontramos, também, Igreja 

Católica e Batista e Escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e particulares. 

A Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 assim o delimita pelas seguintes vias 

de circulação: 

Pimenta: Do encontro do Riacho do Estado coma Rua Ruy Barbosa. Segue por este 
Riacho até a projeção da Rua Brigadeiro Leandro Monteiro, que passa por dentro do 
IBAMA, segue por esta projeção até a Rua Quixadá Felício, por esta segue até a Rua 
Bento XV, segue por esta até a Av. São Sebastião, segue por esta até a Rua Marieta 
T. Mendes, segue por esta até o Rio Grangeiro, segue por este até a Rua Nossa Sra. 
de Fátima, segue por esta até a Rua Luiz Pereira, segue por esta até a Rua do Rio 
Granjeiro, segue por esta até o Rio Granjeiro, segue por este até a Rua Ruy Barbosa, 
segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 1.966 

habitantes, sendo 832 homens e 1.134 mulheres. E em 2010 – Total: 1.914 habitantes, sendo 

796 homens e 1.118 mulheres. 

BAIRRO SEMINÁRIO 

Sua edificação de maior destaque é a que também lhe confere a denominação, o 

Seminário São José. Dele se tem uma visão panorâmica da cidade, pois se situa em uma área 

elevada em relação ao centro. 

Com predominância de uso residencial apresenta alguns pequenos comércios de 

venda de produtos alimentícios, bares e lanchonetes, como um posto de combustível. 

Sua infraestrutura é precária, pois as condições de abastecimento de água são 

objetos de reclamação por parte da população, que não tem caixas de águas e/ou cisternas 

para armazenamento. 

Tem linha de ônibus que circula próximo as suas principais vias e também postos 

de moto táxi. É delimitado pelas seguintes vias sob a Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999: 

Seminário: Do encontro da Rua Almirante Alexandrino com a Rua José Alves de 
Figueiredo. Segue por esta até a Rua do Rio Granjeiro, segue por esta até a Rua Luiz 
Pereira, segue por esta até a Rua Nossa Senhora de Fátima, segue por esta até a Rua 
Manuel Almino de Lima, por esta segue até a Av. João Alves Rocha, segue por esta 
até a Av. Lavras da Mangabeira, segue por esta até a Av. J. P. B. de Menezes, segue 
por esta até a Rua Sargento George Teles Sampaio, segue pela mesma Rua até o 
ponto inicial. 
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Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: No ano 2000 – Total: 

11.795 habitantes, sendo 5.356 homens e 6.439 mulheres. E em 2010 – Total: 12.859 

habitantes, sendo: 5.906 homens e 6.953 mulheres. 

BAIRRO VILALTA (VILA ALTA) 

O bairro apresenta uso de predominância residencial contracenando com o 

surgimento de novos comércios em seu entorno. 

Tem como referência o Mercado Público e a feira semanal, dia de segunda-feira 

quando um maior número de transportes alternativos trazem os moradores dos vários distritos 

para as compras diversas, consultas médicas, uso do sistema bancário e outras atividades. 

Neste dia o fluxo de veículos é maior nessa área motivado por esta atividade. 

Por seu relevo acidentado encontramos muitas ladeiras e, consequentemente, as 

calçadas não favorecem uma mobilidade segura ao pedestre que em muitos momentos precisa 

caminhar dividindo o espaço com veículos.  

Por ele podemos ter acesso às vias de entrada e saída da cidade no sentido de 

Juazeiro do Norte e Farias Brito. Sua delimitação conforme Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro 

de 1999 se dá pelas seguintes vias: 

Vilalta (ou Vila Alta): Da Ponte do Rio Grangeiro na Av. Thomás Osterne de 
Alencar. Segue pelo Rio até a Rua Zacarias Gonçalves, segue por esta até a Rua 
Hermenegildo Firmeza, segue por esta até a Rua Getúlio Vargas, segue por esta até a 
ponte na Rua Almirante Alexandrino, segue pela Rua Sargento Teles Sampaio até a 
Av. J. P. B. de Menezes, segue por esta até a Av. Thomás Osterne de Alencar, segue 
por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Ano 2000 – Total: 

5.260 habitantes, sendo 2.367 homens e 2.893 mulheres. Em 2010 – Total: 6.217 habitantes, 

sendo 2.817 homens e 3.400 mulheres. 

BAIRRO PALMEIRAL 

O bairro apresenta uma configuração de uso misto com residências e vários 

comércios. Sua principal referência é a Faculdade de Direito da Universidade Regional do 

Cariri. Sua denominação é decorrente da presença de uma grande área verde com plantações 

de Palmeiras. É também uma área de acesso à saída e entrada da cidade, com muitos 
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comércios em seu corredor principal, e pela sua configuração é uma das localidades cogitada 

para receber as novas instalações do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, se for 

aprovada sua mudança. As vias que o delimitam conforme Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 

1999 são: 

Palmeiral: Da Ponte do Rio Granjeiro na Av. Thomás Osternes de Alencar, segue 
por este Rio até o Rio Batateiras, segue por esta até a Rua Palmeiral, segue por esta 
até a Av.Thomás Osterne de Alencar. Segue pela Av. Brigadeiro José J. de Macedo 
até a R. André Cartaxo, segue por esta até a Rua Zacarias Gonçalves, segue por esta 
até o Rio Grangeiro, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Ano 2000 – Total: 666 

habitantes, sendo 297 homens e 369 mulheres. Em 2010 – Total: 860 habitantes, sendo 393 

homens e 467 mulheres. 

BAIRRO PINTO MADEIRA (BARRO VERMELHO) 

Apresenta predominância residencial, mas mantém um comércio de venda de 

alimentos como frango assado, pizzaria, bares e lanchonetes em seu corredor principal. 

Encontramos residências geminadas, principalmente na área risco à margem da 

via principal que é a Avenida Perimetral, também corredor de escoamento do fluxo de 

veículos da cidade.  

Sua grande referência é a Igreja de São Francisco de onde anualmente, no dia 01 

de maio, se origina uma caminhada em direção a Igreja dos Franciscanos na cidade de 

Juazeiro do Norte. 

Seu traçado é assim delimitado de acordo com a Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro 

de 1999 pelas seguintes vias: 

Pinto Madeira (Barro Vermelho): Do encontro da Rua Vicente Tavares Bezerra com 
a Av. Perimetral Dom Francisco. Segue por esta até a Trav. Cruzeiro, segue por esta 
até o Rio Lobo, segue por esta até a Ladeira da CECRAL, segue por esta até a Trav. 
Altaneira, por esta segue até a Rua Padre Sucupira, segue por esta até a Rua 
Ratisbona, segue por esta até a Rua Bárbara de Alencar, por esta segue até a Linha 
Férrea, segue até a Rua Vicente Tavares Bezerra, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 5.112 

habitantes, sendo 2.272 homens e 2.840 mulheres. E em 2010 – Total: 5.443 habitantes, sendo 

2.399 homens e 3.044 mulheres. 
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BAIRRO ALTO DA PENHA 

Com um relevo acidentado apresentam muitas ladeiras e escadarias para o acesso 

as diversas ruas internas nesse bairro. 

De predominância residencial, mas com serviço de um Centro de Nutrição e 

Escolas de Ensino Fundamental e pequenos comércios locais. Carente de infraestrutura básica 

convive, em sua vizinhança, com riachos e córregos que cortam também o Cemitério Nossa 

Senhora da Penha localizado no bairro vizinho (Centro) com o qual faz divisa e que necessita 

de implantação de rede de esgoto e drenagem. 

São suas vias de delimitação com base na Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 

1999: 

Alto da Penha: Do encontro da Rua Ratisbona com a Rua Padre Sucupira, segue por 
esta até a TV. Altaneira, segue por esta até a Ladeira da CECRAL, segue por esta até 
o Rio Lobo, segue por esta até a projeção da Rua Anusia P. Rolim, por esta projeção 
segue até o Riacho do Estado, segue por esta até a Rua Ruy Barbosa, por esta segue 
até a Rua José Marrocos, por esta segue até a Rua Bruno de Menezes, por esta até o 
ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 3.939 

habitantes, sendo 1.866 homens e 2.073 mulheres. E em 2010 – Total: 4.038 habitantes, sendo 

1.906 homens e 2.132 mulheres. 

BAIRRO OSSIAN ARARIPE (CAIXA D’ÁGUA) 

Na Avenida São Sebastião, corredor principal desse bairro, encontramos um 

comércio variado em relação a outros. Além de bares, lanchonetes e pequenos comércios, 

encontramos também, um supermercado com venda de produtos bem diversificados, 

farmácias, salão de beleza, loja de material de construção, pet shop e vestuário infantil.  

São comércios de médio e pequeno porte, mas que atendem a uma grande parcela 

da população residente. As residências ainda são a predominância nesse bairro bem como 

algumas edificações/condomínios de pavimento superior. 

Sua denominação é decorrente da instalação, antiga, de uma caixa de água no 

bairro. Sua topografia é acidentada apresentando certo nível de desconforto para quem 

caminha. O fluxo de veículos é intenso por ser a via de acesso a outros bairros. 



92 

 

Sua delimitação é apresentada com base na Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 

1999 pelas seguintes vias: 

Ossian Araripe (Caixa D’Água): Do encontro da Rua Marieta Teixeira Mendes com 
o canal do Riacho Lino Zábulun, segue por esta Rua até a Av. São Sebastião, segue 
por esta até a Rua Bento XV, segue por esta até a Rua Dr. Quixadá Felício, segue 
por esta até a Rua Brigadeiro Monteiro, por esta e por sua projeção segue até o 
Riacho do Estado, segue por esta até a Rua Anusia P. Rolim, segue por esta até a 
Av. Pedro Felício Cavalcanti, segue por esta até a Rua Tereza P. Teles, segue por 
esta até o Riacho Lino Zábulun, segue até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 3.719 

habitantes, sendo 1.735 homens e 1.984 mulheres. E em 2010 – Total: 4.434 habitantes, sendo 

2.080 homens e 2.354 mulheres. 

BAIRRO SOSSEGO 

Predominantemente residencial com edificações em lotes amplos. Sua maior 

referência é o Rio Granjeiro que atravessa o bairro e promove uma temperatura mais 

confortável ao ambiente local, embora seja possível encontrar vestígios de poluição em suas 

margens. 

Não apresenta oferta de comércio local exceto pequenas mercearias e bares tendo 

os moradores que se deslocarem ao bairro Pimenta ou Centro para aquisição de produtos 

diversos. Suas vias de delimitação conforme Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 são as 

seguintes: 

Sossego: Do encontro da Rua Marieta T. Mendes com o canal do Riacho Lino 
Zábulun, segue por este Rio até a Rua Terezinha P. Teles, por esta até a Av. Pedro 
Felício Cavalcanti, segue por esta até a Rua Marechal Rondon, seguindo por esta e 
por sua projeção até o Rio Grangeiro, segue por este até a projeção da Rua Marieta 
T. Mendes, por esta segue até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 843 

habitantes, sendo 395 homens e 448 mulheres. E em 2010 – Total: 1.156 habitantes, sendo 

534 habitantes e 622 mulheres. 

BAIRRO NOVO CRATO 

Com predominância residencial, mas com alguns comércios de venda bem 

distribuídos ao longo do bairro. Sua maior referência é o Liceu Dr. Raimundo Bezerra e a 
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vizinhança com a Indústria de Calçados Grendene que absolveu parte da população local em 

seu quadro de funcionários. 

Suas vias são precárias e sua rede de infraestrutura necessita de muita atenção. As 

calçadas, em sua maioria, são intercaladas por pequenos degraus que nivelam a entrada das 

residências, mas impedem que as pessoas caminhem satisfatoriamente por ela, tendo que 

recorrer às vias de rolamento de veículo, o que causa insegurança. 

Sua delimitação é indicada pelas seguintes vias: 

Novo Crato: Do encontro da Rua N. Sra. de Fátima com a Av. José Alves de 
Figueiredo (à margem do Rio Grangeiro), segue por esta até o Riacho das Piabas, 
segue por esta até a Rua Raimundo Ribeiro de Andrade, segue por esta até a Av. 
Orestes Costa, segue por esta até a Rua Geraldo Monte, segue por esta até a Av. 
Lavras da Mangabeira, segue por esta até a Rua João Alves Rocha, segue por esta 
até a Rua Manuel Almino de Lima, segue por esta até a Rua Nossa Senhora de 
Fátima, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 4.297 

habitantes, sendo 2.015 homens e 2.282 mulheres. E em 2010 – Total: 6.208 habitantes, sendo 

2.884 homens e 3.324 mulheres. 

BAIRRO CACIMBAS 

Sua denominação vem da presença, anteriormente, de muitas cacimbas como 

fonte de abastecimento no bairro. Com predominância residencial sua maior referência é a 

presença do Sítio Fundão, que é uma área de preservação ambiental. 

O bairro apresenta um relevo acidentado o que faz com que suas calçadas 

apresentem degraus para nivelamento diante das edificações causando transtorno ao usuário. 

A largura dessas calçadas também não possibilita um caminhar confortável sendo estreitas em 

sua maioria. 

As vias secundárias, principalmente, são precárias, mas apresenta um fluxo 

permanente de veículos e motos, tanto particulares como para passageiros. Sua delimitação se 

faz pelas seguintes vias: 

Cacimbas: Da Ponte do Rio Batateiras na Av. J. P. B. de Menezes, segue por esta até 
a Av. Lavras da Mangabeira, segue por esta até o limite do Sítio Fundão, segue por 
este limite até o Rio Batateiras, segue por este até o ponto inicial. 
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Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 3.164 

habitantes, sendo 1.478 homens e 1.686 mulheres. E em 2010 – Total: 3.638 habitantes, sendo 

1.747 homens e 1.891 mulheres. 

BAIRRO PARQUE RECREIO 

Tem como corredor principal a Avenida Thomás Osterne de Alencar que é via de 

trânsito intenso motivado pela circulação de veículos no sentido Farias Brito –Juazeiro do 

Norte – Farias Brito sem a obrigatoriedade de adentrar as vias cratenses. 

Tem um comércio diversificado principalmente no ramo de material de 

construção e de serviços como oficinas de reparo mecânico. Encontramos também bares, 

lanchonetes e vendas variadas de produtos alimentícios. 

Sua referência maior é abrigar dois grandes centros de saúde como o Hospital 

Manoel de Abreu e o Hospital Psiquiátrico Santa Teresa. Pela Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro 

de 1999, sua delimitação se dá pelas seguintes vias: 

Parque Recreio: Do cruzamento do Rio Granjeiro coma Av. Thomás Osterne de 
Alencar, segue por esta até a Av. J. P. B. de Menezes, por esta segue até a ponte do 
Rio Batateiras, segue por este até o Riacho das Almêcegas, segue por este até a 
Estrada do Sítio Serrinha, segue por esta até o Riacho da Lagoa Encantada, segue 
por este até a Estrada Brejo – Lagoa Encantada, segue por esta até o Rio Grangeiro, 
segue por este até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 2.809 

habitantes, sendo 1.388 homens e 1.421 mulheres. E em 2010 – Total: 6.136 habitantes, sendo 

2.948 homens e 3.188 mulheres. 

BAIRRO SÃO MIGUEL 

Com predominância de residências desenvolveu-se ao longo da via férrea que se 

estende pela sua área. Suas edificações, em sua maioria, são geminadas, mas com pequenas 

áreas de jardins. Sua via de maior movimentação é Avenida Padre Cícero que apresenta um 

fluxo intenso de veículos, inclusive veículos de cargas e uma grande oferta de comércio como 

supermercados, panificadoras e farmácias. 

Por esse bairro passa a linha férrea por onde, atualmente, transita o VLT. Suas 

principais vias são asfaltadas por abrigarem equipamentos institucionais de uso intenso pela 

população. Está localizada, também neste bairro, a Estação de Distribuição de 
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Energia/COELCE. Conforme Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, sua delimitação está 

indicada pelas seguintes vias: 

São Miguel: Do encontro da Av. Padre Cícero com a Av. Perimetral Dom Francisco 
segue por esta até a Rua Vicente Tavares Bezerra, segue por esta até a Rua 
Monsenhor Juviniano Barreto, segue por esta até a Rua Coronel Rdo. Lobo, segue 
por esta até a Rua Teodorico Teles, segue por esta até a Rua Zacarias Gonçalves, por 
esta segue até a Rua André Cartaxo, segue por esta até a Av. Brig. José Macedo, por 
esta segue até a Rua Palmeiral, segue por esta até o Rio Batateiras, segue por este até 
o Rio Lobo, segue por este até a Av. Pe. Cícero, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 6.757 

habitantes, sendo 3.051 homens e 3.706 mulheres. E em 2010 – Total: 7.097 habitantes, sendo 

3.250 homens e 3.847 mulheres. 

BAIRRO SANTA LUZIA 

A Avenida Perimetral Dom Francisco que é uma das vias que delimitam esse 

bairro apresenta um fluxo intenso de veículos de pequeno, médio e grande porte, inclusive de 

transporte de cargas por ser uma das vias de entrada/saída da cidade. 

Nesta Avenida encontramos equipamentos como a Receita Federal, Delegacia de 

Polícia, Fórum e Ministério do Trabalho. Abriga também uma série de pequenos comércios. 

Predominantemente residencial, encontramos o Conjunto Habitacional Santa 

Luzia com uma Praça central que agrega os moradores principalmente as crianças em 

atividade de recreação e lazer. Suas edificações são mais recentes e com lotes mais amplos 

com área para jardim e garagem.  

As vias internas do bairro são de calçamento ou “terra batida” e suas calçadas 

apesar de mais largas que na sua maioria também apresentam sistemas de degraus para 

nivelamento dos portões de entradas das edificações. É delimitado pelas seguintes vias de 

circulação conforme Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999: 

Santa Luzia: Da ponte do Rio Lobo na Av. Padre Cícero, segue pelo Rio até a Trav. 
Cruzeiro, segue por esta até a Av. Perimetral Dom Francisco, segue por esta até a 
Av. Pe. Cicero segue por esta até o ponto inicial. 

Dados Populacionais: de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 932 

habitantes, sendo 409 homens e 523 mulheres. E em 2010 – Total: 1.538 habitantes, sendo 

727 homens e 811 mulheres. 
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BAIRRO MIRANDÃO 

Sua denominação se dá pela presença do Estádio Governador Virgílio Távora 

mais conhecido como “Mirandão”. Sua instalação necessita de manutenção permanente e tem 

uso limitado. 

O bairro apresenta características básicas de um conjunto habitacional, com área 

de Praça e Igrejas. Há também uma Escola de Ensino Fundamental e pequeno comércio local 

com mercearias, bares e lanchonetes. 

Apresenta uma linha de ônibus que faz um percurso até o centro da cidade, mas 

somente até o sábado. A dificuldade de acesso que caracteriza bairro, de certa forma, nutre 

um sentimento de agregação ente os moradores, que realizam festa da Padroeira e de São João 

bastante conhecidos na cidade. 

Suas vias de circulação são calçamentadas, sem declive acentuado, mas devido às 

garagens apresentam rampas de acesso que impedem a circulação do pedestre com conforto e 

segurança dificultando a mobilidade autônoma de uma pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida. Sob a Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, sua delimitação se norteia pelas 

seguintes vias: 

Mirandão: Do encontro do Rio Lobo com o Riacho Constantino, segue por este até a 
antiga Estrada Crato – Barbalha (Estrada do Telégrafo), segue por esta até a Rodovia 
Pinto Madeira por esta até a ponte do Rio Lobo, segue por este Rio até o ponto 
inicial. 

 

Dados Populacionais: de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 

1.184 habitantes, sendo 571 homens e 613 mulheres. E em 2010 – Total: 1.314 habitantes, 

sendo 636 homens e 678 mulheres. 

BAIRRO LOBO (VILA LOBO) 

Apesar de sua localização urbana apresenta característica mista de rural, também. 

É acesso ao Baixio das Palmeiras, distrito e também ao município de Barbalha. 

Sua infraestrutura é precária devido à ausência de rede de esgoto, em algumas 

áreas. Mas possui um Posto de Saúde, Creche e Escola de Ensino Fundamental. 
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Muitos dejetos são jogados nas águas dos riachos provocando um alto índice de 

poluição das suas águas. Sua condição de mobilidade e acessibilidade, também, é precária 

pela sua configuração de arruamento e calçadas, ou ainda a ausência destas em algumas áreas. 

Não há circulação de ônibus que liguem a outros bairros, mas tem posto de moto 

táxi próximo às edificações de serviços. Pela Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, sua 

delimitação segue as seguintes vias: 

Lobo (Vila Lobo): Do encontro do Riacho Constantino com antiga Estrada Crato – 
Barbalha (Estrada do Telégrafo), segue por este Rio até o limite inter distrital do 
Baixio das Palmeiras, segue por este até o Rio Coqueiro, segue por este até o Rio 
Lobo ou Ponte, segue por este até a antiga Estrada Crato – Barbalha (Estrada do 
Telégrafo), segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 2.371 

habitantes, sendo 1.176 homens e 1.195 mulheres. E em 2010 – Total: 3.271 habitantes, sendo 

1.642 homens e 1.629 mulheres. 

BAIRRO PARQUE GRANJEIRO 

Sua via de maior circulação é a Avenida Pedro Felício Cavalcante que apresenta 

algum comércio local como bares e lanchonetes. Neste bairro encontramos lotes de dimensão 

maior quem outros bairros e com arruamento mais definido. Em sua maioria, as vias são 

apenas calçamentadas. As calçadas não são favoráveis às pessoas com deficiência ou com 

redução de mobilidade por serem altas e, em alguns casos, descontínuas. 

A infraestrutura é precária. A circulação de ônibus é apenas pela via principal e 

em horário restrito, ficando a população, que não possui transporte particular, dependente da 

oferta desse tipo de transporte nesses horários ou do serviço de moto táxi. Sua delimitação 

obedece, pela Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, a seguinte descrição das vias: 

Parque Granjeiro: Do encontro da Av. Pedro Felício Cavalcanti com a Rua Anúsia 
Rolim, segue por esta até o Rio Coqueiro, segue por este ate a projeção da Rua 
Orlando Silva, segue por esta projeção e por esta Rua até a Av. Pedro Felício 
Cavalcanti, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 1.400 

habitantes, sendo 658 homens e 742 mulheres. E em 2010 – Total: 1.704 habitantes, sendo 

807 homens e 897 mulheres. 
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BAIRRO NOVO HORIZONTE 

Sua via de maior acesso é a Avenida Pedro Felício Cavalcante (como também ao 

Bairro Parque Granjeiro), tendo esta via um comércio local. Suas quadras apresentam 

dimensões maiores que os da maioria dos bairros da cidade e, em algumas de suas vias 

encontramos apenas “terra batida” para passagem dos veículos. 

O serviço de transporte é precário e limitado. Em algumas vias não há calçadas e 

as existentes, na sua maioria, não foram projetadas para atender a todos os usuários. Pela Lei 

Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, as vias que delimitam esse bairro são as seguintes: 

Novo Horizonte: Da Rua Marechal Rondon na Av. Pedro Felício Cavalcante. Segue 
por esta até a Rua Tudinha Lemos, segue por esta e por sua projeção até o Rio 
Caiano, segue por este até o encontro com a projeção da Rua Marechal Rondon, 
segue pela projeção e por esta Rua até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 - Total: 1.308 

habitantes, sendo 643 homens e 665 mulheres. E em 2010 – Total: 1.634 habitantes, sendo 

814 homens e 820 mulheres. 

BAIRRO JOSÉ ARAÚJO (NOVO LAMEIRO) 

A principal via de acesso e circulação é a Avenida José Horácio Pequeno. É uma 

via de grande fluxo e veículos e com um comércio local sem grande significância. Em suas 

vias secundárias não há asfalto, apenas calçamentos e em algumas outras somente “terra 

batida”. A circulação de ônibus e transporte alternativo tem apenas essa via central como 

trajeto, mas é possível encontrar postos de moto táxi próximo aos bares e lanchonetes do 

bairro. 

Predominantemente residencial encontramos residências com os mais diversos 

aspectos, pois algumas, bastante antigas, apresentam características de pequenas chácaras em 

paralelo às residências menores e de edificação mais simples.  

As calçadas não apresentam condições favoráveis a que todos os pedestres 

possam fazer uso, algumas são muito estreitas e outras muito altas, sem o devido 

rebaixamento que favoreça a acessibilidade, não havendo padronização em suas construções. 

Sua delimitação, pela Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, segue a seguinte 

descrição: 
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José Araújo (Novo Lameiro): Do encontro da Rua Raimundo Ribeiro de Andrade 
com o Riacho das Piabas, segue por este até o encontro da projeção da Rua Cícero 
Alves de Sousa, segue pela projeção e por esta Rua até o Rio Granjeiro, segue por 
este até a Av. Hermes Paraíba, segue por esta até a Av. José Horácio Pequeno, segue 
por esta até a Rua Raimundo Ribeiro de Andrade, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 459 

habitantes, sendo 218 homens e 241 mulheres. E em 2010: Total – 947 habitantes, sendo 466 

homens e 481 mulheres. 

BAIRRO ZACARIAS GONÇALVES 

É um bairro predominantemente residencial. Dentre suas características 

observamos a diferenciação da dimensão de suas quadras e o “desencontro” entre algumas 

vias de circulação interna. Um bairro que ainda se expande e sem planejamento de sua 

ocupação. 

Sua principal via de acesso é a Avenida Horácio Pequeno, que neste trecho, 

apresenta pouco comércio local. A calçada que margeia esta avenida, em alguns pontos é bem 

ampla e em outros é inexistente, o que não permite um fluxo de pedestre por sua extensão. 

Ladeado pelo Riacho das Piabas e pelo Rio Granjeiro e que associados a sua 

altitude a torna uma área de grande conforto ambiental. Seguindo a Lei Nº 1.853 de 25 de 

fevereiro de 1999, as vias que delimitam esse bairro são as seguintes: 

Zacarias Gonçalves: Do Riacho das Piabas com o Rio Granjeiro, segue por este até a 
ponte da Av. José Horácio Pequeno, segue por esta até a Rua Rdo. Ribeiro de 
Andrade, segue por esta até a Av. Orestes Costa, segue por esta até a Rua Jorge 
Lucas, segue por esta até a Ponte do Riacho das Piabas, segue por este até o ponto 
inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 1.218 

habitantes, sendo 575 homens e 643 mulheres. E em 2010 – Total: 1.504, sendo 735 homens e 

769 mulheres. 

BAIRRO FRANCA ALENCAR 

Neste bairro a principal via de acesso é a Avenida Lavras da Mangabeira por onde 

se tem acesso a várias outras vias deste bairro. Uma característica marcante nessa área é a 

presença da Indústria de Calçados Grendene e o Sítio Fundão. 
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O fluxo de veículos nessa área é bastante intenso e em vários horários motivados 

pelo funcionamento diurno e noturno da indústria de calçados. O trânsito de veículos de 

cargas também é maior que em outras áreas da cidade. 

Encontramos serviços de ônibus, transporte alternativo e moto táxi somados aos 

transportes particulares. Existe uma oferta maior de comércio local como bares, lanchonetes, 

pequenos restaurantes comerciais, mercearias, mercadinhos e salão de beleza. Orientado pela 

Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, as vias que delimitam o bairro são: 

Franca Alencar: Da projeção da Rua Benedito Balduíno com o Rio Batateiras, segue 
por este Rio até o limite do Sítio Fundão, segue por este limite até a Av. Lavras da 
Mangabeira, segue por esta até a Rua Jorge Lucas, segue por esta até a Av. Orestes 
Costa, segue por esta até a Rua Benedito Balduíno, segue por esta até o ponto 
inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 174 

habitantes, sendo 87 homens e 87 mulheres. E em 2010 – Total: 166 habitantes, sendo 83 

homens e 83 mulheres. 

BAIRRO SÃO GONÇALO 

Com predominância de residências, em que algumas são consideradas de 

“segunda residência” por serem ocupadas apenas nos finais de semana. A presença do 

Balneário da Nascente provoca um fluxo bastante intenso de veículos de transporte alternativo 

nos finais de semana para que as pessoas possam fazer uso dessa área de lazer. 

Nas vias que compõem esse bairro encontramos poucas calçadas e, em sua 

maioria, inadequadas ao caminhar dos pedestres. As condições de acessibilidade são muito 

precárias e mínimas em relação ao número de pessoas que buscam essa área como diversão. 

As pessoas que residem nesse bairro podem fazer uso de transporte alternativo ou 

ainda de moto táxi cujos postos ficam próximos aos bares e lanchonetes da área. Seguindo a 

Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, a delimitação desse bairro é indicada pelas seguintes 

vias: 

São Gonçalo: Do encontro do Riacho do Agrícola com o Rio Batateiras, segue por 
este Balneário da Nascente, segue pela Estrada da Bebida Nova até a Estrada do São 
Gonçalo, segue por esta até a ponte do Riacho do Agrícola, segue até o ponto inicial. 
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Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 433 

habitantes, sendo 218 homens e 215 mulheres. E em 2010 – Total: 62 habitantes, sendo 32 

homens e 30 mulheres. 

BAIRRO GIZÉLIA PINHEIRO (BATATEIRAS) 

Sua principal via de acesso é a Avenida J. P. B. de Menezes, asfaltada e com 

grande fluxo de veículos de cargas, pois este bairro fica localizado nos limites da cidade em 

direção a Farias Brito e à Chapada do Araripe e Exu em Pernambuco. Como o Posto Fiscal da 

Secretaria da Fazenda fica neste bairro há uma grande concentração de caminhões 

estacionados nesse entorno.  

Encontramos uma diversidade de comércio como restaurante, lanchonetes, bares, 

mercadinhos e hortifrutigranjeiros, farmácia e posto de saúde. Tem posto de serviço de 

transporte alternativo, táxi e moto táxi que atende à população da área. 

Pela condição das residências muito próxima à faixa de rolamento dos veículos, o 

que provocava um grande número de acidentes e, como também necessitava uma ampliação 

dessa via para facilitar o escoamento do fluxo desses veículos, foi construída uma via de 

entorno, no sentido da CE – 386 mantendo apenas o trânsito interno de veículos nesse bairro e 

deslocando os demais para essa nova via. 

Sua delimitação com base na Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 tem o 

seguinte trajeto: 

Gizélia Pinheiro (Batateiras): Do encontro do Riacho do Agrícola com a Estrada do 
São Gonçalo, segue por este até a projeção da Rua interna da zootecnia da Escola 
Agrotécnica Federal, segue por esta até a CR 055, segue por esta até a Estrada do 
Sítio Serrinha, por esta segue até o Riacho das Almecegas, segue por este até o Rio 
Batateiras, segue por este até o Riacho do Agrícola, segue por este até o ponto 
inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 4.122 

habitantes, sendo 1.977 homens e 2.145 mulheres. E em 2010 – Total: 4.632 habitantes, sendo 

2.228 homens e 2.404 mulheres. 

BAIRRO SÃO BENTO 

Sua principal via de acesso é a Rua Chiquinha Macedo. É um bairro 

predominantemente residencial, mas com precárias condições de urbanização. Em sua maioria 
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as vias são de “terra batida” e o arruamento de suas vias não são todos contínuos, havendo a 

interrupção das vias diante do encontro com algumas edificações. 

Algumas edificações apresentam características de pequenos sítios onde 

presenciamos a criações de algumas aves. Sua delimitação de acordo com a Lei Nº 1.853 de 

25 de fevereiro de 1999 é referenciada pelas seguintes vias: 

São Bento: Da Rua Chiquinha Macêdo com o Rio Batateiras segue por este até a 
Estrada Brejo – Lagoa Encantada, segue por esta até o Riacho Lagoa Encantada, 
segue por este até o Rio Batateiras, segue por este até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 1.333 

habitantes, sendo 678 homens e 655 mulheres. E em 2010 – Total: 1.757 habitantes, sendo 

896 homens e 861 mulheres. 

BAIRRO MURITI 

Este é um bairro diferenciado dos demais, pois, apesar do grande e, ainda maior 

número de residências, abriga as instalações do terminal da Petrobrás e da Atlanti. Sua 

principal via de acesso é a Avenida Padre Cícero que também liga a cidade de Crato a 

Juazeiro do Norte e encontramos empreendimentos de grande porte como concessionárias, 

Casas de Shows, Depósitos de Bebidas e o mais recente Centro de Convenções do Cariri. 

É uma via de fluxo muito intenso pela sua condição de mobilidade entre as 

cidades já citadas e do acesso às demais como Caririaçu, Missão Velha e, em sentido 

contrário, a Nova Olinda e o vizinho estado de Pernambuco. A tipologia das edificações é 

variada devido à convivência de edificações mais antigas com as mais recentes. As vias são 

na maioria de pedra tosca, mas ainda encontramos vias de “terra batida” como também com 

asfalto em sua minoria.  

Conforme Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 suas vias de delimitação são as 

seguintes: 

Muriti: Da Ponte do Rio Lobo na Av. Padre Cícero, segue por este Rio até o Rio 
Batateiras, segue por este até a Estrada para o Sítio Saquinho, segue por esta até a 
Rua Pedro Gomes Norões (Linha Férrea), segue por esta até a Rua Orlando Bezerra, 
segue por esta até a Rua Eduardo Gomes de Matos, segue por esta até a Av. Castelo 
Branco, segue por esta até a Av. Pe. Cícero, segue por esta até a Av. Manuel Dias 
Branco, segue por esta até a projeção da Av. Antonio Macedo de Sousa, segue por 
esta em linha reta até o Rio Constantino, segue por esta até o Rio Lobo, segue por 
este até o ponto inicial. 
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Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 4.110 

habitantes, sendo 2020 homens e 2.090 mulheres. E em 2010 – Total: 4.958 habitantes, sendo 

2.401 homens e 2.557 mulheres. 

BAIRRO SÃO JOSÉ 

Bairro predominantemente residencial, algumas com características de pequenas 

chácaras. As vias são de “terra batida” em sua maioria, mas há também algumas com pedra 

tosca. 

Sua principal via de acesso é a Avenida Padre Cícero. Diferentemente de outros 

bairros tem a presença da via férrea, com o VLT em circulação. Há também serviços de 

transporte alternativo, táxi e moto taxi principalmente. 

As condições de mobilidade e acessibilidade pelas vias do bairro são precárias 

para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. De acordo com a Lei Nº 1.853 de 25 

de fevereiro de 1999, suas vias de delimitação são as seguintes: 

São José: Da rede de alta tensão da CHESF com a Av. Manuel Dias Branco, segue 
por esta até a Av. Pe. Cícero, segue por esta até a Av. Castelo Branco, segue por esta 
até a Rua Eduardo Gomes de Matos, segue por esta até a Rua Orlando Bezerra, 
segue por esta até a Rua Pedro Gomes Norões (Linha Férrea), segue por esta até a 
Estrada para o Sítio Saquinho, segue por esta até o Rio Batateiras, segue por este ate 
a divisa intermunicipal Crato – Juazeiro, segue por este limite até a rede de alta 
tensão da CHESF, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 1.282 

habitantes, sendo 614 homens e 668 mulheres. E em 2010 – Total: 2.549 habitantes, sendo 

1.204 homens e 1.345 mulheres. 

BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (BARRO BRANCO) 

Sua principal via de circulação é a Avenida Antônio Macedo de Sousa. É um 

bairro predominantemente residencial. Apresenta um pequeno comércio local como 

mercearias e bares. Suas vias são de “terra batida” e calçamento. 

Sua infraestrutura é precária diante das necessidades da população. Há oferta de 

serviços de moto táxi e transporte alternativo. Sua delimitação obedece, conforme Lei Nº 

1.853 de 25 de fevereiro de 1999, ao seguinte trajeto: 
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Bairro Nossa Senhora de Fátima (Barro Branco): Da Av. Manuel de Dias Branco 
com a rede de alta tensão da CHESF, segue por esta até a Estrada Muriti – Sítio 
Chapada, segue por esta a antiga Estrada Crato – Barbalha (Estrada do Telégrafo), 
segue por esta até o Riacho Constantino, segue por este até a projeção da Av. 
Antônio Macedo de Sousa, segue por esta projeção e pela Avenida até a Av. Manuel 
Dias Branco, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 872 

habitantes, sendo 436 homens e 436 mulheres. E em 2010 – Total: 1.172 habitantes, sendo 

593 homens e 579 mulheres. 

BAIRRO COQUEIRO 

A principal via de acesso é a Avenida Pedro Felício Cavalcante com asfalto e um 

pequeno comércio local, neste trecho. O bairro é predominantemente residencial. A 

infraestrutura é precária e não recebe a oferta de serviços básicos à população residente nessa 

área. Apenas transportes alternativos, moto táxi e veículos particulares circulam por suas vias. 

As calçadas, existentes, não apresentam condições de mobilidade nem de 

acessibilidade às pessoas que por ali transitam, mesmo para aquelas que não apresentam 

alguma deficiência ou redução de mobilidade. Pela Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, 

as vias que delimitam esse bairro são: 

Coqueiro: Da Av. Pedro Felício Cavalcante com a Rua Orlandino Silva, segue por 
esta e por sua projeção até o Rio Coqueiro, segue por este até o limite interdistrital 
com o Baixio das Palmeiras, segue por este limite até a projeção da Av. Pedro 
Felício Cavalcante, segue por esta projeção e pela Avenida até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 118 

habitantes, sendo 60 homens e 58 mulheres. E em 2010 – Total: 257 habitantes, sendo 120 

homens e 137 mulheres. 

BAIRRO LAMEIRO 

Já foi distrito de Crato e hoje é um bairro com predominância residencial. O 

processo de urbanização da área promoveu a mudança desse distrito para bairro da cidade.  

As edificações mantêm características de chácaras, em sua maioria, ou casas 

construídas em lotes de maior extensão que a média dos outros bairros. Encontramos também 

algumas edificações mais simples da população de baixa renda. 
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A principal via de acesso é a Avenida Horácio Pequeno. É um bairro 

geograficamente próximo à Chapada do Araripe o que lhe favorece com um clima bastante 

agradável e um cenário bem diferenciado do centro urbano. 

Apresenta um pequeno comércio local de bares, lanchonetes e mercearias. Tem 

oferta de transporte alternativo e moto táxi para a população que não possui veículos próprios. 

De acordo com a Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999, sua delimitação apresenta o 

seguinte trajeto: 

Lameiro: Da Av. José Horácio Pequeno com a Av. Hermes Paraíba, segue por esta 
até o Rio Caiano, segue por este até o limite da FLONA Araripe, segue por este 
limite até o Riacho do Chico, segue por este até a Rua Carlina Pinheiro, segue por 
esta e pela Estrada Lameiro-Balneário da Nascente até o Rio Batateiras, segue por 
este até a projeção da Rua Benedito Bauduino, por esta projeção e pela Rua segue 
até a Av. Orestes Costa, segue por esta até a Rua Raimundo Ribeiro Andrade, segue 
por esta até a Av. José Horácio Pequeno, segue por esta até o ponto inicial. 

 

Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 987 

habitantes, sendo 471 homens e 516 mulheres. E em 2010 – Total: 1.102 habitantes, sendo 

514 homens e 588 mulheres. 

BAIRRO GRANJEIRO 

Bairro predominantemente residencial. Sua principal via de acesso é a Avenida 

Pedro Felício Cavalcante que apresenta pequenos comércios ao longo de sua extensão, mas as 

calçadas não são contínuas e nem sempre oferecem condições de passeio ao pedestre 

independente de sua condição física. 

É um bairro com lotes muito valorizados devido às condições geográficas da área. 

Localizado acima da cota de 500 m da Chapada, oferece um conforto ambiental ímpar na 

cidade. O clube Granjeiro também é um equipamento de lazer que valoriza os imóveis em seu 

entorno e é referência para os cratenses. Tem oferta de ônibus, táxi, moto táxi, como também, 

de transporte alternativo para a população que para ali precisa se deslocar. É um bairro 

considerado de classe média alta. Com base na Lei Nº 1.853 de 25 de fevereiro de 1999 as 

vias que delimitam esse bairro são: 

Granjeiro: Da Rua Tudinha Lemos, na Av. Pedro Felício Cavalcante, segue por esta 
até a entrada do Clube Granjeiro, segue em linha reta até o limite interdistrital com o 
Belmonte, segue por este limite até o Rio Caiano, segue por este até o encontro com 
a projeção da Rua Tudinha Lemos, segue pela projeção da Rua até o ponto inicial. 
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Dados Populacionais de acordo com IBGE – Censo 2010: Em 2000 – Total: 562 

habitantes, sendo 268 homens e 294 mulheres. E em 2010 – Total: 783 habitantes, sendo 376 

homens e 407 mulheres. 

Esses bairros descriminados não são dissociados da zona rural de onde muitos 

habitantes migraram ou possuem família ou mesmo mantêm algum vínculo com as áreas 

denominadas distritos. Para uma melhor contextualização apresentamos o mapa 07 a seguir: 

 

Mapa 07: Divisão Política do Município de Crato/CE 
Fonte: Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Crato – 2010 

 

No caminhar pelas ruas da cidade de Crato, como em outras cidades, 

identificamos, também, algumas edificações cujas arquiteturas são registros de uma paisagem 

alterada ao longo de sua história.  

Muitos prédios históricos que permaneceram, sem grandes modificações passaram 

a ter um uso diferenciado em suas funções e outros por pertencerem a particulares e não terem 

regras de preservação e/ou conservação a serem obedecidas foram vendidos e adaptados a 

novas funções ou destruídos originando outras construções, mais atuais e “modernas”. 
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Isso tem acontecido mais frequentemente com as antigas residências da área 

central que dão espaço a novas clínicas, bares ou lanchonetes. O interesse em manter alguns 

empreendimentos nessa área dificulta a criação de novos polos em áreas mais apropriadas, 

com espaço para construção, estacionamentos, áreas de recreação e lazer, entre outros. 

Portanto, nessa vertente, é preciso que se destaquem algumas dessas edificações e o seu papel 

para a cidade. 

2.4.2. Ícones da Arquitetura do Crato 

Ainda em análise da evolução urbana de Crato temos o auxílio dos ícones de sua 

arquitetura que, além de serem registros de sua história e tecnologia disponível na época, 

demonstram o delineamento da cidade neste período e nos permite olhar sob o manto do 

passado, e vivenciar, mesmo que por um breve momento, uma cidade que se modificou. 

Apesar de não haver o tombamento oficial de algumas construções no momento 

que sofreram alguma modificação aparente ou mesmo demolição, algumas pessoas se 

manifestaram, mas até o momento continua-se a executar esse tipo de intervenção sem que 

haja uma preocupação maior com o patrimônio arquitetônico que elas representam. 

Dentre as várias vias urbanas de maior fluxo em Crato podemos citar a Rua Dr. 

Miguel Lima Verde e Dr. João Pessoa, importantes vias para a mobilidade na cidade, que é 

uma das vias centrais do comércio e que dá acesso a diversos bairros da cidade.  

As figuras a seguir assumem uma configuração de “portal” do tempo adentrando 

essa paisagem proporcionada pelos registros fotográficos, podemos citar, conforme o Guia 

Turístico Sul do Ceará (1990, p.66): 

Era uma antiga e estreita rua de acesso à Praça da Sé. Alargada, modernizada e 
pavimentada, transformou-se num corredor comercial, com amplas facilidades para 
o tráfego. 
Pena que para essas obras foram destruídos antigos sobrados, com revestimentos 
portugueses e belgas, que eram uma das belezas da cidade. 
O nome lembra um antigo e caridoso médico local, que fundou o Rotary Clube, a 
Associação Comercial e foi Prefeito da cidade, tendo morrido em Minas Gerais, em 
1944, numa viagem que empreendia ao Rio de Janeiro. 
 

 

Nas figuras 11, 12 e 13, a seguir, a Rua Dr. Miguel Lima Verde em vários 

momentos históricos: 
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Figura 11: Rua Dr. Miguel Lima Verde – Centro (1817). 
Fonte: CASTRO, S/D. 

 

 
 

Figura 12: Rua Dr. Miguel Lima Verde - Centro (2006) 
Fonte: FÉLIX, Eliane. 
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Figura 13: Rua Dr. Miguel Lima Verde – Centro (2013) 
Autor: SIEBRA, Firmiana. 

Nas figuras 14; 15 e 16 a Rua Dr. João Pessoa, que ambas foram palco do serviço 
de “zona azul” numa tentativa de evitar o uso do espaço urbano como área cativa de alguns 
usuários: 

 
 

Figura 14 – Rua Dr. João Pessoa - Centro (1938). 
Fonte: CASTRO, S/D. 
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Figura 15: Rua Dr. João Pessoa – Centro (2006) 
Fonte: FÉLIX, Eliane. 

 

 
Figura 16: Rua Dr. João Pessoa – Centro (Junho de 2012) 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. 

 

Podemos visualizar a distribuição de alguns pontos, além das vias acima, e da 

memória da cidade apresentamos o mapa 08: 
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Mapa 08: Patrimônio Público – Ícones da Arquitetura Cratense 
Fonte: Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura Municipal do Crato. PDM Crato – 2010. 

 

Após uma observação temporal sobre essas imagens o processo de evolução 

urbana da área aparece plausível quando se percebe a transformação da paisagem urbana. A 

presença marcante de vários comércios e veículos ainda é uma constante nessas vias. Também 

nos permite detectar a pavimentação com as quais elas se apresentam sendo um registro do 

processo urbanístico e das novas tendências desse momento documentado. 

Essas vias são as que apresentam maior fluxo de veículos por serem as vias 

centrais do comércio e bancos locais. Consequentemente há também um grande número de 

pessoas circulando por suas calçadas e praças que, recentemente receberam uma nova 

configuração, porém a ausência de planejamento municipal e a lentidão em acompanhar a 

transformação urbanística pela qual a cidade passa cotidianamente não levaram aos bairros 

essas mesmas requalificações promovidas nas praças centrais conforme registro posterior. 

Não apenas o centro da cidade, mas, inclusive, cada bairro deve se adequar as 

novas realidades e a gestão pública precisa dar encaminhamento ao processo de adequação 
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dos mesmos, capacitando os lugares para todas as pessoas. A construção da Igreja da Sé, 

Catedral de Nossa Senhora da Penha foi criada em 1914, com sua instalação em 1915, de 

acordo como o Guia Turístico Sul do Ceará (1990, p.65). 

 
 

Figura 17: Igreja da Sé Catedral – Centro 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 05.03.2013 

 

O Colégio Santa Teresa de Jesus, já citado como um dos marcos da educação em 

Crato data de 1922 com funcionamento desde 1923 (Guia Turístico Sul do Ceará 1990, p.70), 

tem em sua edificação uma representatividade histórica e arquitetônica também, bem como 

outros estabelecimentos. 

Para as comemorações do centenário (1953) da elevação de Crato à categoria de 

cidade foi construído um Obelisco na Praça Juarez Távora tornando-se também símbolo 

maior da força política com a presença de várias autoridades. Em publicação do Guia 

Turístico Sul do Ceará (1990, p.64) observa-se: 

Foi inaugurado com missa campal, às 16 horas do dia 17 de outubro de 1953, na 
presença do vice-Presidente da República, Café Filho, representando Getúlio 
Vargas. Vários ministros estiveram presentes, como João Goulart, do Ministério do 
Trabalho, José Américo, da Viação, e o General, então, Castelo Branco, comandante 
da 10ª Região Militar. 
 

Essa arquitetura assume, portanto, um referencial além do simbolismo, pois para 

esse evento a logística necessária também refletia a conjuntura política de Crato. 
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Figura 18: Obelisco / Praça Juarez Távora – Centro 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 05.03.2013 

 

Outra edificação que é destaque é a atual Fundação J. de Figueiredo Filho (figura 

a seguir) que abriga, também, a Secretaria de Cultura de Crato e o Museu de Artes Vicente 

Leite. Sua construção data de 1956 e teve nas suas origens uma motivação de doação de 

objetos antigos para seu acervo primário (Guia Turístico Sul do Ceará 1990, p.41). 

 

 
Figura 19: Fundação Cultural J. de Figueiredo Filho – Centro 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 05.03.2013. 
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Como intervenção no espaço urbano entre os anos de 1976 e 1983 foi construído o 

Calçadão (figura 21), no centro da cidade, unindo a Praça Siqueira Campos e a atual Rua 

Santos Dumont. 

É uma área de grande movimento de pedestres por facilitar o acesso às ruas de 

movimento comercial e por oferecer serviços de lanchonetes, bares, bancas de revistas e 

jornais. É também, por esse calçadão, o acesso ao Teatro Alexandre Arraes. Ao lado dessa 

área de passeio encontra-se, atualmente em construção, as instalações de uma grande loja 

comercial. 

 
Figura 20: Calçadão– Centro 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 05.03.2013 
 

Muitas edificações se encontram em destaque na cidade como os clubes que ainda 

cumprem a função de restaurante; hospitais que mesmo com alguma reforma ainda mantêm 

parte da arquitetura original; atuais museus cujas edificações, abrigaram anteriormente outros 

usos e mais. 

Alguns passaram por pequenas reformas e ainda são utilizados pela população, 

entretanto outros prédios já foram destruídos ou passaram por mudanças radicais que os 

descaracterizaram. Essa ainda é uma realidade nas cidades que ainda não fazem uso de um 

processo educacional de preservação e manutenção dos prédios históricos ou mesmo, 

somente, de suas fachadas. 
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A justificativa para a retirada de alguns prédios teve como base a ampliação da 

área de circulação de transportes. Sabemos da sua importância para os habitantes e para toda a 

circulação de serviços que dele dependem, porém a abertura de novas vias, paralelas a 

algumas dessas edificações, seria mais viável além de propor uma revitalização de novas 

áreas comerciais e circulação de transportes.  

Algumas intervenções seriam necessárias, também, para que favorecesse a 

mobilidade urbana na área central assim como a adaptabilidade às condições de acessibilidade 

a todos os transeuntes, principalmente as pessoas com redução de mobilidade. 

2.5. Transportes em Crato: Circuitos Espaciais de Circulação. 

Assim como nas demais cidades do país, Crato também acusou um aumento no 

quantitativo de veículos circulando em suas vias, seja pela aquisição de veículos particulares 

ou serviço de transporte como as vans. 

Sobre esse quantitativo de veículos circulando em uma cidade podemos afirmar 

que, dependendo de sua gestão, pode ocasionar uma redução da capacidade de mobilidade 

urbana, visto que muitos veículos concentrados em uma área restrita em um determinado 

horário favorecem o congestionamento e o desconforto para o transeunte. 

Administrar a distribuição desses veículos pela área da cidade requer uma 

indicação de vias que se apresentem em condições de trânsito e que atendam a direção do 

fluxo de escoamento desses veículos, principalmente no horário comercial.  

Associados a esses veículos que circulam diariamente, em Crato, de acordo com 

dados fornecidos pelo DETRAN-CE, independente da categoria, até agosto de 2012, a frota 

de veículos registrados na cidade acusava os seguintes valores distribuídos na tabela abaixo: 

TABELA 02 - FROTA DE VEÍCULOS EM CRATO (até agosto de 2012) 

Automóvel 11.273 

Caminhonete 2.386 

Camioneta 376 

Ônibus 83 

Micro ônibus 121 

Motocicleta 16.342 
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Motoneta 2.041 

Caminhão 925 

Reboque 221 

Semirreboque 109 

Outros 211 

Total 34.088 

Fonte: Departamento Estadual de Trânsito – Crato/CE 
Data: Maio de 2013. 

Além de seu fluxo permanente de veículos, Crato recebe todos os dias um grande 

contingente de ônibus que trazem alunos que vêm para as aulas em escolas de ensino médio 

(públicas e particulares) e, principalmente, no ensino superior, sendo a Universidade Regional 

do Cariri – URCA, a Instituição de Ensino Superior – IES (pública) sua maior referência, 

fundada em 1986 e instalada em 1987. 

Com um número de alunos matriculados, nos diversos cursos da Universidade 

Regional do Cariri, nos campi de Crato de 5.617 no total, e em Juazeiro do Norte, cidade 

vizinha que sedia outro campus, com 1.104 alunos, conforme dados fornecidos, em maio 

deste ano, pelo Centro de Processamento de Dados – CPD desta IES percebe-se que além do 

fluxo de veículos há também um acréscimo no número de pessoas circulando pelas calçadas 

da cidade. 

Para as aulas nos três turnos, principalmente nas aulas ministradas no turno da 

noite, vários ônibus chegam à cidade todos os dias da semana trazendo parte desses alunos 

que vêm dos municípios mais diversos, inclusive de outros estados vizinhos, como 

Pernambuco, por exemplo. 

Dependendo de seu lugar de origem alguns ônibus deixam os alunos em Crato e 

seguem para Juazeiro do Norte que abriga outro campus da URCA e de outras Instituições de 

Ensino Superior ou fazem o percurso contrário se assim atender o roteiro dos alunos. 

Os ônibus ficam aguardando o final do horário letivo, estacionados próximos ao 

portão de entrada principal do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, na Avenida 

Maildes de Siqueira que apresenta uma condição mais adequada ao escoamento do trânsito, 

conforme figuras 21 e 22: 
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Figura 21: Ônibus de Transporte de Alunos. Av. Maildes de Siqueira (Próximo à URCA). 
Fonte: SIEBRA, Firmiana. Data: 07.05.2013. 
 

 
Figura 22: Ônibus de Transporte de Alunos. Av. Maildes de Siqueira (Próximo à URCA). 
Fonte: SIEBRA, Firmiana. Data: 07.05.2013. 
 

 
Paralelo à chegada desses ônibus se desenvolve, também, um serviço de 

alimentação, onde além da ofertada pelo restaurante universitário da URCA encontramos 

também cafeterias, lanchonetes, pizzarias e soparias indicando uma concentração de 

movimentação e atividades gastronômicas próximas à URCA. 
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Os transportes públicos de passageiros mais utilizados são os ônibus urbanos e 

metropolitanos e interestaduais, que são de responsabilidade dos municípios e/ou dos estados, 

mesmo com algum tipo de financiamento ou investimento de âmbito federal. Porém alguns 

alunos chegam à cidade em transportes alternativos, alugados especificamente para esse tipo 

de atividade. 

Dentre os aspectos legais que norteiam a oferta de transporte público, podemos 

citar o Artigo 21 da Constituição Federal Brasileira de 1988, que afirma ser a União capaz de 

“instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo a habitação, o saneamento e 

o transporte público”. Neste sentido devemos, aqui, enfatizar o Estatuto das Cidades, Lei nº 

10.257/2001 e Lei de Saneamento Básico – Lei nº 11. 445/2007 que norteiam as ações que 

promovam o atendimento do cumprimento dessas exigências. 

Para tanto é necessário que as cidades tenham sua gestão norteada pela legislação 

vigente e, preferencialmente, com os planos de gestão que elas mesmas produzem, podendo, 

preferencialmente ser fruto de uma participação popular e indicativo de uma discussão prévia, 

principalmente nos aspetos da mobilidade urbana, não apenas para ser contemplada somente 

para o transporte de alunos, mas também para todos os habitantes e tipos de transportes. 

Uma das questões mais frágeis da mobilidade urbana está ligada ao transporte 

público de passageiros, sem considerar neste momento as calçadas que o levam ao ponto de 

ônibus e/ou transporte alternativo. 

A condição de viagem nos ônibus, metrôs, trens, aviões e outros ainda é muito 

precária diante do aumento do número de habitantes e, consequentemente do número de 

usuários e mais ainda das necessidades específicas das pessoas com deficiência onde apenas 

alguns desses meios de locomoção apresentam uma condição digna de acomodação para esse 

usuário. Para tanto é necessário que haja um envolvimento com a gestão pública em todos os 

níveis no direcionamento da oferta de equipamentos que viabilizem a locomoção autônoma e 

segura para todos. 

No contexto da acessibilidade, o Decreto 5.296/2004 assegura esse direito diante 

da utilização autônoma e segura, assistida ou não, aos espaços públicos, equipamentos, meios 

de comunicação e enfatiza, ainda, o direito aos sistemas de transportes. 

A figura 23 é de um transporte público, modalidade ônibus, com plataforma 

elevatória, que faz um percurso de Crato para Juazeiro do Norte e retorna ao Crato: 
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Figura 23: Plataforma Elevatória no Ônibus Urbano – Crato / J. do Norte / Crato. 
Fonte: SIEBRA, Firmiana. Data: 23.06.2013 
 
Para o transporte público realizado pela frota de ônibus urbanos, encontramos três 

modalidades: o ônibus com piso baixo (que sejam mais próximos da altura das calçadas) e 

ônibus com piso alto que seja equipado com plataforma elevatória (que é o mais comum). 

Embora possa parecer contraditório o ônibus com plataforma elevatória é mais 

comum por ser o mais adequado a realidade da pavimentação das nossas vias de circulação de 

veículos. O ônibus de piso baixo encontraria declives nas vias que provocariam o “arrasto” 

nas vias e ainda implicaria no tempo de vida útil dos amortecedores. 

O ônibus com piso alto para acesso às plataformas exigiria a construção de 

plataformas a cada parada de ônibus o que seria determinante para o circuito de cada “linha” e 

ainda elevaria os custos com a construção e a manutenção das mesmas, pois além das 

plataformas teriam que se providenciarem rampas de acesso às mesmas. 

O transporte público urbano, que interliga os bairros/bairros ou bairros/centro, é 

da competência dos municípios e o transporte metropolitano, que interliga municípios 

vizinhos, é do estado. Nos dias atuais há somente um subsídio público orientado à mobilidade 

que é isenção fiscal do Imposto Sobre Serviços – ISS quando relacionado ao âmbito federal e, 

no âmbito estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e Imposto 

sobre Veículos Automotores – IPVA; inclusive para adaptação de veículos. 
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O momento ímpar que passamos é tornar acessíveis todos os componentes dos 

sistemas de transporte público, inclusive e especialmente a infraestrutura, até o ano de 2014 

conforme determina o Decreto nº 5. 296/2004.  

Para a construção de paradas de ônibus e terminais são observadas as exigências 

que constam na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 14.022 e NBR 

9.050, respectivamente.  

Apontando os municípios que consideram as normas de acessibilidade, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, podemos indicar os seguintes 

gráficos nº 01 e nº 02 do IPEA: 

 

Gráfico nº 01 

Gráficos 01: Municípios/Transporte Urbano/Normas/Região 
Fonte: IBGE – 2009 
Acesso: Agosto de 2011 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística indica apenas 1.653 municípios 

que apresentam regras de acessibilidade e mobilidade. Existem programas federais que 

atribuem verbas, responsabilidades de incentivo e/ou divulgação das condições de mobilidade 

e regras de acessibilidade com o intuito de promover uma equiparação das condições de 
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deslocamento para todos. Dentre esses programas, de acordo com o IPEA (2010, p. 407) 

podemos citar: 

- Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades (SEMOB) 
que promulga o Programa Brasil Acessível – portaria nº 251, de 24 de junho de 
2004. Onde o Artigo 2º cita os governos municipais e estaduais a cumprirem as 
atribuições de garantias a acessibilidade. È um programa indireto, sem verba 
específica. 
Brasil Acessível: apoio indireto e é viabilizado pelos: 
1. Programa Nacional de Acessibilidade: Apoio a projetos de acessibilidade para 
pessoas com restrição de mobilidade e deficiência; 
2. Programa Mobilidade Urbana – PMU: financiamento de infraestrutura para 
mobilidade urbana (Pró-Mob); financiamento de infraestrutura de transporte e da 
mobilidade urbana (Pró-transporte) financiado pelo Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS; além de ações de apoio a projetos de corredores estruturais de 
transporte coletivo urbano, de sistemas de circulação não motorizados e a projetos 
de acessibilidade para a população com mobilidade reduzida. 
 

Devemos, porém, ter a certeza que todo e qualquer programa social somente terá 

êxito se tiver como palco uma sociedade conscientizada e que esteja apta a aprender a 

conviver com as adversidades. Esses programas de mobilidade urbana não são específicos e 

exclusivos para pessoas com deficiências são para todos os que circulam na cidade, sejam 

pessoas ou veículos. 

A ênfase está no cidadão por caber a ele o uso racional desses espaços. Em cada 

calçada, residência, paradas de ônibus, hospitais, escolas, universidades, lojas, bancos, 

estabelecimentos de qualquer natureza ou mesmo dentro desses veículos é o cidadão que o 

dirige, portanto urge o momento de dirigir a cidade. 

2.5.1. Modalidade Ônibus 

Em Crato a Empresa Transfreire é a responsável pelo transporte público de 

passageiros que circulam internamente na cidade, mas não faz percurso para as cidades 

vizinhas. Atende a grande parcela da população, pois circula por bairros populosos o que 

favorece a seus usuários. 

Dentre o seu percurso interliga, atualmente, os seguintes bairros e horários: 

Seminário - Centro – Mirandão - – Centro – Seminário, de segunda a sexta das 06:00 h às 

18:00 h e aos sábados das 06:00 h às 14:00 h, de 30 em 30 minutos e aos domingos não há 

atendimento. Faz o seguinte percurso a partir do bairro Seminário, conforme informação do 

DEMUTRAN/Crato: 
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Saindo da Praça D. Ceicinha – Rua Marcos de Macedo (Colégio Polivalente/Escola 
Pública Estadual) – Rua Lavras da Mangabeira/Praça 4 bancos – Grendene – Rua N. 
S. de Fátima/Ladeira da Integração – Rua 21 de Junho/Colégio Pequeno Príncipe 
(Escola Particular de Ensino Fundamental e Médio) – Rua José Carvalho/Praça 
Castelo Branco/Prefeitura – Avenida José Alves de Figueiredo – Rua Coronel Luiz 
Teixeira – Rua Monsenhor Esmeraldo – Rua Ratisbona/Praça Cristo Rei – Rua 
Duque de Caxias – Avenida Perimetral Dom Francisco (Coelce, INSS, Rádio 
Princesa, Hospital São Miguel, Rodoviária, Ministério do Trabalho, Receita Federal, 
Fórum, Demutran) – Mirandão retornando pelo mesmo trajeto ao bairro Seminário. 

 

No sentido do bairro Grangeiro a Transfeire faz o seguinte percurso a partir do 

bairro Centro, DEMUTRAN/Crato: 

Saindo da Praça Pitias Peixoto – Avenida José Alves de Figueiredo – Rua Rui 
Barbosa (Unimed/Hospital São Francisco) – Rua Coronel Antônio Luiz – Avenida 
São Sebastião – Avenida Pedro Felício Cavalcante – Condomínio do Juíz – Clube 
Grangeiro – Coqueiro – Avenida Alcides Peixoto – Até o Sítio Coqueiro fazendo o 
mesmo trajeto em retorno ao bairro Centro. 

 

Para o deslocamento de passageiros entre Crato – Juazeiro do Norte – Crato, via 

ônibus, há outra Empresa de Transporte Público responsável por esse trajeto, porém não é 

uma concessão do município de Crato. Mesmo com um percurso diversificado alguns bairros 

ficam sem essa opção de mobilidade, onde é preciso caminhar por alguns quarteirões até se 

alcançar esse trajeto ou fazer uso de moto-táxi ou táxi. 

2.5.2. Modalidade Táxi 

Podemos encontrar pontos de táxi, em Crato, nas principais praças do centro ou 

próximo a hospitais e supermercados, preferencialmente nas proximidades dos equipamentos 

cujos usuários necessitem de um veículo para acomodar suas compras com maior conforto 

para seu deslocamento. 

Cada posto de táxi, geralmente localizado junto às praças, mantém uma cabine 

com telefone fixo para que o serviço de comunicação entre condutor e usuário possa fluir com 

maior rapidez e presteza de atendimento como também que o transporte possa ser solicitado 

de qualquer ponto da cidade visto que nas áreas centrais é que se encontram uma maior oferta 

desse serviço. 

Para os veículos da modalidade táxi foi exigida uma caracterização de 

identificação dos mesmos, para tanto foi criada uma legislação a ela pertinente como também 

a predominância da cor e seus critérios de circulação. 
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Figura 24: Posto de Táxi na Praça Juarez Távora – Centro 
Autor (a): SIEBRA, Firmiana. Data: 17.12.2012. 
 

 

 
Figura 25: Posto de Táxi na Praça da Sé Catedral – Centro 
Autor (a): SIEBRA, Firmiana. Data: 21.01.2013. 
 

O Decreto Nº 1503001/2012 – GP, de 15 de março de 2012 estabelece a 

caracterização dos veículos da modalidade Táxi do município de Crato, entre outras 

exigências que a cor prata é a padrão para os mesmos, orientando aos taxistas que à medida 
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que troquem seus veículos já o adquiram nesta cor e, aqueles taxistas que permanecem com os 

mesmos veículos, façam uso, independente da cor, de um adesivo indicador da ave-símbolo 

Soldadinho do Araripe, conforme figura 26: 

 

 
Figura 26: Posto de Táxi no Largo Júlio Saraiva – Centro 
Autor (a): SIEBRA, Firmiana. Data: 23.02.2013. 
 

Como parte da delimitação de abrangência para o atendimento a passageiros, os 

táxis de Crato somente poderão circular nas cidades vizinhas, bem como os dessas outras 

cidades, em Crato, se estiverem transportando passageiros saindo de suas cidades de origem, 

não podendo atender passageiros de outras cidades.  

Para a cobrança do valor do serviço prestado não há “taxímetro”, o valor é fixo 

para algumas áreas da cidade bem como para o percurso entre as cidades vizinhas. Em 

algumas situações o motorista e o usuário definem o valor a ser pago no final do trajeto. 

Devido à demanda por esse tipo de transporte, a Lei Nº 2.812/2012 de 28 de 

novembro de 2012 criou novos postos de táxi na cidade, para as seguintes áreas: Posto São 

Miguel – Mercadinhos São Luiz; Posto São José – Centro de Convenções; Posto São Miguel 

– Praça do DETRAN; Posto do Centro – Cemitério, URCA e Hospital São Raimundo. Como 

alternativa para o usuário que precisa de um deslocamento rápido e individual há a oferta de 

moto-táxi em Crato. 
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2.5.3. Moto-Táxi 

Assim como em outras cidades brasileiras, Crato tem serviço de moto-táxi com 

uma dinâmica de transporte de passageiros para todos os bairros da cidade. Mantendo ponto 

de estacionamento, a exemplo do táxi, nas principais praças e nas proximidades dos hospitais, 

principalmente de postos de saúde e supermercados.  

Tem um diferencial que o distingue que é a presença de postos nos vários bairros 

da cidade, mesmos os mais distantes do centro. Esse tipo de transporte é mais democrático 

financeiramente e, diante do fluxo de veículos, apresenta uma condição de deslocamento mais 

rápido. Alguns têm agendado, diariamente, o transporte de pessoas para o trabalho e de alunos 

para as escolas. Nas cidades de médio porte, como Crato, por exemplo, essa é uma alternativa 

muito bem aceita pela acessibilidade ao serviço. 

O Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN exige que os condutores 

dessa modalidade de transporte devam obedecer a Lei Federal Nº 12.009, de 29 de julho de 

2009, que regulamenta o exercício das atividades profissionais em transporte de passageiros, 

“mototaxista”, [...], “motoboy”, [...] – moto-frete – estabelece regras gerais para a regulação 

deste serviço e dá outras providências. 

Em Crato a cor padrão para esse tipo de serviço é o Amarelo Topázio sendo 

obrigatório, também o uso de coletes e/ou fardamento que identifique o condutor da moto, 

como o indicado no Decreto Nº 2010001/2010 – GP, de 20 de outubro de 2010: 

§2°. A identificação numérica que constará em cada motocicleta, bem como na bata 
para efeitos de identificação, se fará da seguinte forma: 
Duas ou mais letras conforme necessidade para identificar o nome do posto, o 
sequencial referente ao número do posto, e em seguida a numeração referente à 
identificação do permissionário, de acordo com os exemplos abaixo: 
Exemplo 01: Posto Dr. João Pessoa 01 
A identificação do condutor e do veículo será JP01001, onde: 
JP significa as inicias do nome do posto; 
01 significa o número sequencial do posto; 
001 significa o número de cadastro do moto-taxista junto ao DEMUTRAN; 
Exemplo 02: Posto Cel. Luiz Teixeira 03: 
A identificação do condutor e do veículo será: CLT03004 e assim sucessivamente. 

 

O serviço de moto-táxi está distribuído, atualmente, em 19 zonas na cidade. 

Preferencialmente ficam em áreas de praças, escolas, hospitais, supermercados ou próximo a 

alguma instituição que viabilize usuários. Podemos perceber na figura 27: 
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Figura 27: Posto de Moto Táxi na Praça da Sé Catedral – Centro 
Autor (a): SIEBRA, Firmiana. Data: 17.12.2012. 
 

Atualmente o Crato contabiliza uma média de 661 mototaxistas legalizados. Esse 

valor é oscilante, pois, infelizmente, podemos encontrar circulando na cidade, serviços de 

moto táxi sem a devida legalização e/ou qualificação. 

Há também dentre as várias modalidades de transportes públicos de passageiros 

em oferta nesta cidade de Crato, o Metrô do Cariri, gerando uma nova vertente para a 

viabilidade do fluxo de passageiros no percurso Crato - Juazeiro do Norte – Crato originando 

mais uma artéria de mobilidade para todos. 

2.6. Metrô do Cariri – do Crato e para o Crato. 

O Metrô do Cariri, na realidade um Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT adaptado a 

uma malha ferroviária já existente e que divide o espaço urbano com outras modalidades de 

transportes, compõe uma série de ações do Governo do Estado para a requalificação do 

transporte ferroviário de passageiros propondo beneficiar o maior número de usuários com 

um transporte pontual e rápido, principalmente neste caso para aqueles que transitam entre 

Crato - Juazeiro do Norte – Crato, porém não é usual um passageiro fazer uso desse transporte 

para a locomoção entre as estações dentro da mesma cidade. 
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Com uma extensão de 13,9 Km fazendo uso de VLT – Veículo Leve sobre 

Trilhos, denominado TRAM – Transporte Rápido Automotriz, segundo publicação do 

METROFOR, S/D, apresenta duas composições com tração diesel hidráulica mecânica, 

formada por 02 carros equipados com ar condicionado e com capacidade de transporte de até 

330 passageiros por composição.  

Esse veículo atinge uma velocidade máxima de até 60 Km/h, ainda de acordo com 

publicação do Governo do Estado, no sítio da empresa. Conforme o mesmo sítio, com acesso 

em 06 de junho de 2006, foi firmado um convênio entre Governo do Estado e as Prefeituras 

de Crato e Juazeiro do Norte objetivando a “Cooperação técnica, financeira e administrativa 

para a implantação do Metrô do Cariri”. 

Inaugurado em 01 de dezembro de 2009 foi construído pela empresa Bom Sinal 

Indústria e Comércio LTDA, em Barbalha, na Região Metropolitana do Cariri. 

Em consulta feita ao METROFOR, protocolo nº 0423911, de 31.01.2013 foi 

informado que há uma movimentação de 1.400 passageiros por dia, mas que, no momento, 

não se apresenta projeção de ampliação dessa linha. 

 

 
 
Figura 28: Estação do Metrô de Crato/Trilhos dos Antigos Trens – Centro 
Fonte: SIEBRA, Firmiana. Data: 12.05.2013. 
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Em publicação do Governo do Estado do Ceará/Secretaria de 

Infraestrutura/METROFOR, S/D, p. 07, encontramos a seguinte informação sobre esse tipo de 

transporte: 

Características Técnicas 

Composição da Unidade Operacional – VLT: múltipla (2 carros) 

Movimentação: bidirecional 

Comprimento da composição: 30.000 mm 

Largura externa máxima: 2.850mm 

Altura máxima: 3.760mm 

Altura do piso, junto às portas, ao boleto do 
trilho: 

1.100mm 

Velocidade operacional máxima: 60 km/h 

Configuração: CM-CG 

 

O percurso entre as cidades de Crato e Juazeiro do Norte é o mesmo percurso do 

antigo ramal ferroviário do Crato que era de uso da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA. 

Os trilhos ainda são perceptíveis na atual área de lazer na qual foi transformado o antigo pátio. 

Um dado informativo complementar sobre a continuidade desse trecho entre 

Muriti e Juazeiro do Norte, é que foi necessária uma intervenção estrutural com aplicação de 

serviços que favorecessem a operacionalização do sistema ferroviário de transporte de 

passageiros e permitisse abrigar o VLT. 

Esse trajeto entre as duas cidades e suas estações são partes integrantes da 

publicação do Governo do Estado do Ceará/Secretaria de Infraestrutura/METROFOR, S/D, p. 

05, 07 e 14, respectivamente, onde são mais detalhadas em suas apresentações e podem ser 

acessados para uma visualização ampla de todo o projeto, ultrapassando os limites de Crato. 

Com base nesses dados divulgados pelos setores envolvidos podemos conceber 

uma movimentação diária de um número expressivo de pessoas entre as duas cidades 

fortalecendo os laços econômicos e sociais entre ambas, e enfatiza também uma atenção 

maior quanto às condições de mobilidade e acessibilidade entre essas cidades. 
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Entretanto uma questão ainda ausente das mesas de debates é uma proposta de 

transporte, que saindo dos bairros com os passageiros, os levem até a Estação Central do VLT 

que é localizada no centro da cidade, sem que tenham que pagar uma nova passagem ao 

adentrarem a Estação, não há uma proposta de implantação de intermodal. 

Atualmente os moradores dos bairros mais distantes dessas Estações precisam 

caminhar até as mesmas para fazerem uso dessa modalidade, pois não há um sistema de 

“passagem única” (ou bilhete único) que atenda ao usuário que precisa fazer uso de ônibus e 

“metrô”, conjuntamente, para chegar ao seu destino. Para as pessoas que residem em áreas 

contempladas, ou nas imediações, com o trajeto das linhas de ônibus é mais viável, 

financeiramente, permanecerem nesse veículo até seu destino evitando, ainda, o transbordo 

nas estações. 

Uma atenção maior e de relevante importância é requisitada quando se ressalta a 

participação das pessoas de idade superior a 60 anos, aumentando, e ainda ativamente atuando 

no mercado de trabalho como também a inserção das pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida que, neste momento social, assumem um papel de integração às 

atividades cotidianas. 

Apenas há alguns anos a legislação urbana se incorporou ao cotidiano desses 

cidadãos. Mantinha-se inaplicável e distante da realidade sendo necessário que essa mesma 

legislação fosse cumprida com maior rigor e abrangência. O que antes era uma rara exceção 

agora se faz mais presente no cenário urbano. 

Objetivando aprender um pouco mais sobre essa legislação e sobre as condições 

de mobilidade e acessibilidade das pessoas a quem ela se destina é possibilitar a 

desmistificação de algumas “pseudoverdades” que caracterizaram os momentos históricos de 

nossa sociedade e é convidativo aprender um pouco sobre elas e nós mesmos, em algum 

momento. 

Consideramos que a conquista da mobilidade urbana desejável é uma luta árdua 

em nossas cidades, tanto para os pedestres como para os veículos. Como, então, pensar uma 

cidade para as pessoas com deficiência ao longo dos diversos momentos históricos? Temos a 

oportunidade de conhecer parte de sua história e de como podemos planejar, sob essa ótica, 

uma cidade também inclusiva. 
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CAPÍTULO III 

03. O Crato, sua Morfologia e a Gestão da Acessibilidade. 

As cidades se expandiram, surgiram novos bairros, com novos serviços e novas 

residências. Neste contexto a mobilidade urbana assume um caráter ímpar na gestão da 

acessibilidade que possa permitir a fluência das pessoas, com e/ou sem deficiências, e dos 

veículos. Gerar novos caminhos, no sentido dos homens, requer também uma nova dimensão 

de compromisso para com todos e um respeito singular aos caracteres dessa cidade. Para tanto 

é preciso que se apresente uma condição de mobilidade entre esses novos espaços, entre eles e 

para fora deles. 

 

3.1. A Importância do Desenho Universal Para a Inclusão Social no Cenário 

Urbano Atual. 

Quando o assunto é o homem e o espaço em que ele circula exercendo suas 

atividades rotineiras podemos ter em mente que esse deve ser um espaço bastante 

diversificado, visto que para atender suas necessidades, é imperativo que o mesmo forneça 

todas (e aqui é importante enfatizar o seu sentido mais literal), as condições necessárias para 

que se possa realizar suas atividades em seu pleno exercício de independência e autonomia. 

A Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 

PCD, onde o Brasil é signatário, as define como pessoas com limitação ou incapacidade para 

o desempenho de atividades, sejam elas, físicas, visuais, auditivas ou mentais. Algumas 

pessoas podem se sentir inclusas nas definições indicadas abaixo. O que não deve ser 

considerado um problema de saúde, mas sim como uma condição do físico nunca uma 

impossibilidade. 

Essa mesma convenção define, ainda, Pessoas com Mobilidade Reduzida – PMR, 

as que apresentam algum grau de dificuldade para se movimentar, seja permanente ou 

temporariamente provocando uma redução real da flexibilidade, coordenação motora, 

percepção e mobilidade por qualquer que seja o motivo como, por exemplo, crianças, pessoas 

com obesidade, mulheres gestantes, pessoas idosas (mesmo sem apresentar condições de 

debilidade física provocada por alguma doença, ou ainda, que tenha provocado amputação de 
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algum membro), pessoas com bengalas, muletas ou outro tipo de equipamento específico. 

Para enfatizar tais condições é, ainda, acrescentado o conceito de desenho universal. 

Sendo responsável por uma nova proposta de ambientes que pudessem abrigar a 

circulação de um maior número de pessoas possíveis, independentes de sua condição física 

e/ou motora, “o termo Desenho Universal ou universal design foi usado pela primeira vez, 

nos Estados Unidos, por Ron Mace, arquiteto que articulou e influenciou uma mudança de 

paradigmas dos projetos de arquitetura e design”. (CAMBIAGHI, 2007, p. 71). 

Ainda de acordo com Cambiaghi (2007, p. 72): 

Originalmente o conceito de desenho universal emergiu como consequência das 
reivindicações de dois segmentos sociais diversos: dos movimentos de pessoas com 
deficiência, que sentiam suas necessidades colocadas à margem por pessoas das 
áreas de construção e arquitetura, e da iniciativa de alguns arquitetos, urbanistas e 
designers, que pretendiam uma maior democratização dos valores e uma visão mais 
ampla na concepção dos projetos. 
 

A abordagem da condição de autonomia e independência é fundamental para a 

devida compreensão do significado da possibilidade de mobilidade e acessibilidade 

almejadas. Continuando com Cambiaghi (2007, p. 15): 

Quanto mais um ambiente se ajusta às necessidades do usuário, mais confortável ele 
é. Todavia, se ocorre o inverso, quando o ambiente construído não leva em conta as 
necessidades ou limitações humanas, ele pode chegar a ser mais inóspito que o meio 
natural. 
 

Sendo o Desenho Universal a satisfação das necessidades de todas as pessoas 

mesmo com as mais diferentes condições físicas, e com as características antropométricas 

e/ou sensoriais diversas, com ou sem o uso de ajuda técnica, é uma afirmativa de fácil 

concordância, mesmo porque diante de uma imobilidade temporária, o que não é raro em 

nossos dias, seja por uma condição física ou etária, encontra-se uma série de obstáculos que 

dificultam ou impedem a mobilidade satisfatória, sendo necessário o apoio e o auxílio de 

outras pessoas ou de órtese ou prótese para a devida locomoção. 

Em um ambiente doméstico podemos realizar modificações específicas 

proporcionando uma adaptabilidade do ambiente às necessidades dos seus moradores, porém 

o mesmo diante da conjuntura atual, onde as deficiências muitas vezes são compreendidas 

como sinônimos de incapacidades, o mesmo ainda não acontece nos espaços públicos, 

conforme afirma Serpa (2009, p.16): 
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Pois a acessibilidade não é somente física, mas também simbólica, e a apropriação 
social dos espaços públicos urbanos tem implicações que ultrapassam o design físico 
de ruas, praças, parques, largos, shopping centers e prédios públicos. Se for certo 
que o adjetivo “público” diz respeito a uma acessibilidade generalizada e irrestrita, 
um espaço acessível a todos deve significar, por outro lado, algo mais do que o 
simples acesso físico a espaços “abertos” de uso coletivo. Afinal, que qualidades 
norteiam a apropriação social do espaço público na cidade contemporânea? Como 
explicar a apropriação seletiva e diferenciada de espaços, que, em tese, seriam – ou 
deveriam ser – acessíveis a todos? 
 

Essa é uma questão que transcende ao espaço físico, principalmente ao contexto 

de inclusão neste mesmo espaço, quando não há limites da participação de “convivência” 

neste. O indivíduo deve ser considerado a personagem principal desta construção e suas 

exigências devem ser pensadas no intuito de gerenciar uma melhor condição de atendimento 

às mesmas. 

Cada período de nossa história teve, e tem uma forma diferenciada de se dirigir ou 

de se referir às pessoas com deficiências. Em cada um desses períodos a forma como designar 

essas pessoas era fruto de um contexto maior, da forma como se concebiam as deficiências 

dentro de cada família, de cada lar. 

Há, também, as questões sociais – a aceitação dessas pessoas por parte do grupo 

social; religiosas – pela não compreensão das condições genéticas, mas sim como “talvez” um 

“castigo”; financeiras - em como essa deficiência comprometeria o orçamento familiar; além 

do “medo” de outros casos que pudessem comprometer a perpetuação da família. 

Um indivíduo por ter e apresentar características diferenciadas bem como deve e 

tem o direito a receber um tratamento igual. Mas não simplesmente na forma de denominá-lo, 

mas nas condições estruturais a ele ofertadas. O tratamento deve ser o mesmo nas condições 

singulares de cada um. 

Cada período de nossa história é marcado por diversos valores morais, sociais, 

religiosos, financeiros, inclusão no mercado formal de trabalho e comprometiam uma real 

apreensão das condições dessas pessoas, sendo um reflexo do momento histórico. Cambiaghi 

(2007, p. 23) afirma que: 

Os gregos e romanos, por exemplo, que tinham como objetivo principal a conquista 
territorial, precisavam de homens fisicamente perfeitos para seus exércitos; essas 
sociedades não acolhiam pessoas com deficiência. Isso explica, pelo menos em 
parte, a prática da eliminação adotada na Roma e Grécia antiga. Tal procedimento 
denominava-se exposição. As crianças que nasciam com alguma deficiência 
aparente eram mortas ou abandonadas em locais ermos. 
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Na Idade Média [...] eram o isolamento e o asilamento [...] eram apartadas do 
convívio social, ou reunidas em instituições com caráter de tratamento ou 
acolhimento institucional. 
Na Idade Moderna e no Renascimento, com o maior desenvolvimento tecnológico 
[...] a pessoa com deficiência passou a ser compreendida e recebia tratamento 
conforme os preceitos médicos e biológicos da época. Surgiram as primeiras 
instituições especializadas como as escolas somente para cegos ou institutos de 
educação somente para surdos. 
No final da Idade Moderna, teve a fase do assistencialismo, plantada no terreno da 
caridade religiosa ou laica; [...] iniciou-se um processo de integração [...] que viria a 
se consolidar no século XX. 

Na década de 1970, com a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (assim 

denominadas na época), em uma Assembleia da ONU foi um marco para que se promovesse a 

inclusão dessas pessoas na sociedade. Vários documentos foram elaborados ressaltando as 

capacidades de participação e contribuição social de pessoas, que mesmo com deficiência, 

podem atuar no convívio social. 

Para uma compreensão maior das terminologias empreendidas para se referir às 

pessoas com deficiência e no contexto em que elas se encontravam inseridas (ou não), 

Cambiaghi (2007, p. 30) apresenta a seguinte tabela: 

 

TABELA 03 – TERMINOLOGIA DE TRATAMENTO ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E O CONTEXTO HISTÓRICO 

ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

Desde o começo da história e 

durante séculos obras de 

literatura, nomes de instituições, 

leis, mídia e outros meios 

mencionavam os inválidos. 

Exemplo: "A reabilitação 

profissional visa a proporcionar 

aos beneficiários inválidos [ .. .I" 

(Decreto Federal nº 60.501, de 

14 de março 1967). 

O termo significava indivíduo 

sem valor. Ainda no século XX 

seu uso se mantinha, embora já 

sem nenhum sentido pejorativo. 

Aquele que tinha deficiência era 

considerado socialmente inútil, 

um fardo para a família, 

destituído de valor profissional. 
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Século XX até 1960  

Após as duas Guerras Mundiais, 

a mídia usava o termo 

incapacitados, em frases como: 

"A guerra produziu 

incapacitados", "Os 

incapacitados agora exigem 

reabilitação física". 

O termo significava, de início, 

indivíduos sem capacidade e, 

mais tarde, passou a ter o sentido 

de indivíduos com capacidade 

residual. Durante várias décadas 

seu uso designava pessoas de 

qualquer idade. 

Significou um avanço para a 

sociedade reconhecer que aquele 

que tinha deficiência poderia 

apresentar alguma capacidade 

residual. Em contrapartida, 

considerava-se que a deficiência, 

de qualquer ordem, eliminava ou 

reduzia a capacidade do 

indivíduo em todos os aspectos: 

físico, psicológico, social, 

profissional, etc. 

ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

De 1960 a 1980  

No final da década de 1950, foi 

fundada a Associação de 

Assistência à Criança Defeituosa 

(AACD), hoje denominada 

Associação de Assistência à 

Criança Deficiente. Nesse 

período, surgiram também as 

primeiras unidades da 

Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (Apae). 

O termo defeituoso era usado 

para designar indivíduos com 

deformidade, principalmente 

física. Já deficiente se referia ao 

indivíduo cuja deficiência física, 

mental, auditiva, visual ou 

múltipla levava a executar as 

funções básicas, como andar, 

sentar-se, correr, escrever, tomar 

banho, etc., de forma diferente 

daquela das pessoas sem 

deficiência. Esse fato começou a 

ser aceito pela sociedade. O 

termo excepcional aplicava-se a 

indivíduos com deficiência 

mental. 

Com a utilização desses três 

termos, a sociedade focalizava as 

deficiências em si, sem reforçar 

as limitações em comparação 

com a maioria. 

Simultaneamente, difundia-se o 

movimento em defesa dos 

direitos das pessoas 

superdotadas (expressão 

posteriormente substituída por 

pessoas com altas habilidades 

ou pessoas com indícios de altas 

habilidades) O movimento 

mostrou que o termo excepcional 

não poderia se referir 

exclusivamente aos que tinham 

deficiência mental, uma vez que 

os superdotados também 

poderiam ser considerados 

excepcionais, por ocuparem o 

outro extremo da curva da 

inteligência humana. 
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De 1981 a 1987  

Por pressão das organizações de 

pessoas com deficiência, a ONU 

instituiu 1981 como o Ano 

Internacional das Pessoas 

Deficientes. E o mundo achou 

difícil começar a dizer ou a 

escrever pessoas deficientes. O 

impacto dessa terminologia foi 

profundo e ajudou a melhorar a 

imagem dessas pessoas. 

Pela primeira vez, em todo o 

mundo, o termo deficiente 

passou a ser associado ao 

substantivo pessoa. A partir de 

1981, a palavra indivíduos 

deixou de ser usada para 

designar pessoas com 

deficiência. 

Passou-se a atribuir o valor 

pessoa àquele que tinha 

deficiência, equiparando seus 

direitos e dignidade aos dos 

membros de qualquer sociedade 

ou país. 

ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

De 1988 a 1993  

Alguns líderes de organizações 

de pessoas com deficiência 

contestaram a expressão pessoa 

deficiente, alegando que ela 

considerava o indivíduo 

deficiente na sua total idade. 

A expressão pessoa portadora 

de deficiência utilizada somente 

em países de língua portuguesa, 

foi proposta para substituir o 

termo pessoa deficiente. Por 

simplificação, a expressão foi 

reduzida para portador de 

deficiência. 

Portar uma deficiência passou a 

ser um valor agregado à pessoa, 

como um detalhe. A expressão 

foi adotada nas constituições 

federal e estaduais e em todas as 

leis e políticas concernentes ao 

campo das deficiências. 

Conselhos, coordenadorias e 

associações incluíram-na em 

seus nomes oficiais. 

De 1990 até 1994  

O artigo 5° da Resolução nº 2, 

CNE/CEB, de 11 de setembro de 

2001, explica que as 

necessidades especiais decorrem 

de três situações, que podem 

envolver tanto dificuldades 

vinculadas a deficiências como 

não vinculadas a uma causa 

orgânica. 

A expressão pessoas com 

necessidades especiais surgiu 

primeiramente em substituição 

ao termo deficiência; daí a 

construção portadores de 

necessidades especiais. 

Posteriormente adquiriu 

significado independente. 

Com a vigência da Resolução nº 

2, a expressão necessidades 

especiais deu origem a outras, 

como crianças especiais, alunos 

especiais, pacientes especiais, 

etc., numa tentativa de amenizar 

a contundência da palavra 

deficiente. 
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Junho de 1994  

A Declaração de Salamanca - 

surgida após a Conferência 

Mundial sobre "Educação de 

Necessidades Especiais: Acesso 

e Qualidade", realizada na 

Espanha, em junho de 1994 - 

trata da inclusão na educação. 

Nesse texto, fica explicado que a 

educação inclusiva não se dirige 

às pessoas com deficiência, mas 

a todas aquelas que tenham 

necessidades educacionais 

especiais. 

Ficou estabelecido que pessoas 

com deficiência e sem 

deficiência, quando tiverem 

necessidades educacionais 

especiais e se encontrarem 

segregadas, têm o direito de 

integrar-se a escolas, em uma 

sociedade- inclusiva. 

Ao segmento dos excluídos 

passou a ser reconhecido o 

direito de, por meio de seu poder 

pessoal, exigir sua inclusão em 

todos os aspectos da vida em 

sociedade. 

ÉPOCA TERMOS E SIGNIFICADOS VALOR DA PESSOA 

Hoje  

Atualmente, a expressão pessoas 

com deficiência passou a ser 

preferida por um número cada vez 

maior de adeptos. 

Essa expressão faz parte do texto da 

Convenção Internacional para 

Proteção e Promoção dos Direitos e 

Dignidade das Pessoas com 

Deficiência, elaborado pela ONU 

em 2003. 

Os princípios básicos adotados para 

chegar a essa denominação foram: 

não esconder ou camuflar a 

deficiência; mostrar com dignidade 

a sua realidade; valorizar as 

diferenças e necessidades 

decorrentes da deficiência; combater 

neologismos que tentam diluir as 

diferenças e defender a igualdade 

entre as pessoas com deficiência e as 

demais em termos de direitos e 

dignidade; identificar nas diferenças 

todos os direitos que Ihes são 

pertinentes e, a partir daí, encontrar 

medidas específicas para o Estado e 

para a sociedade diminuírem ou 

eliminarem as chamadas restrições 

de participação. 

Tabela 03: Histórico das Formas de Tratamento das Pessoas com Deficiência 
Fonte: Tabela baseada em Romeu Sassaki, Vida independente: história, movimento, liderança, conceito, 
filosofia e fundamentos (São Paulo: RNR, 2003). 

 

Não há “padronização” para organismos humanos, há seres humanos com 

características e exigências diferenciadas. A padronização esperada em uma sociedade que se 
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propõem igualitária é a oferta ampla de recursos que promovam a independência e autonomia 

dos indivíduos para a realização de todas as tarefas do cotidiano. 

A cidade é para todos e é composta de vários espaços: espaços de lazer, espaços 

de aprendizagem, espaços de produção, espaços de compras, espaços de ócio, espaços 

diversos e não pode ser excludente. 

Não se está a serviço dos espaços diversos, mas os espaços a serviço dos 

cidadãos; cidadãos esses com todas as suas características e especificidades que transcendem 

às hereditariedades genéticas. 

Para que todos tenham acesso a esses espaços não dependemos de novas 

descobertas, pois as condições tecnológicas atuais, se aplicadas, já saneariam, se não todo, 

grande parte dos problemas atualmente enfrentados. 

E em cada um desses espaços é direito da pessoa ser quem ela é; sem subterfúgios 

estéticos, pretensos “corretores” do que se convencionou chamar de “defeito”. Os espaços 

urbanos, ou não, devem estar adaptados a todos que nele circulam, incluindo aí cada um e 

todos nós.  

Ser diferente nada mais é que ser igual nessa soma de valores. A cidade é produto 

da ação do homem no espaço e como tal deve ser a sua essência, ser base de toda sua ação e 

interação. As questões que envolvem a padronização dos homens e dos espaços edificados 

não são tão recentes como imaginam alguns, já remonta há muitos séculos. 

O princípio de Marcus Vitruvius Pollio, ou Vitrúvio como se tornou mais 

conhecido, que viveu em Roma no século I a. C., era engenheiro e arquiteto e idealizou o 

modelo do homem perfeito com base em alguns estudos matemáticos que, como a própria 

ciência exata, vislumbrou proporções divinamente perfeitas para o homem. 

O homem Vitruviano, como se popularizou, foi apresentado na obra De 

Architectura, em mais ou menos 40 a. C. e, desde então norteia muito dos padrões 

arquitetônicos das nossas cidades o que por outro lado promoveu uma segregação espacial em 

determinadas edificações, pois não considerou que as medidas humanas não são equitativas e 

idênticas e não permanecem inalteradas, conforme a figura 29, a seguir: 
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Figura 29: O Homem Vitruviano de autoria de Marcus Vitrúvio Pollio – Século I a. C. 
Fonte: Google. Acesso em 10 de julho de 2011. 

 

Todas as pessoas podem, e têm a liberdade, de mudar seu peso e de envelhecer 

com dignidade e mesmo as pessoas que indesejadamente sofrem com a mudança da condição 

de mobilidade, independente do seu desejo, têm o direito ao exercício da acessibilidade aos 

espaços e aos serviços de forma autônoma e independente. 

O “Homem-Vitruviano” é um modelo de medidas perfeitas. Mas apenas 

“modelo”. O homem é perfeito, porém “real”, completo nas suas mais diversas 

“imperfeições”, é o que o faz humano. Daí acredita-se, pensador de soluções sejam para si ou 

para outros, porém todos em seus territórios, nacionalmente humanos. 

3.2. Desenho Universal no Brasil. 

Em nosso país os debates sobre Desenho Universal tiveram início apenas na 

década de 1980 objetivando, inicialmente, uma conscientização profissional daqueles que 

atuavam na área de edificações. Em 1981, indicado como o Ano Internacional de Atenção à 

Pessoa Portadora de Deficiência deu-se a promulgação de algumas leis. 
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Em 1985 o Brasil criou sua primeira Norma Técnica com referência à 

acessibilidade que objetivavam o acesso a todos, proporcionando as mesmas garantias que as 

dos demais cidadãos, cujo título é: “Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos à pessoa portadora de deficiência”. Foi revista primeiramente em 1994 

e posteriormente revista e publicada em 2004. 

Desde 1990 deu-se início a uma preocupação com os espaços arquitetônicos e 

com a capacitação dos profissionais da área no que se refere aos aspectos da acessibilidade e 

da readequação das edificações no sentido da eliminação das barreiras arquitetônicas. 

O Brasil é muito promissor quanto à legislação que favorece a acessibilidade, vale 

ressaltar, entre tantas, a Lei Federal nº 10.098 que indica normas gerais e critérios visando à 

promoção da acessibilidade. 

Alheios ao território brasileiro um grupo de arquitetos que defendia um design 

mais voltado para o ser humano e para toda a diversidade que o envolvia, reuniu-se na 

Universidade da Carolina do Norte, no Center for Universal Design, objetivando estabelecer 

critérios de elaboração para as edificações, ambientes internos e produtos de forma geral que 

possibilitassem acesso a um maior número de usuários possíveis, como também inserir o 

desenho universal nas instituições de ensino, de acordo com (CAMBIAGHI, 2007, p. 75), e 

esses mesmos critérios também chegaram ao Brasil. 

O mesmo grupo já citado elaborou o que hoje conhecemos como os Sete 

Princípios Básicos do Desenho Universal, mundialmente adotados como referência. Os 

Gestores Públicos têm a responsabilidade inicial de prover a cidade, começando pelas suas 

edificações, das condições básicas necessárias a uma mobilidade digna, seja aos seus 

funcionários ou ao público de forma geral, possibilitando o que aqui podemos, gentilmente, 

nomear de “mobilidade sustentável”. 

Se para a administração pública dentre as várias motivações para a aplicabilidade 

do desenho universal está “o conceito de igualdade de oportunidades, aprovado pela ONU” 

(CAMBIAGHI, 2007, p. 80), o Governo do Estado do Ceará, lança, em 2009 o Guia de 

Acessibilidade: espaço público e edificações, numa proposta de orientar e discutir as 

condições dos equipamentos urbanos e das instalações dos mobiliários urbanos nas cidades, 

inclusive destacando as medidas e os mobiliários para as calçadas. 



140 

 

É claro que a implantação do mesmo é permanentemente aguardada, e pouco 

observada, como realidade no Estado, embora não seja uma condição apenas cratense. Em 

algumas situações o Guia de Acessibilidade é desconhecido até mesmo pelos setores públicos 

ou pouco valorizado pelos mesmos. Há muito que se fazer em prol de sua aplicabilidade 

visando reordenamento, mobilidade e acessibilidade no planejamento urbano. 

Mas como uma ação mais concreta surge o referido “Guia”, na forma de um 

primeiro passo para que a cidade seja realmente um espaço de circulação para o público, para 

todos os públicos, e todos, aqui citado, no seu sentido mais amplo. Sobre os Princípios 

Básicos do Desenho Universal, o Guia de Acessibilidade/Governo do Estado do Ceará (2009, 

p. 12), cita: Uso Equitativo; Uso Flexível; Uso Simples e Intuitivo; Uso de Fácil Percepção; 

Tolerância ao Erro; Baixo Esforço Físico; Dimensão e Espaço Para Acesso e Uso. 

O público alvo desses critérios do Desenho Universal são os que apresentam 

algum tipo de limitação, sejam permanentes ou temporárias e para uma melhor compreensão, 

ainda conforme o Guia citado, do que corresponde cada um dos indicativos apresentados, 

podemos entendê-los como: 

- Uso Equitativo: propõem produtos que possam ser utilizados por usuários de 

capacidades diferenciadas, numa proposta de evitar a segregação e ofertar proteção, segurança 

e beleza dos produtos aos usuários desses. 

- Uso Flexível: Manter um ambiente com possibilidades de adaptabilidade às 

mais diversas necessidades e preferências dos usuários, principalmente quanto às dimensões 

das construções, tornando-as adequadas a possíveis alterações. 

- Uso Simples e Intuitivo: ofertar uma compreensão mais fácil do espaço, 

independente do grau de complexidade das condições de apreensão dos usuários, 

apresentando as mais variadas informações para os mais diversos graus de conhecimentos e 

linguagens. 

- Uso de Fácil Percepção: usar os mais variados meios de comunicação 

disponíveis atualmente, como os sinais sonoros e táteis, símbolos, principalmente os 

indicados pela Legislação, dificultando uma possível confusão dos indicativos e de suas 

representatividades. 
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- Tolerância ao Erro: assegurar a utilização correta e a qualidade dos materiais 

usados na construção dos ambientes, como corrimãos, guarda corpos, etc. diminuindo a 

possibilidade de acidentes e garantindo a confiabilidade dos usuários. 

- Baixo Esforço Físico: garantir o mínimo de esforço físico no desempenho das 

atividades desenvolvidas como também dimensionar os equipamentos e mobiliários para o 

melhor desempenho das ações. 

- Dimensão e Espaço Para Acesso e Uso: ofertar um acesso confortável aos 

usuários de órteses e/ou próteses como também a qualidade no uso dos serviços e 

equipamentos a todos os usuários sejam cadeirantes, deficientes visuais ou mesmo que não 

apresentem nenhuma deficiência ou redução de mobilidade fazendo uso das condições 

ergonômicas. 

Em Fortaleza, capital do estado cearense a Rede AVAPE, junto ao Recanto 

Psicopedagógico realiza atendimento que visa promover a competência e a inclusão social das 

pessoas com deficiências sejam crianças, adolescentes e/ou adultos. Há outras tantas 

instituições que atuam nesta vertente de valorização e reabilitação dessas pessoas que não há 

mais como calar a necessidade de se adaptar a cidade a elas. 

Outros Estados também mantêm seus regimentos com definições que possibilitem 

o discernimento dentre a classificação da condição de mobilidade. Alguns exemplos podem 

ser citados como os apresentados na cartilha publicada pelo Governo de São Paulo: 

1. Pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência: gestantes, obesos, 
crianças, idosos, usuários de próteses e órteses, pessoas carregando pacotes, entre 
outros. 
Dificuldades: vencer desníveis, principalmente subir escadas sem corrimãos; 
manter o equilíbrio; passar por locais estreitos, percorrer longos percursos, 
atravessar pisos escorregadios; abrir e fechar portas; manipular objetos; acionar 
mecanismos redondos ou que necessitem do uso das duas mãos simultaneamente, 
entre outras. 
2. Usuários de cadeira de rodas: paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, pessoas 
que tiveram membros amputados, idosos, entre outros. 
Dificuldades: vencer desníveis isolados, escadas e rampas muito íngremes; ter 
alcance visual limitado; manusear comandos de janelas e metais sanitários muito 
altos; não ter espaços amplos para girar; abrir portas; não passar por locais estreitos, 
como portas de 60 e 70 cm; utilizar banheiros que não permitem a aproximação a 
vasos sanitários, pias e chuveiros, entre outras. 
3. Pessoas com deficiências sensoriais: usuários com limitação da capacidade 
visual, auditiva e da fala.  
Dificuldades: identificar sinalização visual, como placas de orientação, advertência 
e numeração de imóveis; localizar comandos e aparelhos, como botoeiras e 
interfones; localizar imóveis pela numeração; detectar obstáculos, como telefones 
públicos, caixas de correio e desníveis não sinalizados de forma podotátil; 
determinar direção a seguir (pessoas com deficiência visual); utilizar comandos 
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sonoros, como campainhas e interfones (pessoas com deficiência auditiva e/ou da 
fala); ter sensação de isolamento em relação ao entorno, entre outras. 
4. Pessoas com deficiência cognitiva: usuários com dificuldades em habilidades 
adaptativas. Dificuldades: compreender símbolos e sinais em placas informativas, 
entre outras. 
 

No momento histórico atual de nossa sociedade onde há um acréscimo da 

expectativa de vida, a inserção de pessoas com alguma limitação atuando nas mais diversas 

áreas de trabalho, favorecendo que as pessoas com mais idade exerçam alguma atividade, 

viajem, façam suas próprias compras, tenham uma vida mais autônoma dos laços que antes as 

mantinham na dependência familiar, e da mais nova configuração econômica dos 

aposentados, mesmo os de renda mínima no mercado financeiro, há também uma exigência 

para que essa parcela da população encontre condições de mobilidade favorável ao seu 

condicionamento físico, entre outros. 

É interessante enfatizar que não há que se criarem novas tecnologias, há que se 

tornarem acessíveis as que já possuímos. Para Eason apud Cambiaghi (2007, p. 42) 

“usabilidade implica o usuário ser capaz de controlar e utilizar um sistema sem 

constrangimentos sobre suas capacidades e habilidades”. Para tanto é necessário também e, 

talvez com maior ênfase, uma preparação educacional para a convivência com as diversidades 

e as adversidades. 

Um dos primeiros projetos que abordaram essa temática foi: Barreiras 

arquitetônicas para o deficiente físico, no Centro Design Store de Arquitetura de Interiores, 

em 1992, baseado no Curso Básico Sobre Acessibilidade ao Meio Físico, em Madri/Espanha. 

Logo após esse cursos foram ofertados pela Prefeitura de Recife (PE), Campo Grande (MS), 

na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), 

conforme Cambiaghi (2007, p. 118). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT criou em 1985 a primeira 

Norma Técnica – NBR 9050, referente à Acessibilidade e Equipamentos Urbanos. Desse 

período até os dias atuais muito se abordou essa temática e muito, também, se avançou sobre 

os procedimentos de como planejar e possibilitar adaptações às condições de acessibilidade e 

mobilidade às pessoas de forma mais abrangente. Tal planejamento está inserido em uma 

prática mais democrática dos espaços públicos. 
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Em 2008 o Brasil ratificou a Convenção da Organização das Nações Unidas Sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência que foi promulgada com equivalência de Emenda 

Constitucional pelo decreto nº 6.949 da Presidência da República em 2009. 

Atualmente muitas das obras da construção civil obedecem rigorosamente 

critérios de acessibilidade, mesmo que motivados pelo exercício de uma nova mentalidade. 

Desde o projeto até a alguns imóveis que passam por adaptação dos mesmos no sentido de 

obedecer a essas novas regras. Muitas pessoas já cobram, no dia a dia, essas novas estruturas. 

Não significa ainda um amadurecimento de toda a população, porém já se desponta uma 

criticidade maior por parte daqueles que pensam o verbo social. 

3.2.1. A Cidade “Inclusiva” Manifesta na Legislação. 

Ao se referir a uma inclusão cidadã, é lamentável que para se ter direitos 

respeitados, tenhamos que recorrer a exigência de uma legislação, embora a mesma seja 

reflexo de uma sociedade participativa, o direito de fazer uso do “direito à mobilidade” é 

registrado em lei porque a sociedade, dita “moderna” ainda não é capaz de entender e 

interpretar as necessidades alheias. 

Destacamos Poète in Choay (2005) quando chama a atenção para a visão de uma 

cidade, esteja ela inserida em qualquer realidade temporal. É mais que só uma cidade. “A 

cidade precisa ser vista, ao invés de ser observada simplesmente do ponto de vista dos 

espaços cheios e vazios que ela forma sobre o solo. Para compreender uma cidade, é preciso 

conhecer seus habitantes, uma cidade é um conjunto de almas”. 

Mesmo que manifesta em Lei a mobilidade urbana ainda é alvo de constantes 

lutas e reivindicações provocadas pelo “descumprimento” da referida Lei. Lei que explicita o 

direito de participar do grupo social no qual se está inserido a partir do ato de nascer. Essa 

integração, que começa na família, se estende à escola e segue até as atividades sociais que 

nos promovem, ou não, a um ingresso no grupo social. 

A “inclusão”, ou não, pode ser manifestada desde a aceitação do indivíduo como 

integrante do grupo e com atividades e vocações definidas, como pode também ser “excluído” 

desse mesmo grupo por ser diferente ou ter limitações físicas e/ou mentais. O “diferente” 

ainda assusta aos “iguais”. 
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Dentro desse cenário de reivindicações podemos citar as seguintes Normas 

Internacionais, porque essa preocupação com a inclusão social teve um início anterior ao 

movimento brasileiro e como a exclusão social não é somente um problema interno, essas 

normas permeiam ações que podem proporcionar às pessoas com deficiência a serem 

incluídas, através da mobilidade e graus de acessibilidade, no seu grupo social, como também 

proporciona um registro da historicidade deste “amadurecimento”, através dos anos em que 

foram construídas e implantadas. 

No Guia de Acessibilidade (2008: p.134), o Governo do Estado do Ceará 

apresenta, discute e estabelece critérios de construção das edificações, calçadas e outros, 

fazendo referências às Normas Internacionais; Legislação Federal e Legislação Estadual. 

Dentre as Normas Internacionais podemos citar: 

_ Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aprovada pela 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 /12/48: “Todo homem 
tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis 
de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 
- Decreto nº 62.150. Promulga a Convenção nº 111 da OIT sobre discriminação em 
matéria de emprego e profissão. 1968. 
- A ONU apresenta, em 1971, a Declaração dos Direitos do Deficiente Mental. 
- A ONU apresenta, em 1975, a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiência. 
- O ano de 1881 foi declarado pela ONU o Ano Internacional das Nações Unidas 
para as Pessoas Portadoras de Deficiência. 
- Em 1982, a ONU declara os anos 80 como a Década das Nações Unidas para as 
Pessoas portadoras de Deficiência. 
- Em 1982 a ONU programa a Ação Mundial para as Pessoas Portadoras de 
Deficiência. 
 

Nesta década, no Brasil, as pessoas com deficiência ainda eram tratadas com 

muita restrição e preconceito, embora lamentavelmente, ainda não o tenhamos superado 

amplamente. Mas ainda há que se esclarecer que esse era um período de nossa história em que 

vivíamos sob a égide de um regime político que não dava abertura a esse nível de 

conscientização popular. 

Continuando com a abordagem da legislação citada, ainda no referido Guia de 

Acessibilidade (2008: p.134), podemos encontrar: 

- Resolução nº 45, de 14/12/90, 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU. 
Execução do Programa de Ação Mundial para as pessoas com deficiência e a 
Década das Pessoas Deficientes das Nações Unidas, compromisso mundial no 
sentido de se construir uma sociedade para todos, segundo a qual a Assembleia 
Geral solicita ao Secretário Geral uma mudança no foco do programa das Nações 
Unidas sobre deficiência, passando da conscientização para a ação, com propósito de 
se concluir com êxito uma sociedade para todos por volta do ano 2010. 
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- Recomendação nº 99, de 25/06/55, relativa à reabilitação profissional das 
pessoas com deficiência. Aborda princípios e métodos de orientação vocacional e 
treinamento profissional, meios de aumentar oportunidades de emprego par 
portadores de deficiência, emprego protegido, disposições especiais para crianças e 
jovens portadores de deficiência. 
_ Convenção nº 159 da OIT, de 20/06/83, promulgada pelo Decreto nº 129, de 
22/05/91. Trata da política de readaptação profissional e emprego de pessoas com 
deficiência. Essa política baseada no princípio de igualdade de oportunidade entre os 
trabalhadores com deficiência e os trabalhadores em geral. Medidas especiais 
positivas que visem garantir essa igualdade de oportunidades não serão consideradas 
discriminatórias com relação aos trabalhadores em geral. 
 

A abordagem que essa Convenção da Organização Internacional do trabalho - OIT 

se refere ao princípio de igualdade de oportunidades para o exercício de uma atividade 

remunerada, com condições dignas de acesso a elas. 

Nesse contexto podemos nos referir que para que isso seja possível é preciso que 

essas pessoas tenham uma condição de mobilidade para as quais as cidades ainda, hoje, não 

estão preparadas e, em alguns casos, tal acesso ao mercado de trabalho só se torna viável para 

as pessoas com deficiência que mantenha uma condição de transporte e acompanhamento 

particular, o que não condiz com a maior parcela de nossa população. 

No mesmo Guia de Acessibilidade (2008: p.134), encontramos ainda: 

- Recomendação nº 168, de 20/06/83, que suplementa a convenção relativa à 
reabilitação profissional e emprego de 1983 e a Recomendação relativa à 
reabilitação profissional de 1955. Prevê a participação comunitária no processo, a 
reabilitação profissional em áreas rurais, contribuições de empregados e 
trabalhadores e dos próprios portadores de deficiência na formulação de políticas 
específicas. 
- Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. Promulgada pelo 
Decreto 3.956 de 08/10/01. Tem por objetivo propiciar a plena integração à 
sociedade das pessoas portadoras de deficiência. 
- ISSO/DIS 9386-1. Plataforma elevatória com acionamento mecânico para pessoas 
com mobilidade prejudicada – normas de segurança, dimensões e funcionamento. 
- ISO 7193:1985. Wheelchairs – maximun overall dimensions. 
 - ISO 7176-5:1986. Wheelchairs – Determination of overall dimensions, mass and 
turning space. 
- ISO 7000:1989. Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis. 
- IEC 60417-2. Graphical symbols for use on equipament – Part 2: symbol originals. 
- EN 1050:1997. Safety of machinery – principles for risk assessment. 
 

Sem dúvidas que a Convenção Interamericana Para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação, citada acima, que objetivou integrar as pessoas com deficiência ao 

grupo social ao qual elas circulam, foi um grande passo em direção a uma real inclusão. 

Principalmente considerando a influência que exerceu na elaboração de Normas 

Regulamentares, mais direcionadas, neste momento, para a construção civil assim como a 
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incorporação de novas tecnologias que, juntas, atuaram para proporcionar melhores condições 

de trabalho às pessoas com deficiências ou mesmo com mobilidade reduzida. 

Ainda no mesmo Guia (2008: p.135), é possível verificar: 

- NM 207:1999. Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de segurança para 
construção e instalação. 
- NM 213–2: 1999. Segurança de máquinas – Conceitos fundamentais, princípios 
gerais de projeto – Parte 2: Princípios técnicos e especificações. 
- NM 267: 2001. Elevadores hidráulicos de passageiros – Requisitos de segurança 
para construção e instalação. 
- NM 313-2007. Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para 
construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, 
incluindo pessoas com deficiência. OBS; Esta Norma deve ser aplicada em conjunto 
com as normas NM 207 e NM 267, uma vez que é complementar às mesmas. 
 

Vale ressaltar que no Brasil desde 1966, quando regulamenta a profissão de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, há Legislação específica pertinente a 

mobilidade e acessibilidade, de acordo com o Guia de Acessibilidade do Governo do Estado 

do Ceará (2008: p. 136). Vejamos a seguir: 

LEI Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e dá outras providências. 
LEI Nº 7.405, de novembro de 1985. Torna obrigatória a colocação do “Símbolo 
Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização 
por pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. 
LEI COMPLEMENTAR Nº 53, 19 de dezembro de 1986. Concede isenção do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) para veículos destinados a uso 
exclusivo de paraplégicos ou pessoas portadoras de defeitos físicos. 
 

Podemos afirmar que tornar obrigatório o uso do símbolo internacional de acesso 

não corresponde à realização das infraestruturas necessárias para que o mesmo seja realmente 

reflexo de uma cidade inclusiva e de uma população consciente. 

Entretanto é preciso reconhecer que o uso de símbolos começa a “aparecer” para a 

população de forma geral fazendo surgir uma “curiosidade” sobre seu significado e sobre as 

possibilidades de uso pelos seus usuários. 

Neste sentido, quando da elaboração da Constituição Federal, para alguns, devido 

a esse “aparecimento” das pessoas com deficiência em mais lugares públicos e exercendo 

algum tipo de atividade social, educacional, ou remunerada no quadro formal, como também 

reflexo de um amadurecimento cidadão de uma parcela da sociedade, influenciou para o 

surgimento das seguintes leis integrantes da Constituição Federal do Brasil: 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988. 
LEI Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de deficiência – CORDE institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação 
do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 
LEI Nº 8.213, 1991. Dispõe sobre Planos de Benefícios da Previdência Social. 1991 
(estabelece porcentuais de funcionários com deficiências a serem contratados por 
empresas com mais de 100 funcionários). 
LEI Nº 8.242, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do idoso, 
cria o Conselho Nacional do idoso e dá outras providências. 
LEI Nº 8.899, de julho de 1994. Concede passe livre ás pessoas portadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. 
LEI Nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Dispões sobre isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 
deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, dá outras providências. 
LEI Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 
LEI Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às 
pessoas que especifica, e dá outras providências. 
LEI Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
LEI Nº 10.226, de 15 de maio de 2001. Acrescenta parágrafos ao Art. 135, da Lei 
nº 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral, determinando a 
expedição de instruções sobre a escolha dos locais de votação de mais fácil acesso 
para eleitor deficiente físico. 
 

Nesta Lei Nº 10.226 de 15 de Maio de 2001, embora muito específica para as 

condições eleitorais, é preciso que se observe não apenas o aumento do número de votantes, 

mas acima de tudo que as pessoas delineadas nestas condições tenham seus direitos 

respeitados de escolher seus representantes políticos, dentro de seus próprios critérios de 

escolha. 

Porém o que mais está latente nesta Lei é que a pessoa com deficiência seja ela 

permanente, ou não, é integrada ao universo eleitoral e, consequentemente, atrelada a esse 

universo virão novas outras integrações. 

Nesta mesma Constituição Federal (1988), é possível ler: 

LEI FEDERAL Nº 10.436, abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS. 
LEI Nº 10.754, de 31 de outubro de 2003. Altera a Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995 que “dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem 
como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte 
escolar, dá outras providências”. 
LEI Nº 11.126, de 27 de junho de 2005. Dispõe sobre o direito do portador de 
deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhado de cão-guia. 
DECRETO Nº 129, 22 de maio de 1991. Promulga a Convenção nº 159 da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre reabilitação profissional e 
emprego de pessoas deficientes. 
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DECRETO Nº 1.744, 1995. Regulamenta o benefício de prestação continuada 
devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993. 
DECRETO Nº 1.948, de 3 de março de 1996. Regulamenta a lei nº 8.842, de 
janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e dá outras 
providências. 
DECRETO Nº 2.219, de 2 de maio de 1997. Isenção de IOF na operação de crédito 
para aquisição de automóvel. 
DECRETO Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a lei nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. 
DECRETO Nº 3.691, de 19 de dezembro de 2000. Regulamenta a lei nº 8.899, de 
julho de 1994, que dispões sobre transporte de pessoas portadoras de deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual. 
DECRETO Nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. 
DECRETO Nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, 
de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e nº 10.098, de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
DECRETO Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, 
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o 
Art. 18 da Lei nº 10..98, de 19 de dezembro de 2000. 
DECRETO Nº 5.904, de 21 de setembro de 2006. Regulamenta a lei 11.126, de 27 
de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de 
ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhada de cão-guia, e 
dá outras providências. 
 

A Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, que favorece a comunicação com 

pessoas deficientes auditivas, ainda não é uma constante na área de atendimento aos serviços 

públicos de forma geral, mas já encontramos atendimento ao consumidor com restrição 

auditiva, em algumas pelas empresas privadas. 

Algumas escolas promovem oficinas para aprendizagem da mesma e em 

solenidades públicas já é possível perceber a permanência de “tradutores” que permitem a 

participação de surdos em eventos.  

A pessoa com deficiência visual que faça uso de “cão guia” ainda tem um acesso 

pouco restrito a essa opção, pois apresenta um custo alto para a aquisição do cão, que tem que 

passar por um adestramento e treinamento para as mais diversas atividades do cotidiano, 

como também ainda encontramos lugares que não permitem o ingresso desses animais. 

No que se refere aos serviços provenientes do atendimento na área de saúde, é 

possível ler na Constituição Federal (1988): 
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PORTARIA Nº 116, de 9 de setembro de 1993. Inclui o Sistema de Informações 
Ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SAI/SUS), a concessão dos equipamentos 
de órteses, próteses e bolsas de colostomia, constantes no Anexo Único que segue a 
Portaria. 
PORTARIA Nº 4.677, de julho de 1998. Percentagem de Pessoas Portadoras de 
deficiência em empresas. 
PORTARIA Nº 1.679, de 2 de dezembro de 1999. Dispõe sobre requisitos de 
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 
PORTARIA MEC Nº 3.284, de novembro de 2003. Dispõe sobre requisitos de 
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 
(Revoga a Portaria nº 1.679/99). 
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA STA Nº 01, de 10 de abril de 2001. 
Disciplina a concessão de passe livre á pessoa portadora de deficiência nos 
transportes ferroviários e rodoviários. 
BRASIL. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, de 25 de novembro de 2003. 
Dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados em nível 
federal, e dá outras categorias, conforme especifica. 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1.34.001.002998/2003-94. 
Firmado entre o Ministério Público Federal, a ABNT e a Target Engenharia e 
Consultoria Ltda. o compromisso de deixar pública e gratuita a consulta das normas 
brasileiras de interesse social, o que resultou na disponibilidade via internet de todas 
as normas da ABNT que tratam da acessibilidade. Junho/2004. 
 

No âmbito estadual a Legislação também é abrangente quanto à acessibilidade e 

faz uso das Normas Internacionais e Legislação Federal, como poderemos observar no Guia 

de Acessibilidade do Governo do Estado do Ceará (2008: p. 140): 

A Constituição do Estado do Ceará – 1989 
LEI Nº 10.927-A, de 2 de outubro de 1984. Dispõe sobre a ação social do estado 
no que respeita a habilitação ou reabilitação e integração das pessoas com 
deficiências, e dá outras providências. 
LEI Nº 12.000, de 03 de agosto de 1992. Institui o PASSE LIVRE para o 
excepcional e seu acompanhante em ônibus de empresas permissionárias de serviço 
regular comum intermunicipal, e dá outras providências. 
LEI Nº 12.568, de 03 de abril de 1996. Institui o benefício da gratuidade em ônibus 
de empresas permissionárias de serviço regular comum intermunicipal, ás pessoas 
portadoras de deficiência física. 
LEI Nº 12.810, de 14 de maio de 1998. Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
adaptação dos bancos 24 horas para uso de deficientes físicos e dá outras 
providências. 
LEI Nº 12.916, de 28 de junho de 1999. Dispõe sobre as normas de adaptação de 
prédios de uso público, a fim de assegurar o acesso adequado aos portadores de 
deficiência. 
LEI 13.100, de janeiro de 2001. Reconhece oficialmente no Estado do Ceará como 
meio de comunicação objetiva e de uso corrente a Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS, e dispõe sobre a implantação da LIBRAS como língua oficial na rede 
pública de ensino para surdos. 
 

Observar com atenção tantas leis, portarias e normas sobre o direito a mobilidade 

nos faz crer que os obstáculos a serem transpostos não mais existem ou são mínimos em nossa 

cidade. Porém a observância e o cumprimento das exigências normativas exigem mais da 
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população do que pode ser exposto em leis. Não se trata apenas de seguir um roteiro de 

exigências legais, mas que façam parte da conjugação social. 

De acordo com a publicação do IPEA (2010, p.407), tramitam nos seguintes 
Projetos de Leis: 

- Projeto de Lei nº 694/1995 – transporte e mobilidade urbana – tramita na Câmara 
dos Deputados desde junho de 1995, inserida na Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, em sua versão mais recente, como PL nº 1.687/2007. Em agosto de 2010, já 
no Senado, teve sua versão nº94/1995 absorvida pela versão nº 1.687/2007 (quando 
enviada ao Senado) na Comissão de Constituição e Justiça. 
- Projeto de Lei nº 694/1995 – Política Nacional de Mobilidade fundamentada nos 
princípios da Acessibilidade Universal e Equidade no acesso dos cidadãos ao 
transporte público coletivo e ao uso do espaço público (Artigo 5º), além de se 
apresentar como um dos objetivos da política a melhoria nas condições urbanas da 
população no que se refere à acessibilidade e mobilidade (Artigo 7º). 
- A Instrução Normativa do Ministério das Cidades nº 22/2010 objetiva propiciarem 
o aumento da mobilidade urbana, da acessibilidade, dos transportes coletivos 
urbanos e da eficiência dos prestadores de serviços. Inclusive, nesta Instrução estão 
inseridas as grandes obras de mobilidade urbana para as cidades-sede da Copa do 
Mundo de Futebol. 
 

O Artigo 13 do Decreto nº 5.296/2004 estabelece que os Planos Diretores 

Municipais e os Planos Diretores de Transporte e Trânsito, deverão ter observância aos 

princípios de acessibilidade universal respeitando as disposições do Estatuto das Cidades - Lei 

nº 10.257/2001, o que na prática, infelizmente, ainda não ocorre. 

Para melhor visualização das condições de alguns dos nossos transportes públicos, 

que não representam uma grande conquista diante das condições tecnológicas já disponíveis, 

podendo ser consideradas apenas como simples adequações, desconfortáveis, a que são 

submetidas essa parcela de usuários, podemos observar as figuras 30 e 31: 

 
 

Figura 30: Cadeirante em Transporte Público – Sem Data 
Fonte: http://gildeanfarias.blogspot.com. Acesso: Agosto de 2011 

http://gildeanfarias.blogspot.com/
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Figura 31: Usuário Com Mobilidade Reduzida – Sem Data 
Fonte: http://www.ariheck.com. Acesso: Agosto de 2011. 

 
A convivência com os deficientes físicos estabelece comportamentos e ações que 

vão além da obediência às normas. Exige que se pense numa cidade realmente para todos. 

Uma cidade para todos que desejem ser libertos das dependências externas e que possam 

exercer o livre “ir e vir” sem a preocupação primária de como acessar a calçada. O transporte 

gratuito é um avanço, mas como adentrar o transporte se a condição estrutural das calçadas 

ainda é falha? Há que se mudar. 

Dentro das atuais condições de exigências do mercado de trabalho e sua inserção 

nos novos meios de produção, as pessoas com deficiências ou limitações enfrentam sérios 

obstáculos quanto à sua locomoção. 

Em suas residências a complexidade de criar e adaptar novos espaços para 

locomoção é mais viável e de maior compreensão por parte das pessoas que nele circulam, 

porém o mesmo não se aplica a demais áreas da cidade. 

Porém com essa legislação já existente é um ato contínuo criar alternativas que 

viabilizem sua aplicabilidade em uma cidade já existente e fazer uso dessa legalidade 

incorporando sua abordagem a um cenário tão contraditório como a cidade que ora se 

apresenta. 

Conhecendo alguns marcos de convivência do urbano cratense e dos primeiros 

ensaios de acessibilidade já visíveis em algumas áreas, podemos caminhar por algumas outras 

e contemplar a prioridade do cidadão nos mais variados roteiros e atividades que ela promove. 

http://www.ariheck.com/
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3.3. Uma Cidade Para Todos: da Universalização do Desenho a Uma 

Aplicabilidade Urbana. 

Pensando na cidade que em muitos aspectos é demasiadamente excludente e 

visando uma interação maior das pessoas, nos mais diversos aspectos do cotidiano e do direito 

à percepção do espaço, em São Paulo foi inaugurado há dois anos o Memorial da Inclusão 

relatando um pouco a história da luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

Ressalte-se aqui a palavra “reconhecimento” porque os direitos são lógicos, 

embora nem sempre respeitados. Neste Memorial da Inclusão a curadora Elza Ambrósio 

esclarece que: 

Nesse espaço nós contemplamos o desenho universal. Qualquer pessoa que chegue a 
este memorial, ela pode ter deficiência auditiva, física, visual, intelectual, ela vai 
conseguir interagir com o memorial porque ele é acessível para todas as pessoas. Por 
exemplo, uma pessoa com deficiência visual que chegue ao memorial fica 
independente. Tem o piso tátil. Ela pode andar por todos os painéis. Se for uma 
pessoa com deficiência visual que não saiba Braille ou se for uma pessoa analfabeta, 
ela simplesmente se posiciona em frente ao totem que ela vai ouvir a descrição dos 
painéis. Em todos os painéis nós temos esses recursos, 
 

Cada painel, segundo Ana Beatriz Iumatti, monitora, foi construído por alguma 

pessoa ligada a área da deficiência e trazem novidades como a obra Auto Retrato, do pintor 

carioca Arthur Timótheo da Costa, que pode ser observada (tocada) com as mãos, que é o 

recurso de captação da imagem e da forma que as pessoas com deficiência visual utilizam. 

Para a construção desse Memorial da Inclusão, um grande exemplo para outros 

surgirem, foi desenvolvido um projeto de acessibilidade em parceria com o Instituto Sangari. 

Alguns dos objetos expostos são réplicas para permitir que os visitantes com deficiência 

visual possam tocá-las e ao mesmo interagir com a exposição. Isso seria uma alternativa 

muito bem aceita se incorporada a outros estados e outras atividades. 

É importante esse relato porque quando se coloca em pauta um tema como 

acessibilidade, e aqui esse acesso independe das condições motoras de qualquer pessoa, 

pensamos em uma liberdade de uso e de vontade, quando se pode ser parte do espaço no qual 

se circula.  

Em Crato nossos museus, infelizmente, ainda não estão preparados para essa 

inclusão. É preciso pensar em uma cidade onde não se materialize tantas diferenças, pois 
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dessa forma já estaria apta a ser igual, no sentido de ofertar satisfações senão a todos (o ideal) 

pelo menos à maioria. 

Com essa abordagem Ascher (2010, p. 143), ressalta que: 

A acessibilidade é uma noção essencial do urbanismo contemporâneo e cruza de um 
lado para o outro todo este léxico. De fato, as cidades tendo mudado de escala e de 
modalidades de funcionamento, uma das principais questões é que os recursos que 
elas oferecem sejam acessíveis a todos. Isto implica que nenhum obstáculo material, 
econômico-social, cultural, jurídico não possam privar os cidadãos de alguma parte 
do potencial urbano. 
 

Esse, infelizmente, ainda não é o cenário favorável em Crato, ainda há muito que 

se realizar, ou a bem da verdade, há pouco feito neste sentido.  

Recentemente, durante a requalificação das praças centrais, é que foram instalados 

telefones públicos destinados aos “cadeirantes”, conforme figura 33: 

 

 
 

Figura 32: Telefone Público na Praça Siqueira Campos, Centro. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Outubro de 2012 
 

Para que a travessia de um lado ao outro da via seja realizada sem maiores 

transtornos, o cruzamento ficou ao nível das calçadas evitando o desconforto do desnível, 

conforme figura 34: 
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Figura 33: Travessia na Rua Dr. João Pessoa com a Praça Siqueira Campos, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 01 de julho de 2012 
 

A reforma das calçadas e praças tornou o centro urbano, paisagisticamente, bem 

agradável. Numa observância da legislação no que se refere à área do passeio foi aplicado o 

piso tátil das calçadas, porém, se uma pessoa com deficiência visual fizer uso dos mesmos, 

não conseguirá caminhar com segurança devido estarem alinhados de encontro aos postes de 

iluminação das vias, conforme figura 35: 

 

 
 

Figura: 34: Calçada da Rua Dr. João Pessoa, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 01 de julho de 2012 

 



155 

 

As calçadas seriam um espaço de locomoção e também de sociabilidade se, 

através do comprometimento do poder público, como também da população, fossem 

indicados, e seguidos, padrões de construção das mesmas onde se poderia obedecer algumas 

exigências, como o material para o piso, largura mínima da calçada, evitando o avanço de 

algumas edificações, altura do meio fio, sinalização de garagens e outros. 

Mesmo após a requalificação das praças centrais e reforma do passeio e das vias 

realizadas pelo Governo Estadual, em Crato, é possível encontrar, ainda, o uso inadequado de 

equipamentos que deveriam a princípio, promover a mobilidade urbana e acessibilidade com 

autonomia, mas ainda permanecem nas calçadas, conforme figura 36: 

 
 
Figura 35: “Orelhão” na Calçada da Rua Dr. João Pessoa, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 01 de julho de 2012 

 

Muito se comenta, na cidade, sobre esse tipo de serviço prestado à população, pois 

as pessoas estão mais informadas sobre a aplicação desse material e questionam se a troca dos 

postes de iluminação não deveria ter sido realizada durante a reforma das vias, facilitando a 

aplicação do piso tátil e outros equipamentos como também evitando um transtorno futuro. 

A presença do telefone público, que neste caso ainda mantém o desenho antigo, 

está bem próximo à faixa do piso tátil o que pode provocar algum acidente a quem fizer uso 

dessa faixa como fator de norteamento da caminhada. 
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É possível afirmar que as formas de se promover uma acessibilidade, pelo menos 

na sua forma mais simples, não passa despercebido pelas novas gestões, porém é preciso que 

se eduque aos que a implantam e que se exija um comprometimento de quem é responsável 

pela fiscalização. 

No caso de não haver uma participação conjunta desses órgãos muito será 

desperdiçado e todo esse empreendimento será apenas uma estrutura meramente paisagística 

não atingindo seus objetivos podendo até ocasionar uma banalização do uso dos mesmos, 

ficando a impressão que são apenas decorativos. 

3.4. Rugosidades Urbanas da Morfologia Cratense. 

Uma cidade que apresenta as características morfológicas que a cidade do Crato 

no Ceará apresenta, é fundamental que se crie condições de mobilidade que possibilitem a 

locomoção das pessoas e acessibilidade com o menor transtorno possível. Tal característica 

morfológica é observada no mapa elaborado por RIBEIRO (2013), a seguir: 

 
 
Mapa 09: Curvas de Nível - Crato/CE. 
Fonte: RIBEIRO, Simone. (Elaboradora). Data: Junho de 2013. 
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A cidade está, neste momento, realizando discussões sobre as condições do 

trânsito local. Toda apreciação referente a essa condição tão sensível de mobilidade urbana 

nesta cidade tem um caráter mais que urbanístico assumindo a implicação da mesma na 

qualidade de vida desejada nesta cidade. 

No contexto dos Espaços Públicos, Serpa (2009, p. 26) afirma que: 

Nas grandes cidades do Brasil e do mundo ocidental, a palavra de ordem é, portanto, 
investir em espaços públicos “visíveis”, sobretudo os espaços centrais e turísticos, 
graças às parcerias entre os poderes públicos e as empresas privadas. Esses projetos 
sugerem uma ligação clara entre “visibilidade” e espaço público. Eles comprovam 
também o gosto pelo gigantismo e pelo “grande espetáculo” em matéria de 
arquitetura e urbanismo. 
 

Abordando o enfoque dos espaços públicos mais como forma de exteriorização 

paisagística das operações municipais, em um sentido maior de realização do poder local do 

que como área planejada de circulação para pedestres e usuários de forma geral, pode-se até 

tentar compreender a ausência de planejamento imediato, mas não em longo prazo. 

Alguns imóveis, por motivos judiciais, aguardam fechados pareceres jurídicos que 

permitam seu uso ou esteja com documentação pronta para venda ou construção e/ou ainda 

reformas, principalmente os casos que envolvam espólios ou heranças de famílias.  

Há também os que fazem parte de uma especulação imobiliária na área, 

aguardando uma possível alteração de uso do solo, mas, em ambos os casos dificilmente 

encontramos identificação dos proprietários. 

Encontramos algumas construções particulares que cerceiam a área destinada ao 

público sem que sofram fiscalização bem como os terrenos sem edificação que também são 

uma constante em alguns bairros periféricos da cidade. 

É necessário que haja uma participação maior da gestão pública exigindo a 

proteção da área com identificação, no mínimo, e que seja efetivado um acompanhamento 

dessas áreas, pois o que resulta é apresentado nas figuras 36 e 37, respectivamente, a seguir: 
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Figura 36: Av. Presidente Kennedy – Vila Alta. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 21.07.2012 

 

 
 
Figura 37: Ladeira Otacílio Anselmo 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 21.07.2012 
 

Esses terrenos que não apresentam cercas ou muros também são alvos de 

reclamação por se tornarem, em alguns casos, depósitos para lixo provocando a permanência 

de insetos e roedores. Verificamos, também, a condição da via e, principalmente, das 

calçadas. 

Observamos outras obstruções no passeio, ou até mesmo sua inexistência, nessa 

via, porém a infraestrutura necessária fica a cargo do morador do imóvel que tem como 
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prioridade, ou única responsabilidade, a “sua” calçada daí a confecção de patamares que se 

tornam imensos degraus nas ladeiras. 

3.4.1. Ladeiras 

As ladeiras fazem parte da característica morfológica de Crato. O centro antigo e 

comercial fica localizado na área mais “baixa” se comparada aos bairros que surgiram ao 

longo do processo de expansão. 

As pessoas que não fazem uso de nenhum tipo de transporte para seguir até suas 

residências necessitam transitar por essas ladeiras que, inadequadamente, não oferecem uma 

área especifica para seu uso, mesmo com a legislação em vigor algumas convivências ainda se 

desenvolvem alheias à sua existência. 

Com essa configuração de calçadas não é viável o caminhar dos pedestres com 

segurança e conforto mesmo para as pessoas sem mobilidade reduzida. Quando se expõem 

essa vivência ao olhar geográfico se percebe o distanciamento das atuais tecnologias ao 

convívio social. 

Há uma série de leis e decretos que propiciam um novo cenário urbano, mas é 

fundamental que se crie condições para que possam ser implantados, não podem ser critérios 

apenas de discurso, mas sim de práticas urbanas. É possível observar esses obstáculos nas 

figuras 38, 39 e 40, respectivamente: 

 

Figura 38: Ladeira Presidente Kennedy  
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: Agosto de 2011 
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Figura 39: Ladeira Otacílio Anselmo, em Crato/CE. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: Agosto de 2011. 

 

 
 

Figura 40: Escadaria do Rabo da Gata. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02. 2013 
 

Essa é uma realidade das cidades que apresentam uma configuração morfológica 

semelhante a Crato cujos bairros precisaram “subir” ladeiras, escadarias e “encostas”. Diante 

dessa apresentação é permitido afirmar que mesmo nas vias de maior fluxo não há um espaço 
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destinado, exclusivamente ao pedestre com seu uso assegurado, menor ainda, a aplicabilidade 

do desenho universal. 

Neste momento histórico é indispensável, urbanisticamente, pensar em soluções 

simples e prática como destinar uma área de circulação para que todas as pessoas, com ou sem 

redução de mobilidade, possam transitar, ao longo das vias, com acessibilidade. 

Além do convívio com as ladeiras, neste caso, há também outros aspectos 

geográficos a serem considerados; no caso de Crato há a presença do canal do rio Granjeiro 

que atravessa a cidade e é parte de um contexto urbanístico muito importante na sua 

configuração. 

3.4.2. Canal do Rio Granjeiro. 

A presença desse canal do Rio Granjeiro remonta lembranças de um Crato antigo 

onde seus moradores podiam tomar banho nas águas desse rio cujas margens eram mais 

amplas e suas águas mais límpidas. Mas em 1957, na gestão do prefeito Ossian Araripe, 

tiveram início as obras de construção do Canal, tendo sido referência de engenharia sanitária 

da cidade (GUIA TURÍSTICO SUL DO CEARÁ, 1990, p.61). 

Paralelo a essas obras da construção do Canal, em referência as condições do 

trânsito em Crato constata-se que as ruas principais do centro e de alguns bairros próximos, 

são estreitas e não permitem uma ultrapassagem mais fluente, mas para tanto foi construída às 

margens do Canal uma via de acesso que apresenta uma melhor condição, atualmente, no que 

tange à largura e mobilidade para os veículos e pedestres. 

Pela sua própria configuração, ladeando a construção do Canal sem muitos 

cruzamentos, esquinas ou semáforos, permite um fluxo mais rápido dos veículos e vai ao 

centro comercial da cidade, sem obstáculos nas vias. Daí sua importância diante da atual 

configuração espacial da cidade e do número de veículos que por ela circulam. Não provoca 

uma segregação, específica, dos bairros pelos quais circunda, pois nos cruzamentos das vias 

há passagem para veículos e pedestres. 

Ao longo de suas margens encontramos uma via ampla, nos dois sentidos, a Av. 

José Alves de Figueiredo, que viabiliza uma liberação do fluxo de veículos, no centro 

comercial e feira livre, pelos motoristas que circulam em direção aos bairros Pimenta, Ossian 
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Araripe, Granjeiro, Lameiro, Seminário e ruas vicinais. Favorece também o trânsito de 

veículos para as saídas da cidade seja em direção a Farias Brito ou Juazeiro do Norte. 

Alguns moradores chamam popularmente de “Avenida do Canal”, pois esse é um 

ícone no desenvolvimento desta cidade, visto que abriga as águas do Rio Granjeiro, que se 

originam no sopé da Serra do Araripe, e em alguns trechos divide a cidade. 

Para que possamos compreender as condições do solo que abrigam essa 

construção podemos ler em Ribeiro (2004, p. 81) que descreve: 

A vertente da Chapada voltada para o norte-nordeste, e em especial aquela abrangida 
pelo município do Crato, compõe-se de duas partes. A superior é constituída por 
uma escarpa arenítica, abrupta, de perfil acentuadamente vertical, que na região é 
conhecida como “talhado”, constituída basicamente pelos arenitos da Formação 
Exu. A inferior, abaixo do talhado, também denominada talude tem vertente 
formada por uma espécie de patamar dissecado que apresenta uma superfície de 
topografia irregular.  
É no contato entre a escarpa e o talude (contato entre as formações Exu e Arajara na 
base da escarpa, e no âmbito desta última formação) que se dá a ressurgência da 
água infiltrada no topo, dando origem a numerosas fontes (...). Estas são as 
formadoras de rios e riachos que compõem a microbacia do rio Grangeiro, assim 
como as demais bacias da região sul do Ceará. 
 

Ainda em Ribeiro (2004, p. 88 e 89) podemos compreender a dinâmica das águas 

que alimentam esse canal, mais especificamente: 

(...) dados nos descrevem uma característica muito importante da dinâmica hídrica 
da microbacia: a falta de volumes significativos em seus cursos fluviais durante boa 
parte do ano, uma vez que, apesar das nascentes formadoras de seus riachos serem 
permanentes, ao débito destas não se faz somar quantidades de água necessárias para 
mantê-los. Some-se a isso, a captação de água das fontes pelos moradores das altas e 
médias encostas, através de canais artificiais (localmente chamados de “levadas”), 
que a utilizam para irrigação e consumo humano e animal.  
Assim, no pediplano, o canal do rio Grangeiro (que capta a água dos demais canais 
oriundos das encostas) apresenta volume de água significativo apenas devido às 
águas lançadas em seu curso pela rede urbana de encaminhamento de águas pluviais, 
águas servidas e/ou esgotos. Os dois afluentes do rio Grangeiro que se unem a ele na 
área do pediplano (riacho das Piabas, na margem esquerda, próximo da ponte para o 
bairro do Lameiro, e o riacho da Vala, na margem direita, próximo ao Mercado 
Central) apresentam também esta composição – águas servidas e/ou esgotos. 
 

Nesse sentido podemos perceber que uma grande quantidade de águas pluviais 

podem provocar sérios eventos ao longo de sua extensão, pois o Canal do Rio Granjeiro já foi 

palco de sérios problemas provocados pelo transbordamento de suas águas para as vias que o 

ladeiam e, atualmente, é um grande desafio para as condições de mobilidade em Crato devido 

à morosidade com que sua reforma e restauração vêm acontecendo após a chuva ocorrida em 

2011. 
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Em 28 de janeiro de 2011, durante uma chuva na cidade, vários estragos foram 

provocados pela inundação de suas águas nas residências, comércios, bancos e vias próximas. 

Dentre os vários estragos o que mais provocou admiração na população, além das pontes 

(passarelas) de pedestres que foram arrancadas e móveis das construções invadidas pelas suas 

águas terem sido encontrados em áreas muito adiante, foi a imagem de um veículo atingido. 

O veículo nessa imagem, que estava estacionado na via, foi arrastado pelas águas 

ficando totalmente destruído e sendo imprensado pelo poste da margem do Canal cuja mureta 

de proteção também foi danificada. Mais ao fundo da imagem observamos que há vegetação 

presa ao poste do outro lado da via. Esta via, transversal a construção do Canal foi 

completamente atingida pelas águas do rio que trouxe lama e galhos de árvores e causou 

diversos prejuízos aos comerciantes que perderam suas mercadorias ante a invasão das águas 

em seus produtos, muitos alimentícios, vestuários e de couro. 

Observamos o nível elevado das águas junto à margem do leito da via. A 

passarela retorcida e a vegetação presa à sua estrutura. No asfalto encontramos lama carreada 

pelo avanço das águas na via. É possível observar a marca de água deixada nas paredes das 

residências. Percebe-se, através dessas imagens nas figuras 41, 42 e 43 a força com que essas 

águas se movem. 

 

 
Figura 41: Av. José Alves de Figueiredo 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 28.01.2011 
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Figura 42: Av. José Alves de Figueiredo (Veículo Atingido)  
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 28.01.2011 

 

 
 
Figura 43: Rua Cel. Luís Teixeira – presença de sedimentos trazidos pela chuva. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 28.01.2011 
 

Os prejuízos causados foram grandes e em vários setores da economia. Muitos 

dos moradores tiveram que receber o “aluguel social” por não terem mais condição de 

moradia nem renda viável para uma nova residência. As lojas comerciais localizadas nas 

proximidades do Canal tiveram grande parte de suas mercadorias estragadas ou danificadas 

pelo contato com as águas ou pelos dejetos trazidos pela corrente das mesmas. 
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Com início na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Pimenta até a Rua 

Zacarias Gonçalves no Bairro Centro e terminando no Mercado Público Walter Peixoto, 

podemos afirmar que é uma via de fácil mobilidade que permite um rápido deslocamento 

evitando um possível congestionamento como habitualmente se presencia nas Ruas Dr. João 

Pessoa e Cel. Antônio Luís, principalmente nos horários de saída do trabalho. 

Atualmente as obras de recuperação do Canal ainda não foram concluídas, mas a 

Avenida José Alves de Figueiredo, que ladeia suas margens, já está liberada para a passagem 

de veículos e pedestres e as pontes e passarelas (de pedestres) já se encontram instaladas e 

liberadas. 

A demora em recuperar os vários espaços de circulação da cidade tem causado 

muitos constrangimentos à população que reside próxima às vias de acesso com limitações do 

fluxo de veículos dificultando a entrega de mercadorias ou coletas de lixo, entre outros; porém 

não apenas as avenidas, mas, também as praças precisam de uma restauração/recuperação em 

sua infraestrutura. 

Se a manutenção desse Canal for permanente e o escoamento de suas águas se 

mantiver dentro das expectativas do planejamento as vias paralelas a seu leito se apresentam 

como uma artéria de escoamento do fluxo de veículos bastante satisfatória para esse 

momento. 

3.5. Praças: a cidade se encontra? 

Crato é uma cidade contemplada com muitas praças, tanto na área central como 

nos bairros mais afastados, sendo mais uma opção de lazer e de encontro para os moradores. 

Porém a forma de tratamento destinada a essas áreas de lazer são bem diferenciadas, pois 

apenas as praças centrais receberam obras de requalificação urbana. As praças situadas nos 

bairros periféricos ainda aguardam pelas reformas. 

As figuras apresentadas a seguir nos permitem verificar algumas dessas áreas tão 

significativas para a população que reside em suas proximidades e que a necessitam como 

área de lazer e interação social, para todas as pessoas, com ou sem redução de mobilidade, há 

ainda aquelas que por não terem jardins em suas residências, fazem uso maior desse espaço 

que precisam ser adequados a elas. 
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São praças que, também, são consideradas marcos históricos e ícones para a 

cidade. Nas figuras a seguir serão apresentadas as principais praças da cidade num roteiro 

fotográfico que se inicia na Praça da Sé - Centro, caminhando pelas praças localizadas em 

alguns bairros mais distantes e mais populosos retornando a outra Praça central de Crato, a 

Siqueira Campos. 

Na Praça da Sé Catedral, figura 44, observamos posto de táxi, do lado esquerdo 

como também de moto táxi. A venda de produtos alimentícios como o “filhós” é uma 

referência na cidade. 

A Praça Alexandre Arraes, figura 45 tem como característica maior a aparência de 

um pequeno bosque devido o conforto ambiental promovido pelas árvores no seu entorno. À 

noite também é palco de venda de alimentos. 

O Largo Júlio Saraiva, figura 46, situada por trás do prédio da Prefeitura e à 

margem do Canal. Tem um uso maior como ponto de encontro dos usuários de transportes 

alternativos, pois oferece também uma área agradável de cobertura vegetal. Há também posto 

de táxi e moto táxi em seu entorno. 

A Praça D. Ceicinha, figura 47, no bairro Seminário já não apresenta as mesmas 

características vegetais que as anteriores. Embora seja uma área de encontro e palco de 

acontecimentos políticos e religiosos não foi contemplada com obras de requalificação. 

Conhecida como Praça da Asa, figura 48, essa área fica bem próxima às 

residências e desenvolve um papel de jardim a esses moradores, mas requisita, também, obras 

de urbanização e cuidados com a vegetação. Localizada próxima à saída para Farias Brito e 

Juazeiro do Norte é um dos primeiros cenários avistados por quem transita nesta avenida. 

A área do entorno do Estádio “Mirandão”, figura 49, não apresenta condições 

aceitáveis de circulação e mobilidade, apesar de sua localização em uma área com espaço 

adequado para implantação de diversos equipamentos urbanos e serviços como também é a 

entrada para um conjunto residencial e acesso a outros bairros como a Vila Lobo, por 

exemplo. 

De volta ao centro da cidade encontramos a Praça Juarez Távora, figura 50, que 

abriga um dos ícones histórico da cidade, o “Obelisco”; e a Praça Siqueira Campos, figura 51, 

palco de eventos semanais com apresentação musical e/ou “falas” comemorativas. 
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Figura 44: Praça da Sé, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 21.07 2012 
 

 

Figura 45: Praça Alexandre Arraes, Centro/Pimenta. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02. 2013 
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Figura 46: Largo Júlio Saraiva/Prefeitura, Centro.  
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02.2013 
 

 

Figura 47: Praça D. Ceicinha, Seminário.  
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 10.03.2013 
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Figura 48: Praça na Asa, Seminário.  
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 10.03.2013 
 

 

Figura 49: Estádio “Mirandão” - Mirandão 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 10.03.2013 
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Figura 50: Praça Juarez Távora, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 21.07.2012 

 

 
 
Figura 51: Praça Siqueira Campos, Centro. 
Autor: SIEBRA JR., Arlindo. Data: 21.07.2012 
 

Após esse “caminhar” pelos registros fotográficos apresentados comprovamos a 

diferenciação no gerenciamento de algumas das praças que se situam às margens da área 

central. Mesmo as que pertencem aos bairros que direcionam o sentido das vias como 
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escoamento de chegada e saída da cidade, mas que ainda carecem de reformas de 

requalificação como também, e principalmente, obras de adaptação e acessibilidade. 

Como essas praças ainda não foram contempladas com reformas e/ou urbanização 

nos é permitido refletir sobre as condições de acessibilidade que permitiriam uma inclusão das 

pessoas com mais de 60 anos, as que apresentam redução de mobilidade, cadeirantes e as 

crianças que precisam de atenção no ambiente que circulam. Além mesmo do fato de que a 

cidade precisa ser completa e não fragmentada em seu cuidado. 

A cidade, através das pessoas que a fazem existirem, tem nesses espaços uma 

opção de encontro e interação, é onde o laço de vizinhança se fortalece e para tanto é 

necessário que essas praças sejam percebidas como parceira da construção de uma cidadania 

forte e permanente. 

Outra área de “encontro”, de uma grande festa anual, mas também de 

fortalecimento dos laços, nesse caso, regionais é a festa da ExpoCrato que acontece no Parque 

de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. 

3.6. Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti: um Encontro Anual. 

Um dos maiores eventos da região, atraindo muito visitantes, é o Parque de 

Exposição Pedro Felício Cavalcanti o destino de quem vem a Exposição do Crato, que se 

realiza no mês de julho, desde 1944. Tal evento pode ser considerado mais um registro da 

importância política e econômica que a cidade narra em sua história, desde os eventos 

anteriores à sua inauguração, e como tal redesenha sua configuração urbana à medida que se 

reestrutura. 

Para se chegar ao Parque de Exposição que agora está ladeado por edificações e 

equipamentos de serviços é preciso se compreender sua dinâmica de acesso pelas ruas da 

cidade. Mais uma ênfase na mobilidade e acessibilidade para veículos e pedestres que 

rotineiramente transitam por esta área. 

As vias que circundam o Parque de Exposição, no intuito de privilegiar o 

visitante, ficam interditadas para trânsito de veículos particulares e coletivos e as pessoas têm 

que caminhar por algumas quadras, ao longo dessas vias, exceto os que estão amparados pela 

Lei, e as outras vias que são destinadas aos veículos, apresenta grande congestionamento pelo 
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aumento do fluxo dos mesmos e pela nova rota de acesso dos transportes coletivos, conforme 

figuras 52 e 53 respectivas a seguir: 

 
 
Figura 52: Av. Maildes de Siqueira/interditada. Centro/Pimenta. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 

 

 
 
Figura 53: Rua Carolino Sucupira – Pimenta. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 
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Diante desses registros contempla-se uma necessidade imediata de se planejar um 

direcionamento do fluxo de veículos que limitam e dificultam a circulação dos moradores 

dessa área da cidade, bem como os que precisam transitar para se chegar aos bairros aos quais 

essas vias dão acesso, inclusive o Hospital e Maternidade São Francisco. 

Devido à expansão urbana que ocorre desde sua inauguração, a área do Parque 

tem, agora, vizinhos, gerando fluxos e refluxos tais como a Universidade Regional do 

Cariri/campus Pimenta/Laboratórios, o Cemitério, o HEMOCE, o Hospital e Maternidade São 

Francisco, o Corpo de Bombeiros e um número elevado de residências; o que nos vislumbra 

um contingente populacional em efervescente movimento, somado aos que chegam por 

ocasião da festa. 

Na figura 54 ao fundo, lado esquerdo, podemos avistar o Cemitério que não 

permite o acesso senão por essa avenida; e a figura 56 nos leva ao Portão da Entrada principal 

do Parque, sendo a outra entrada pela Rua Carolino Sucupira em frente à Universidade 

Regional do Cariri: 

 
Figura 54: Av. Maildes de Siqueira/Acesso ao Portão Principal. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 

 

Observamos que o fluxo de pessoas é bastante intenso. Os veículos estacionados, 

ao fundo da figura indicam a presença de visitantes que chegaram ao Parque antes da 
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interdição da Avenida, geralmente no final da tarde, quando o fluxo de veículos e pessoas 

apresenta um grande aumento no seu quantitativo. À direita fica a área destinada ao parque de 

diversão infantil e à esquerda o cemitério. 

Em comentário referente a eventos desportivos particulares, mas aplicável a este 

caso e perceptível nessas figuras 56, 58 e 59, Yázigi (2000, p. 334) diz: 

A Reivindicação situa-se além do acesso e da liberdade. Haveria necessidade de um 
certo grau de controle para que os usuários atingissem seus objetivos. Ao reivindicar 
espaços para si, pessoas ou grupos limitam a liberdade dos outros. É o caso comum 
no Brasil, quando há provas desportivas de entidades particulares fecham-se ruas. 

Embora a ExpoCrato seja capitaneada pelo setor público há o cerceamento das 

vias e a limitação dos espaços para que a festa possa acontecer. Muitas residências ficam com 

suas garagens obstruídas e o percurso de transportes coletivos e veículos particulares sofrem 

alterações. 

Na abertura da festa podemos observar a logomarca do Governo do Estado do 

Ceará, logo abaixo da placa de apresentação da festa, que tem como palco a via interditada 

onde se dá o hasteamento das bandeiras e apresentação cultural, conforme figura 59: 

 
 
Figura 55: Av. Maildes de Siqueira – Portal de Entrada Principal 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 
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Após adentrarmos os portões do Parque podemos observar um grande número de 

visitantes circulando no pátio interno do Parque, numa área popularmente chamada “parte 

antiga” por ter sido aí o cenário das primeiras feiras da Exposição. Neste trecho do Parque há 

uma grande concentração de pessoas que buscam alguma das barracas de alimentos ou para 

visitar os animais que estão em exposição. 

 
 
Figura 56: Área Interna do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 
 

A ExpoCrato é um evento de referência da cidade e nos diálogos corriqueiros é 

tida como parâmetro de incremento econômico. As lojas, supermercados, ambulantes, 

aluguéis de imóveis por temporada se preparam para esse período, que é aguardado como 

oportunidade de boas vendas. 

De acordo com o escritório da Expocrato, se recebe uma média de 50.000 pessoas 

por dia, entre visitantes e participantes de show, tem uma área total de 36 ha para usos 

diversos, como barracas, exposição, Museu, etc. e área para show com a capacidade máxima 

para 35.000, já a tendo atingindo em show realizado em 2008 e em 2012. 

Tais preparativos são considerados viáveis diante da expectativa de 

comercialização, mas a infraestrutura do Parque ainda não acompanhou essa preparação. 

Como exemplos tem a área destinada aos animais e seus tratadores, que ficam circulando 

junto aos visitantes e não possuem acomodação adequada para repouso, nem para os 
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tratadores nem para os animais. Esta área não é cercada nem protegida do assédio dos 

visitantes, fica ao lado de uma das áreas de circulação e que dá acesso a diversas barracas. 

Podemos nos aproximar dessa realidade através da figura 57: 

 
 

Figura 57: Área Interna do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 

 

 

 
 
Figura 58: Pavilhão Para Exposição de Animais (abaixo da identificação Estadual). 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 
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Quanto às condições de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, e eles estão presentes, é uma sinalização que passa despercebida e de 

pouca ou nenhuma utilidade devido à precariedade das condições de se chegar até essa área, 

dentro do Parque conforme sinalização na figura 59: 

 
Figura 59: Sinalização Para “Cadeirantes”. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 

 

 
 

Figura 60: Pessoa com Mobilidade Reduzida. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 
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As instalações sanitárias são precárias e precisam se adequar às exigências 

sanitárias bem como as barracas de comidas, pois essas instalações são antigas e sem 

manutenção da sua infraestrutura. As condições de higiene são precárias e observáveis diante 

do pano de limpeza estendido na parede divisória conforme figuras 61 e 62: 

 
 

Figura 61: Instalações Sanitárias. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Dezembro de 2012 

 

 
 
Figura 62: Barracas de Alimentação 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 
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A manipulação dos alimentos é feita em local inadequado, sem o uso de luvas e 

gorro e não há torneiras nem rede de drenagem para limpeza com o uso de água corrente. 

Algumas barracas, apesar de uma melhor estrutura de acomodação para o usuário, apresenta a 

mesma necessidade de infraestrutura para um atendimento de boa qualidade e saneamento ao 

consumidor, conforme figura 63: 

 
Figura 63: Barraca de Alimentação 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: Julho de 2012 

 

O Governo do Estado do Ceará já propôs a transferência da Festa da 

ExpoCrato/Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti para outra área da cidade com uma 

infraestrutura capaz de oferecer condições de saneamento e higiene adequados, banheiros 

modernos, área de repouso para os tratadores e equipamentos de acessibilidade nos 

permitindo fazer um paralelo ao comentário de Santos (2007, p.128), em relação ao designer 

de mobiliário urbano: 

O designer urbano também compreende o esforço de doar às cidades uma image-

making de estabilidade e ordem, necessária e coerente à nova dinâmica do mercado 
capitalista. É preciso dotar o espaço urbano de um conjunto de representações e 
situações capazes de constituir lugares excitantes, atraentes, criativos e ao mesmo 
tempo seguros para investir, jogar, apostar e consumir. 
 

Com essa mudança seria construído um Parque com uma área maior e mais 

adequada para estacionamento, entre outros serviços, evitando o atual conflito urbano nas 

proximidades do Parque como também promoveria outra mudança decorrente esse processo, 
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pois espaço atual do Parque de Exposição seria entregue à URCA para a expansão de suas 

instalações tão carentes nesse momento. 

Entretanto, na contramão desse pensamento, a população cratense, em sua 

maioria, se mostrou contrária a essa mudança, por acreditar que esse é um espaço tradicional e 

deve ser mantido neste local. Desde então fica decidido, até novas consultas, que o Parque 

permanecerá neste local. 

3.6.1. Sítio Fundão 

Na vertente ambiental na área urbana de Crato, encontramos o Sítio Fundão, 

criado em 05 de junho de 2008, situado a noroeste, é uma área de preservação ambiental com 

aproximadamente 93,54 ha. Sendo, anteriormente, propriedade particular, uma parte dessa 

área foi vendida para abrigar as instalações de uma indústria de calçados. 

Essa indústria teve maior interesse por essa área, entre outros aspectos, pela 

proximidade com a população do bairro em que está localizada, sendo um atrativo para 

absorção da mão de obra local. 

Devido à participação da Universidade Regional do Cariri em manifestações junto 

à população e ong’s pela preservação e/ou conservação da área, hoje ela é um Parque 

Ecológico voltado para o desenvolvimento de ações que estejam em consonância com as 

questões ambientais. 

Sobre suas características, Siebra Júnior (1995, pág.47), afirma: 

De topografia bastante acidentada com a maioria das suas vertentes possuindo 
declividade superior a 30° a área onde está localizada a Fazenda Sítio Fundão 
apresenta um relevo complexo e de difícil manuseio. 
Por esse fator faz-se necessário a preservação das suas encostas evitando-se o 
assoreamento do rio Batateiras. 
[...] 
A área possui níveis altimétricos que variam de 430 m a 550 m. 
 

Diante desses aspectos topográficos essa área pode ser mais um espaço de 

vivência para a população que, com um norteamento das ações ali desenvolvidas, como as 

“trilhas” provoca uma condição educativa e um olhar de responsabilidade de cada visitante 

nos cuidados com a natureza, gerindo uma “cultura ecológica” mais próxima do cotidiano da 

cidade. 
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Trazer as pessoas para adentrarem esse Parque é também proporcionar uma 

agregação das comunidades vizinhas tornando mais verdadeiro o significado da palavra 

“vizinhança”. Onde se possa dedicar parte do seu dia, horas de lazer e atividades físicas e, 

paralelo a essas atividades, se incorporem um projeto maior de convivência e descoberta de 

novos atrativos. 

E, como parte desses atrativos o Sítio Fundão pode também ser incorporado às 

atividades turísticas que podem ser promovidas na cidade, pois de acordo com Coriolano e 

Fernandes (2007, p. 147); 

Atrativos turísticos são elementos naturais, históricos, culturais, manifestações, uso 
tradicionais e populares, realizações técnicas e científicas contemporâneas, eventos e 
acontecimentos programados, que motivam o deslocamento de grupos humanos para 
conhecê-los. Esses atrativos passam a constituir a oferta turística, quando estão 
disponíveis para o consumo e mobilizam a demanda. O conjunto de atrativos, 
serviços, equipamentos turísticos e infra-estrutura de apoio ao turismo constitui a 
oferta turística. 
 

Há de ressaltar todos os cuidados que esta vertente reivindica em uma área de 

proteção ambiental, pois além de sua importância histórica e cultural, o Sítio Fundão abriga, 

também, o geossítio Batateira, cujas águas do rio de mesmo nome, já até movimentaram, no 

início do século passado, uma usina e, atualmente, é parte integrante do GeoPark Araripe. 

3.6.2. GeoPark Araripe 

Em Crato, em parceria com a Universidade Regional do Cariri – URCA, 

encontramos a sede do GeoPark Araripe, o primeiro Geopark das Américas, onde na Segunda 

Conferência Internacional de Geoparks da UNESCO, em Belfast, Irlanda do Norte, no ano de 

2006, foi reconhecido oficialmente como membro da Rede Global de Geoparks Nacionais 

(HILLMER, in: HERZOG, 2008, p. 17). 

Sendo esta uma área de aproximadamente 3.796 km², no estado cearense, 

abrangendo 06 municípios e de notório patrimônio geológico com características estratégicas 

que possibilitam um desenvolvimento sustentável; é um marco científico para a cidade. 

Sua geologia caracterizada pela presença dos sedimentos do Devoniano, Jurássico 

e Cretáceo nos favorece com os fósseis, bem conservados, desses períodos. De acordo com 

Herzog (2008, pág. 65); 

Os programas para as Ciências da Terra do departamento de Ciências da Terra da 
UNESCO são muito especiais para as Nações Unidas, já que prestam grande atenção 



182 

 

à divulgação do conhecimento do Sistema Terrestre. Desde o lançamento da 
organização em 2004, 56 Geoparks de 17 países têm se tornado membros. (Abril 
2008) da Global Network of National Parks (Rede Global de Parques Nacionais) 
patrocinada pela UNESCO. O apoio da UNESCO à iniciativa dos Geoparks é uma 
extensão natural do seu trabalho, já que o conceito de Geopark promove uma 
verdadeira cadeia multidisciplinar de cooperação internacional para estudar o 
Sistema Terrestre e ao mesmo tempo, sustentar as comunidades locais. 
 

Desde a sua criação com a definição dos roteiros e delimitação da área de 

visitação, vem atraindo muitos pesquisadores e visitantes para a região, principalmente para 

Crato como cidade-sede do Geopark onde, através da URCA, que é a mantenedora do Museu 

de Paleontologia na cidade de Santana do Cariri, abriga a sede do Geopark e é a “porta de 

acesso” aos geossítios que foram inventariados inclusive os que estão localizados nas cidades 

vizinhas. 

O fluxo de visitantes na região faz fortalecer mais enfaticamente, agora em uma 

vertente científica, os laços regionais que permeiam o sul do Estado cearense.  

A integração acadêmica norteada pela URCA bem como o compromisso das 

cidades que abrigam os outros geossítios pode proporcionar um novo traçado turístico para o 

Cariri, pois, ainda em conformidade com Herzog (2008, pág. 65): 

O Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (URCA), em Santana 
do Cariri, a Capital Cearense da Paleontologia, recebe anualmente mais de 20 mil 
turistas (brasileiros e estrangeiros) interessados no paleoturismo local. O museu 
desenvolve programas relacionados ao paleoturismo, com significância especial no 
Geopark Araripe, recém instalado. No programa “geokids”, bolsistas treinados e 
capacitados pela URCA, SEBRAE e museu, conduzem visitantes (famílias, grupos 
de estudantes e excursões) a um “tour” no museu, na cidade e nos sítios fossilíferos 
próximos. 
 

É necessário que se destaque aqui, a participação do Primeiro GeoPark das 

Américas, também, como um impulsionador maior das parcerias científicas que dele 

decorreram promovendo o turismo científico na região, embora ainda pouco estruturado pela 

ausência de uma oferta de transportes e guias que encaminhem os visitantes aos geossítios 

abertos à visitação.  

De acordo com publicação informativa da Universidade Regional do 

Cariri/Geopark Araripe: S/D, p. 07, até então foram inventariados 59 geossítios sendo apenas 

10 abertos para visitação. São eles: 

1. Colina do Horto – em Juazeiro do Norte, com vestígios fósseis de quase 650 
milhões de anos; 
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2. Cachoeira de Missão Velha – em Missão Velha, cujas águas escavaram rochas de, 
aproximadamente, 450 milhões de anos atrás; 

3. Floresta Petrificada do Cariri – em Missão Velha, com a presença de pinheiros 
petrificados que existiram há quase 150 milhões de anos; 

4. Batateira – em Crato, com rochas datadas de cerca de 113 milhões de anos; 

5. Pedra Cariri – a 03 km de Nova Olinda, com vários fósseis de insetos e algas e até 
de pterossauros; 

6. Ipubi – em Santana do Cariri, em uma área de propriedade privada de uma mina; 

7. Parque dos Pterossauros – a 2,5 km de Santana do Cariri, no Sítio Canabrava, 
pertencente à Universidade Regional do Cariri, com fósseis de quase 105 milhões de 
anos; 

8. Riacho do Meio – em Barbalha, com a presença da ave de espécie endêmica 
Antilophia bokermanni mais conhecida como soldadinho do Araripe e da espécie 
vegetal samambaia-açu; 

9. Ponte de Pedra – na rodovia CE 292, próximo à Nova Olinda com evidências da 
extensão da Chapada do Araripe por todo o vale; 

10. Pontal da Santa Cruz – em Santana do Cariri cujos arenitos datam de 
aproximadamente 100 milhões de anos. 

 

Nem todos esses geossítios, lamentavelmente, apresentam condições de 

acessibilidade para todos, a partir de um serviço de guias com veículos disponíveis e 

adaptados às diversas necessidades de quem os visitam e, geralmente, são frutos de parcerias 

entre as Instituições de Pesquisas que já promovem um agendamento das atividades a serem 

desenvolvidas. Nesta vertente de visitação permanece um hiato entre estes registros 

geológicos, divulgados internacionalmente, e as condições de acesso aos mesmos. É 

necessário integrar a população a este acervo natural com o qual a região se destaca no meio 

científico.  

Tais visitas de caráter científico, ou não, precisam também estar inseridas em um 

contexto educativo proporcionando a quem nele se faz presente, poder perceber a história ali 

presente. Vislumbrar cada fóssil como um registro histórico que transcendeu ao tempo como 

o conhecemos. Prevenir impactos não somente os considerados ambientais, mas também os 

culturais é dever da Gestão, pois como afirma Coriolano (2007, p.35): 

O responsável por estes impactos não pode ser o turismo, ele é abstração e, portanto, 
não pode ser o sujeito dessas transformações. Há que se identificar os sujeitos das 
ações, o chamado trade, ou os promotores das atividades turísticas, governos, 
empreendedores, empresários. Mas os turistas também são responsáveis, com 
mentalidade elitista e, muitas vezes, desconhecendo ou desvalorizando a cultura 
endógena, popular autêntica acabam por descaracterizar os valores locais, a arte 
local, estimulando a substituição por valores de cultura externa e exógena. Em nome 
do turismo, muitas vezes se desrespeitam as identidades culturais e s modos de vida 
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dos habitantes dos lugares visitados, e assim, o que deveria ser o diferencial cultural 
como práticas tradicionais, os costumes locais passam a ser desprestigiados e 
destruídos. 
 

Desse modo, em ação conjunta, as escolas, nos seus mais diversos níveis, 

precisam estar mais presentes a estes locais com o propósito maior de reforçar os laços entre 

as localidades participantes e de ecoar, junto à comunidade local, uma ação educadora que 

germine o compromisso histórico em cada um dos visitantes. Para uma visualização maior de 

como esses referenciais se apresentam na cidade e como estão distribuídos espacialmente 

podemos observar o mapa 10 a seguir: 

 
Mapa 10: Situações Ambientais Especiais em Crato 
Fonte: Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura Municipal do Crato PDM Crato - 2010. 
 

Fazer despertar a permanente continuidade desses vestígios geológicos não 

somente como meros observadores dos mesmos, mas também continuístas da história onde 

todos possam estar presentes além de fronteiras territoriais enfatizando a arte de ser humano. 
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CAPÍTULO IV 

04. Todos Nascemos Pedestres. 

Nascemos pedestres é uma afirmativa mais relacionada à condição humana de 

caminhar sobre seu próprio organismo no qual a locomoção não esteja atrelada a algum meio 

de transporte. E o momento de aprender a caminhar é cercado de cuidados, expectativas e 

comemorações. Quando isso acontece é retirado dos compartimentos de casa todos os 

possíveis obstáculos que possam inviabilizar o caminhar, porém esse cuidado não é presença 

constante quando adentramos as ruas via as calçadas. 

Transcendendo essa comparação para caminhar pelas vias de nossas cidades 

sejam elas planas ou em declives, encontramos rotineiramente, algum obstáculo pelo qual 

precisamos passar ou desviar para completarmos o percurso previsto. Caminhar é um termo 

que implica movimento, vencer a inércia, faz parte do processo de construção. 

Ser pedestre é uma condição natural do ser humano por isso gerenciar essa 

condição é promover a mobilidade em qualquer situação, preferencialmente que seja 

autônoma e digna. 

 

4.1. Novos Cenários Espaciais Urbanos: um Passeio Pela Cidade. 

Para que possamos caminhar no sentido literal do termo, mas com autonomia e 

segurança neste verdadeiro sentido, é interessante que iniciemos abordando, brevemente, um 

espaço que, teoricamente, seria mais democrático que são as calçadas. 

Em Crato, atualmente, encontramos algumas calçadas que já possuem algum tipo 

de sinalização, principalmente se nos detivermos no centro comercial conforme as figuras já 

apresentadas anteriormente. 

Devido à abertura de algumas vias, realizadas em um período da nossa história em 

que a preocupação com os aspectos urbanísticos não incluía uma atenção maior com a 

acessibilidade visando prioritariamente à mobilidade de veículos, encontramos esse 

estreitamento da calçada bem como a instalação de “barras”, conforme a figura 64 a seguir: 
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Figura 64: Rua Dom Quintino, Centro (Museu de Fósseis e Paleontologia). 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02.2013. 
 

Esse é um exemplo de como alguns aspectos da mobilidade confrontam alguns 

questionamentos que exigem transpor maiores encargos. Essa calçada passa ao lado de um 

prédio histórico, onde está o Museu de Fósseis e Paleontologia que tem sua legislação própria 

e que garante sua permanência, o que é plenamente aceitável, mas durante a reforma dessa 

calçada, além da redução do espaço de circulação foram fixados pequenos “totens” em uma 

tentativa de garantir a segurança do prédio devido ao fluxo de veículos neste cruzamento. 

Um grande referencial que movimenta toda discussão, na cidade, quando se 

aborda questões referentes à mobilidade são as já citadas ladeiras. Como a oferta de transporte 

público para os diversos bairros situados na “parte alta” da cidade ainda é escassa diante da 

necessidade, em alguns casos, o meio de transporte acessível são as motos para se chegar ao 

destino final. 

Quando a discussão aborda parâmetros de acessibilidade fica mais visível ainda à 

ausência de equipamentos e infraestrutura direcionada para essa população. Essa condição, 

também, favoreceu o aumento de motos-táxis na cidade, viabilizando transpor as ladeiras de, 

pois as vans, nem todas, oferecem esse atendimento. 

A figura 65, a seguir, registra parte do fluxo de motos no centro urbano: 
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Figura 65: Rua Bárbara de Alencar, Centro. (cruzamento com a Rua Senador Pompeu). 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02.2013. 

 

É possível observar o número de motos estacionadas bem como algumas lojas que 

fazem uso da calçada como extensão da área de exposição de produtos e atendimento ao 

público, dificultando a passagem para o pedestre o que seria mais constrangedor para um 

“cadeirante” ou uma pessoa com redução de mobilidade. 

Em algumas dessas ruas é permitido o estacionamento de veículos em apenas um 

lado da via, tanto para veículos passeios como para motos e, de um dos lados das praças, há 

espaço destinado ao estacionamento de táxis, mesmo dessa forma o trânsito se apresenta lento 

e com fila única não permitindo a ultrapassagem. 

Antes da implantação do sistema “zona azul” quem precisava ir ao centro 

comercial neste horário só encontrava condição de estacionar em uma via à margem da zona 

de comércio, pois alguns proprietários de lojas ocupavam vagas durante todo o horário 

comercial, evitando o rodízio de veículos na vaga. 

Com a retirada desse serviço; o aumento do número de veículos circulando na 

cidade; o acesso a alguns bairros que exigem que percurso seja pelo centro comercial; o 

sistema bancário concentrado nessa área, obrigando a todo usuário vir ao centro e associado a 
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outros fatores, a mobilidade fica comprometida e a acessibilidade quase inviável às pessoas 

com deficiência ou redução de mobilidade. 

 
 
Figura 66: Rua Senador Pompeu, Centro. (cruzamento com a Rua Bárbara de Alencar) 
Autor (a): SIEBRA, Firmiana. Data: 22.02.2013 
 

Encontramos em todas as quadras do centro comercial, áreas destinadas ao 

estacionamento exclusivo para motos, particulares ou de passageiros chegando a influenciar 

na travessia de pedestres de um lado ao outro da via. 

Em outras vias é permitido estacionar de ambos os lados o que, também, impede a 

ultrapassagem de veículos tornando o fluxo lento. Sendo a Rua Senador Pompeu uma das vias 

que permite acesso aos serviços bancários bem como às saídas do centro e logo adiante, da 

cidade, esse percurso é responsável por atrair um número maior de veículos nos horários de 

início e de final de expediente. 

Uma situação ainda sem cumprimento da legislação é a obediência ao horário de 

“descarga” de mercadorias, bem como a presença de cavaletes priorizando vagas específicas 

diante do estabelecimento comercial. É preciso proporcionar um uso mais equitativo do 

espaço público para que permita a todos os transeuntes um percurso com mais agilidade, não 

se trata de obrigatoriedade apenas, mas ordenamento do território comercial. A exigência e 

obediência ao uso de sinalização específica, para que se tenha o mínimo de condições de 
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mobilidade com a menor possibilidade de risco pode proporcionar o deslocamento do cidadão 

com mais liberdade e autonomia. 

A ocupação do espaço aéreo, da área de passeio, também sofre com o uso de 

determinadas estruturas que objetivam impedir a visão do prédio, que em sua origem é antigo, 

e que passa a ter uma fachada remodelada para atender as exigências de mercado. 

 
 

Figura 67: Edificação Encoberta Pela Identificação da Loja / Rua Dr. João Pessoa 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 06.05.2012. 
 

Embora haja uma legislação especifica para o uso de faixas, cartazes e anúncios 

nos prédios comerciais é possível, também, perceber a presença de muitas propagandas dessas 

lojas causando uma poluição visual e, em alguns casos, até dificultando a leitura das mesmas 

bem como a instalação de postes nas calçadas diminuindo o espaço de circulação nas mesmas. 

Não se trata meramente do aspecto paisagístico, mas também, de qualidade da 

mobilidade que se apresenta. É preciso favorecer o cidadão de todas as idades e com toda 

condição de mobilidade que ele apresente. O exercício de inclusão social tem origem no 

respeito ao compartilhamento dos espaços tão aclamado na abordagem do Desenho Universal. 

Observamos o movimento de ir e vir das pessoas, a pé ou em seus veículos, e dos 

transportes particulares ou públicos e não nos apercebemos, muitas vezes, de como esta 

interação tem laços invisíveis, mas tão fortes que as permitem desempenhar seus papéis 
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rotineiramente sem que precisem explicitá-las em forma de lei, como o cumprimento do 

horário de circulação dos ônibus que transitam nos bairros, por exemplo. 

Diante das condições atuais em que se encontra o cenário urbano de algumas 

cidades e das parcas condições de mobilidade e acessibilidade, podemos afirmar que com 

pequenas modificações, mas muito significativas para o contexto urbano, esse cenário se 

tornaria menos excludente. 

Pessoas, com ou sem deficiência, precisam de lugares próprios, (pré) destinados, 

que as abriguem e protejam no seu caminhar. Em cada faixa etária encontraremos pessoas 

com características específicas diante de sua própria mobilidade, aptos a desenvolverem uma 

velocidade maior no caminhar, algumas com mais cautelas, as crianças com acompanhantes e 

os idosos que deverão ter um ritmo mais lento nas atividades. 

Nas ruas também estão veículos públicos e particulares, individuais ou de 

passageiros, assim como os transportes de cargas, carroças, motos e bicicletas que precisam 

cumprir regras estabelecidas pela Legislação bem como interagir nesse espaço de forma a 

evitar transtornos, por mais corriqueiros que possam ser. 

Sobre a cidade como projeção do social, em uma primeira abordagem, Lefebvre 

(2001, p.62) diz: 

... uma primeira definição da cidade como sendo projeção da sociedade sobre um 
local, isto é não apenas sobre o lugar sensível como também sobre o plano 
específico, percebido e concebido pelo pensamento, que determina a cidade e o 
urbano. 

Para tanto é essencial que a cidade seja de todos circulando por sobre esse espaço 

evitando a segregação dos mesmos. Poder transitar com autonomia e dignidade não deveria 

ser privilégio, ou exceção, mas sim normalidade, a regra onde a individualidade, nesse caso, 

não seria um aspecto de isolamento, mas sim de respeito à sua especificidade. 

Nesta abordagem, Santos (1993, p. 7) afirma que: 

O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma lista de 
princípios gerais e abstratos se impõe como um corpo de direitos concretos 
individualizados. A cidadania é uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge a 
todos e investe cada qual com força de se ver respeitado contra a força, em qualquer 
circunstância. 
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E, complementando esse pensamento, Sá (2009, p. 94 e 95) faz uma referência 

sobre o direito aos espaços abordados por Milton Santos (1993): 

No seu livro “O Espaço do Cidadão” pergunta se havia cidadãos, nesse país 
constituído de pessoas com direitos, secularmente mutilados; desse cidadão 
imperfeito ao consumidor mais-que-perfeito; do espaço sem cidadãos; do espaço 
revelador: alienação e desalienação; o papel das organizações no processo de 
fragmentação. [...] também traçava caminhos de como passar do indivíduo para o 
cidadão; do valor do lugar para a valorização do indivíduo; do modelo econômico ao 
modelo cívico; enfim, território com cidadania através de uma complementaridade 
entre uma tecnosfera e uma psicoesfera não diabólica, não dissociada de um espaço 
substantivamente humano, de um espaço como uma verdadeira consciência do 
universo que se pensa em nós. 

Essa abordagem é resumidamente o cenário que se delineia em nossas cidades, e 

muito sabiamente retrata a condição (ou a falta dela) de se estar incluso aos diversos espaços, 

sejam eles reais ou abstratos. Demonstra o quanto a espetacularização do discurso é 

envolvente, não há dúvida, mas quando da aplicabilidade do mesmo nos faz vislumbrar os 

percalços que se mostram ainda tão difíceis de transpor. 

Quando se trata de transpor barreiras arquitetônicas que impossibilitam a 

mobilidade tal qual se tinha antes, o desabafo de quem vivenciou esse trauma acompanhado 

de muitas horas dedicadas a novas atividades que promovam uma adaptação às novas 

condições, nos faz ponderar sobre algumas manifestações pessoais, como o trecho do livro-

biografia de Carvalho (2010, p.88), que diz: 

Cheguei num ponto crítico. Depois de um tempão de ilusão, achando que amanhã 
seria outro dia, que a monotonia e a tristeza por estar sentada numa cadeira de rodas, 
por depender dos outros, por não sentir o corpo e não mexer as pernas passaria, me 
dei conta de que estava deprimida. Não sentia vontade de fazer muita coisa. Sair da 
cama ou acordar era uma dificuldade. 
Às segundas-feiras, minha mãe me acordava, trocava minhas fraldas na cama, me 
dava banho de leito quando a fralda vazava. Fazia xixi na comadre, mami me 
ajudava a vestir as calças, colocava a blusa e me servia o café da manhã. Eu fazia 
alguns exercícios e novamente com sua ajuda me transferia da cama para a cadeira. 
Passava o dia no computador, jogando paciência, fuçando no Orkut. Meus pés 
inchavam de ficarem sempre para baixo. Os dias eram longos. 
[...] Muita vezes senti uma vontade enorme de não viver, de dormir e não acordar 
mais, embora tivesse esperança de sair um dia desse tédio e escrever o quanto era 
feliz. Mas naquele momento, eu estava apenas respirando, acreditando que amanhã 
seria outro dia e, quem sabe, um dia depois do outro as coisas melhorariam. 

Esse depoimento nos permite refletir um pouco do emocional de quem precisa se 

readequar a uma nova condição em uma cidade que lhes parece estrangeira, numa realidade 

muito pessoal na qual o cotidiano passa por mudanças impostas e imediatas, mas os espaços 



192 

 

não. Os espaços ainda são os mesmos e se apresentam como tal, não se modificaram, não 

acompanharam as mudanças dessas pessoas, ainda são para as mesmas pessoas de antes 

mesmo aquelas com, apenas, algumas limitações. 

Um número considerável de pessoas passa por situação semelhante. Vivenciam 

perdas e precisam de ganhos, principalmente na qualidade de serviços, atendimentos e 

produtos. Podemos afirmar que se for por uma questão de mercado consumidor 

especificamente, nos abstendo de considerar, neste momento, a importância da inclusão e do 

respeito às pessoas onde todos sejam cidadãos, a variedade de produtos à venda já seria um 

fator extremamente impactante para um incremento da produção voltada para esse setor da 

economia.  

Conforme Matarazzo (2009, p.21): 

Vivemos em uma sociedade altamente consumista, onde tudo é medido com base 
“no mercado”. Assim, é interessante pensar que, se temos, no Brasil, mais de 24 
milhões de pessoas com deficiência e cada uma delas se relaciona com pelo menos 
três pessoas (marido, mãe, pai, filho, etc.), é natural que o número de pessoas abertas 
a se informar e a consumir produtos pensados especialmente para esse público 
atinja, no mínimo, a casa dos 100 milhões de consumidores. Só não vê quem não 
quer. E continuar ignorando um mercado como esse é estupidez, para dizer o 
mínimo. 

O número de pessoas envolvidas neste processo desde a criação dos produtos até a 

entrega dos mesmos já movimenta uma vertente econômica que não passa despercebida para 

o mercado. Embora não deva ser o interesse econômico o propulsor dessa adaptabilidade 

necessária às cidades, não é possível deixar de ressaltar. 

São muitos os conflitos que permeiam essa questão, neste sentido Resende (2004, 

p. 29), afirma: 

Como são muitos os interesses existentes, é fato que os conflitos serão inevitáveis. 
Então, alguns grupos com interesses próximos unem-se para sobrepor suas 
convicções às dos demais grupos existentes. Normalmente, os interesses dos agentes 
que detêm o capital sempre prevalecem, mesmo que não sejam apenas interesses 
econômicos, pois suas estratégias conseguem ser eficientes e eficazes. Acima de 
tudo, esses grupos conseguem dominar o “pensamento” da cidade e trabalhar as 
diferenças como se fossem problemas individuais e as pessoas envolvidas com essas 
diferenças “atrapalhassem” e não pudessem coexistir num mesmo espaço. 

Se a sociedade atual conseguir conviver com as diferenças e com as adversidades 

de maneira que essas diversidades possam ser diluídas na respeitabilidade e na normalidade 
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do coexistir, essa convivência será reflexo de uma evolução social e humana as quais, neste 

momento, tanto almejam uma cidade social com espaços agregadores em que ser diferente 

seja mais que normal. 

4.2. Vias Urbanas e Calçadas – Uma Relação Legal. 

As calçadas são espaços públicos destinados ao trânsito de pedestres e, se 

necessário, implantação de sinalização, equipamentos e vegetação sob a tutela da gestão 

pública e responsabilidade de todos. 

Nelas a locomoção é feita, pelo transeunte, com ou sem redução da mobilidade, 

do modo que lhe é permitido, seja com o uso de cadeiras de rodas, bengalas, cão-guia, ou 

mesmo por aqueles que não apresentam necessidade de nenhum dos equipamentos de 

orientação e locomoção. 

De acordo com Duarte (2007, p.17): 

Os caminhos da cidade, sejam calçadas, sejam trilhos, sejam ruas, devem ser vistos 
como espaços estruturadores da vida urbana e como o lugar que nos posiciona no 
tecido urbano, permitindo identificar-nos com a cidade. 

[...] 

Muitas vezes as calçadas são caminhos que se convertem em espaços de convivência 
diária e as grandes avenidas de trânsito rápido criam o efeito “barreira”, provocando 
uma redução da interação social e do uso dos espaços públicos, assim como o 
aumento de acidentes. 

A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, de acordo com a NBR 9050:2004, 

afirma que: “as faixas de travessia de pedestres devem ser executadas conforme o Código de 

Trânsito Brasileiro”. 

A largura mínima que a faixa de pedestre deve ter é de 4,00m, conforme a mesma 

NBR 9050:2004 cuja equação considera a: largura da faixa livre; o fluxo de pedestre em 

horários de maior movimento e: 25 pedestres por minuto, que é o número de pessoas cujo 

fluxo seja confortável. 

Para que estejam dentro de um padrão mais compatível com as exigências 

técnicas, as calçadas precisam apresentar um piso adequado, altura do meio fio padronizada, 

com ângulo de inclinação e dimensões adequadas possibilitando a identificação de qualquer 

equipamento como telefone público, árvores, bancas de revistas, grelhas ou degraus, 

conforme figura 68: 
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Figura 68: Dimensões Propostas Para a Área das Calçadas. 
Fonte: Guia de Acessibilidade GEC, 2009, p. 35. 

 

De acordo com o Guia de Acessibilidade promovido pelo Governo do Estado do 

Ceará (2008: p. 35), se divide “a calçada em três faixas distintas: faixa de serviço, faixa livre e 

faixa de acesso”. Cada uma das referidas faixas apresentam medidas, usos e dinâmicas 

específicas, nem sempre é possível que se mantenham, porém o ideal é que sejam observadas 

as especificações recomendadas, abaixo descriminadas: 

As Faixas de Serviços são os espaços das calçadas entre o passeio e a pista de 

rolamento. Nela deverão ser instalados os equipamentos e mobiliários urbanos como árvores, 

lixeiras, telefones públicos, postes de iluminação como também os de sinalização, postes para 

semáforos, postes com identificação dos logradouros, etc. Deve ser medida iniciando a 50 cm 

da borda externa da calçada, sendo esta uma área reservada para a abertura de portas dos 

veículos, até a distância mínima de 1,00m para as calçadas com larguras maiores ou iguais a 

2,00m. Nas calçadas com largura de até 1,90m deverão ter a dimensão mínima de 0,70m. 

Recomenda-se que no entorno de cada mobiliário haja piso de identificação para os 

deficientes visuais evitando confronto com os mesmos. 

As Faixas Livres, de acordo com a ABNT NBR 9050:2004, são as áreas das 

calçadas exclusivas para a circulação de pedestres. Essas medidas foram referendadas por uso 

da equação, indicada pela mesma norma, que leva em consideração a largura da faixa livre; o 
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fluxo de pedestre nos horários de maior movimento; o valor de 25 pedestres por minuto, que é 

o número de pessoas cujo fluxo seja confortável a cada metro de largura; e o somatório dos 

valores adicionais aos fatores de impedância (vitrines (45 cm), mobiliários urbanos (25 cm) e 

entrada de edificações (25 cm)). Devem apresentar uma largura de 1,50m aceitando-se o 

mínimo de 1,20m em algumas situações e altura de 2,10m sem obstáculos superiores como 

faixas, placas, cartazes, etc. Deve ser o mais retilínea possível, sem impedimentos à 

circulação dos pedestres e ser confeccionada com um piso regular e antiderrapante. 

As Faixas de Acesso são aquelas entre a faixa livre e as edificações. Só são 

apresentadas exclusivamente em calçadas com larguras maiores. Servem para fixação de 

toldos, marquises, placas de indicação, luminosos, desde que obedeça a altura regulamentada, 

ou mesmo jardineiras ou mesas e cadeiras desde que respeitem a faixa livre de circulação. 

Para a existência dessa faixa de acesso recomenda-se que as calçadas apresentem larguras 

acima de 2,50m. 

Essa seria uma calçada com dimensões ideais permitindo a circulação de pessoas 

com as mais diversas condições bem como a disposição de mobiliário urbano, que estejam à 

disposição e em condições de uso pelo cidadão como telefones públicos e bancas de jornal e 

revistas, assim como algumas lixeiras, deverão ser fixados apenas em calçadas com dimensão 

mais ampla, de pelo menos 4,00m, com sinalização adequada a todos. 

É bem verdade que estamos longe do cenário ideal, mas já encontramos em 

esquinas com maior fluxo de veículos o desenho da faixa de pedestre, sinal sonoro para 

deficientes visuais (esse menos presente) como também o rebaixamento da calçada para a 

travessia dos mesmos. 

É necessário também que o pedestre desenvolva uma educação voltada para uso 

da citada faixa como uma área de maior segurança para sua travessia. Nas residências criar e 

adaptar novos espaços para locomoção é bem viável e mais compreensível por parte das 

pessoas com quem se divide o ambiente, porém o mesmo não se aplica de início, às calçadas, 

pois são elas e a partir delas (calçadas), o início do trajeto de deslocamento para as atividades 

externas, é o “passo seguinte” à porta de casa sendo também um compromisso social. 

A responsabilidade pela construção e manutenção das calçadas ainda é um tema 

bastante polêmico, pois envolve questões de estrutura do material utilizado; altura da calçada 

em relação à via de circulação de veículos; declive para rampa de acesso; pisos utilizados e, 
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em muitos aspectos, não são realizados fiscalizações nas mesmas. Mesmo em vistorias dos 

órgãos responsáveis pela edificação das moradias, as calçadas não aparecem como ponto de 

questionamento, mesmo porque no ato da sua construção a residência ou prédio já passou por 

todas as vistorias e as mesmas são construídas de forma a manterem o padrão da construção já 

empreendida. 

Em São Paulo, por exemplo, há um acordo de “meio termo” onde o município se 

responsabiliza pela construção e manutenção das calçadas das vias mais importantes e de 

maiores fluxos de pedestres e o proprietário das edificações localizadas em vias de menor 

fluxo ou ainda em áreas de pouca circulação ficam sob a responsabilidade do proprietário do 

imóvel (IPEA, 2010). 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso 

do Sul (CREA-MS) esteve à frente do Guia Prático para a Construção de Calçadas e faz 

várias orientações a ser seguida sendo esta, uma ótima iniciativa proposta por parte de um dos 

órgãos fiscalizadores de construções e edificações, principalmente quando é necessário 

destinar espaços, nas calçadas, aos equipamentos e mobiliários urbanos respeitando a faixa de 

circulação de pedestres. 

Os obstáculos mais comuns de serem encontrados nas calçadas são: 

- alteração do tipo de piso nas calçadas, pois o morador de cada uma das 

residências aplica pisos de variados materiais que estejam mais de acordo com a fachada de 

suas residências sem, no entanto ponderar sobre a condição de deslocamento sobre o mesmo, 

principalmente se estivem molhados ou umedecidos; 

- degraus ou rampas irregulares que possibilitem a entrada e/ou saída de 

veículos das garagens, mas que para o transeunte, mesmo os que não apresentem problemas 

de visão terão dificuldades em caminhar e ou desviar; 

- uso de plantas nos muros, seja na base ou no alto dos mesmos, inadequadas à 

área das calçadas como as que apresentem espinhos ou uma constituição mais inflexível ao 

transeunte, pois algumas podem perfurar machucar ou gerar algum tipo de alergia ao pedestre; 

- fixação de árvores de grande porte nas calçadas sem a devida sinalização ao 

redor do caule onde o deficiente visual possa encontrar a barra de proteção evitando 



197 

 

defrontar-se com a mesma e também evitando um problema com a fiação externa de energia, 

telefonia, televisão a cabo e outros; 

- a altura das calçadas que não são padronizadas e muitas vezes por 

responsabilidade da gestão pública que, com aplicação de novas camadas de asfalto na via de 

circulação de veículos, provoca uma diminuição da altura das calçadas até o extremo de se 

tornarem mais altos que a área de circulação de pedestres. 

Outros, dos muitos exemplos de obstáculos nas calçadas, são aqueles de uma 

ausência de educação social como também da omissão de quem tem o poder de fiscalização. 

Podemos então apontar: 

- lixo doméstico ou mesmo comercial fora dos dias ou horários de coleta que 

além de provocar conflitos com o transeunte possibilita que o mesmo seja atacado por animais 

e se espalhe pela calçada; 

- materiais de construção que ficam alojados nas calçadas sem a devida 

sinalização e sem o desvio das mesmas para que o transeunte não corra risco de acidente com 

veículos ao ultrapassar estes obstáculos; 

- veículos estacionados sobre as calçadas obstruindo ou dificultando a 

passagem das pessoas demonstram uma falta de respeito às leis de trânsito e principalmente 

ao transeunte de forma geral, pois em algumas situações não somente o deficiente físico tem 

dificuldades em caminhar; 

- bancas de comércio e ambulantes que negociam no espaço das calçadas 

impedem um fluxo regular sendo necessário desviar, o que nem sempre é possível a todos; 

- sinalização de paradas de ônibus, placas de sinalização e indicação de vias 

que, se fixadas nas calçadas cuja largura não obedece a indicação mínima, dificultam a 

passagem de cadeiras de rodas ou mesmo de pessoas que precisem de acompanhantes; 

- cadeiras nas calçadas a serviço de bares e restaurantes que ocupam a área de 

circulação livre das calçadas chegam a impedir a passagem de pedestres e principalmente das 

pessoas com alguma limitação de mobilidade; 

- tampas de bueiros ou de caixas de esgoto que, sem manutenção, quebram ou 

são furtados deixando a abertura como fonte de risco de acidente ao transeunte deficiente 
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visual ou não, pois mesmo no local é necessário que não esteja em posição irregular para que 

evite provocar algum acidente. 

Nas esquinas das calçadas, principalmente para quem vai continuar no mesmo 

sentido do percurso, as esquinas devem oferecer, contínua à faixa de pedestre, um acesso 

viável a calçada seguinte que favoreça ao pedestre, ao idoso, ao adulto que acompanha uma 

criança, aos cadeirantes e aos demais transeuntes. As dimensões indicadas para esse 

atendimento são observáveis, detalhadamente, nas condições descritas na figura 69: 

 
 
Figura 69: Dimensões Propostas para Travessia das Esquinas das Vias 
Fonte: Guia de Acessibilidade GEC, 2009, p. 39. 

As dimensões apresentadas são favoráveis a uma mobilidade confortável para as 

pessoas com as mais variadas condições físicas e mostra a importância do piso tátil e da guia 

rebaixada permitindo uma autonomia ao pedestre e demais usuários. 

As vias de circulação de veículos e as calçadas formam uma parceria fundamental, 

não apenas como área de circulação, mobilidade e acessibilidade, mas também como espaço 

de interação da coletividade e que podem ser adaptados promovendo um maior conforto aos 

que a integram. 

Cada cidade, visando uma melhor adaptação e readequação das calçadas ao seu 

uso específico, pode criar uma cartilha ou mesmo um modelo de como promover uma 

qualidade do uso das mesmas. Pode gerar um modelo padrão para cada situação e divulgar 
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junto à população, às associações de bairros, imobiliárias tornando uma ação legal quando 

precisar interceder no espaço urbano através das documentações necessárias para autorização 

de novas construções na cidade. 

Sabemos que essas indicações acima estão ainda distantes da realidade de nossas 

cidades, não por serem de complexa implantação, mas por uma difícil conscientização como 

etapa de um processo de educação onde tais critérios sejam prioridades. Não se trata apenas 

de medidas e normas para as vias de circulação, mas também de humanizar os espaços 

tornando-os representativos de uma cidade agregadora. 

4.2.1. Calçadas em Crato – Espaço de Interação e Convivência. 

Apresentamos, atualmente, um aumento na expectativa de vida, percebível mesmo 

aos olhares mais leigos, e se refletindo na presença e participação mais atuante do número de 

idosos em nossa sociedade abraçada por uma nova mentalidade. Associadas às demais faixas 

etárias fazem eco às condições de mobilidade e acesso na cidade que habitam. 

E pelas mais novas e recentes condições econômicas e sociais, que permeiam 

parte dessa população, são pessoas que se inserem em uma nova prática de viagens, trabalhos, 

vão às compras ou lazer, fazendo jus a um cenário urbano que as acolham da forma mais 

adequada, pois autonomia é um item desejado. 

A acessibilidade ao meio físico promove a inclusão, a equiparação de 

oportunidades e o exercício da cidadania para todas as pessoas, em todas as situações do 

cotidiano permitindo uma independência de ação. 

Essas adequações não devem ser apenas uma prática para, somente, o 

cumprimento da legislação, mas também resultado de uma gestão urbana direcionada a 

preparar a cidade para, também, o cotidiano de trabalho e lazer para todos onde as calçadas 

sejam espaços de interação, não somente espaços de circulação. 

As pessoas se detêm para aguardar um transporte, cumprimentar amigos, comprar 

um jornal, caminhar para o trabalho ou escolas e universidades, entre outras atividades e em 

Crato, ainda podemos avistar pessoas nas calçadas, por mais inacessíveis que se apresentem, 

dialogando sobre o seu dia, trabalho, família e política, um assunto muito comum entre a 

população. 



200 

 

Um flagrante dessa realidade é registrado na figura 70: 

 
 

Figura 70: Rua Grangeiro – Vila Alta ou Vilalta 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 09.07.2011. 
 

Embora em uma área pequena as pessoas se reúnem em um processo de interação 

entre a vizinhança. Observamos, também, a ausência de calçada ou mesmo uma via para o 

pedestre caminhar com segurança. 

Porém, somos fruto de uma educação excludente que nos possibilita acreditar que 

algumas pessoas, o deficiente (físico, auditivo ou mental), o idoso, a criança, por exemplo, é 

quem se encontra inadequado ao ambiente urbano, social, etc.; que não deveriam estar em 

determinados lugares. 

Circular na cidade é um verbo para ser conjugado pelos diversos atores urbanos; 

em que a mobilidade promovida pelas vias amplas e arborizadas, limpas e iluminadas seja 

ladeada pelas calçadas cumpridoras das exigências de acessibilidade para transeuntes e acesso 

aos veículos como construção de uma cidade cidadã. 

Diante desse cenário real e das expectativas e anseios, devemos sempre manter a 

certeza de que quem, ainda, está inadequada é a cidade, que não foi e não está preparada para 

todos, e que todos são os cidadãos construtores de novos cenários, como o que se apresenta 
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em uma ação particular objetivando demonstrar que as calçadas não são espaços para lixo e 

que podem ser bonitas, com sustentabilidade como as apresentadas nas figuras 71 e 72: 

 
Figura 71: Rua Monsenhor Esmeraldo (receptor de lixo) 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 13.05.2013 
 

Numa atitude individual esse espaço foi transformado, assumindo uma nova 

aparência e se destacando diante de quem transita por essa rua. O depósito para acondicionar 

o lixo permanece, mas com uma nova roupagem que até inibe o fato de não ser fechado e que 

o mesmo se espalhe pelo chão. 

Esta atitude é também reflexo de como é necessário um caminhar paralelo à saúde 

a ao que é belo. Sendo preciso haver depósito para lixo que os mesmos sejam bonitos e 

criativos diante das condições que a reciclagem permite. Este gesto também tem uma 

mensagem de que todos nós somos responsáveis pelo que é público, e como tal é de nossa 

competência, também, a conservação dessas vias. 

Nessa calçada da figura 72, a seguir, as condições de mobilidade e acessibilidade 

são nulas é bem verdade, não há espaço viável para a arte e para as pessoas no solo, 

conjuntamente como podemos observar, mas essa ação promove um “chamamento” para a 

calçada que não apresentava uma pavimentação adequada, nem com largura nem com piso 

adequado ao caminhar, sendo apenas de areia, onde se depositavam lixos e promoviam o 

surgimento de insetos e roedores. 
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Figura 72: Rua Monsenhor Esmeraldo (arte na calçada) 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 13.05.2013 

 

Com essa ação as pessoas não conquistaram uma nova área de circulação com 

segurança e proteção dos veículos que por ela circulam, é verdade, permanecendo apenas a 

calçada do outro lado da mesma via; porém demonstra que se pode ter um novo uso comum e 

ser um espaço a serviço da população que visualiza um cenário de todos, evitando a poluição 

anteriormente existente, como também traz destaque ao um espaço tão importante aos 

moradores. 

Este manifesto representado por essa concepção de rua faz lembrar o comentário 

de Yázigi (2000, p.326) acrescido de IBAM (1981, p.83): 

A análise em profundidade confirmou a rua como o lugar por excelência do outro, 
da novidade, do inesperado, do espetáculo, do palco ideal da sociedade – daí seu 
fascínio. Sobretudo, chamo a atenção para uma afirmação da maior importância para 
uma das conclusões de meu trabalho: A pedagogia da rua como método, é o meio 

fundamental de elaboração da cidadania e da civilidade. A cidadania é a convicção 
da autopertinência a um universo social que compartilha um conjunto de 

representações e relações sociais. A cidadania, mais do que um estatuto formal, é o 

exercício da responsabilidade com relação ao que é comum. 

A rua percebida e sentida como prática da civilidade social de um único indivíduo 

desperta no grupo a convicção do direito a cidadania, quando promove o sentido da ordem e 

da organização; do funcional e do belo; do reaproveitamento e da transformação. 
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4.3. Reduzindo a Segregação de Espaços: Mais que um Comprometimento com as 

Questões Urbanas. 

A organização da cidade sob a ótica de uma vertente discriminativa deve ser 

combatida no sentido de garantir prioridade aos cidadãos cujo espaço de circulação seja 

também um espaço de realização satisfatória de suas necessidades com respeito aos seus 

valores culturais e a sua historicidade, onde uma cidade nova se construa todos os dias. 

A cidade que por sua essência pode ser o registro maior da sedentarização do 

homem, mas não das relações entre ela e seus habitantes, delineia uma nova relação entre esse 

mesmo homem e a natureza, pois para se fixar precisa estar cercado das condições que isso 

permita, é necessário que possa garantir o domínio do espaço, organizando a vida social e, 

consequentemente, a gestão da produção, indissociável à existência humana. 

De acordo com entrevista de Silva (22.11.2001) in Valença (2008, p. 135): 

A cidade é nada mais nada menos do que o espaço privilegiado da divisão do 
trabalho: ela surge em função da divisão do trabalho. Ela supera a divisão do 
trabalho por gênero, típica do mundo rural. A cidade tem, na sua composição e 
estrutura, um forte componente técnico que atua na sua expressão funcional que, em 
seu processo, espacializa o conteúdo socioterritorial aprimorando, assim, a divisão 
do trabalho urbano. A cidade, na medida em que adquire maior diversidade 
funcional, aperfeiçoa e especializa seus espaços. 

Neste sentido a cidade que segrega, também, gera possibilidades de 

transformações sempre que surgem novas diversidades. Cria espacializações paralelas aos 

novos interesses e especializações que superam as (a) diversidades. 

O território urbano é usado como espaço de ações isoladas e no interesse 

conflitante de agentes também isolados que, no entanto promovem uma verdadeira 

produtividade espacial interativa, neste caso entendida como uma forma de utilizar e 

fortalecer nesse território um processo verdadeiramente redistributivo buscando evitar uma 

desigualdade maior entre os atores envolvidos nesse processo. 

Quando se vislumbra uma cidade participativa se pensa em um espaço produzido 

para todos e por todos. As barreiras estruturantes de uma arquitetura excludente passam por 

adequações que viabilizem uma liberdade de locomoção sem causar constrangimentos 

promovendo a acessibilidade com dignidade tornando a cidade um espaço comum. 
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Mesmo em calçadas de vias mais estreitas, pois sabemos que nem todas 

apresentam as dimensões ideais, torna-se plausível e tecnologicamente viável que haja uma 

passarela em consonância aos degraus que permita ao pedestre caminhar com segurança em 

um espaço exclusivo para seu deslocamento, embora nem todas possam ser ladeadas por uma 

vegetação como a registrada na figura 73: 

 
 
Figura 73: Rua Júlio Ibiapina, em Fortaleza. 
Autor: SIEBRA, Firmiana. Data: 13.12.2012. 
 

Os degraus, inevitáveis pela condição de declive do solo, e de acesso às 

edificações são acompanhados paralelamente a uma via de circulação que permite que mesmo 

as pessoas com redução de mobilidade ou com deficiência que façam uso de órteses e/ou 

próteses, circulem com autonomia. Observamos, também, uma área para estacionamento de 

veículos que não fere o espaço destinado ao cidadão e um depósito para lixo com 

característica de maior durabilidade e reaproveitamento. 

A cidade não para. As mudanças acontecem e novas exigências, cedo ou tarde, 

provocarão outras e novas mudanças. O desejado é que essas mudanças sejam para a 

promoção de uma cidade acolhedora, chamada de “minha cidade” não por ser lugar de 

nascimento, talvez, mas sim por ser também lugar de referência da construção e do exercício 

de uma cidadania onde, dentre os vários aspectos, o da mobilidade, como direito de opção, 

possa ser a regra e não a exceção. 

A cidade ideal talvez possa ser uma cidade possível, mesmo que atualmente ainda 

se tenha que levantar bandeiras de luta em prol de uma significante parcela da sociedade que 
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ainda se apresenta à margem de alguns desses espaços. Se vamos (quem pretende?) conquistar 

essa cidade talvez ainda não seja possível afirmar, podemos afirmar, porém, que não somos as 

pessoas que não se “enquadram” nas cidades, mas somos as pessoas que têm capacidade de 

proporcionar uma sustentabilidade urbana que realmente promova uma cidade com a 

participação e cenário de todos e para todos. 

Assim como se tornou domínio público a exigência de vagas para pessoas com 

mais de 60 anos; assentos para gestantes; permissão irrestrita de circulação de cão-guia; 

cadeiras de rodas nos estabelecimentos de grande fluxo de pessoas, enfim, a acessibilidade e a 

mobilidade, nas calçadas e vias urbanas devem também atingir o estágio do que é óbvio para 

todos. Se isso não acontecer um grande hiato permanecerá provocando indignação. 

As condições de mobilidade e de acessibilidade nas cidades e, nesta 

especificidade, em Crato são restritas e deixam as pessoas sem muita opção de locomoção, 

mesmo as que habitam em áreas próximas ao centro comercial que, nesta cidade, obriga a 

“descer”. No caso de Crato as ladeiras que definem esse caminhar pelas suas ruas e avenidas, 

fazendo uso de algum tipo de transporte ou não, atribui ao idioma local o vocábulo “subir e 

descer” quando se refere a efetuar compras e/ou pagamentos no centro da cidade. 

4.3.1. Subcentros: Uma Opção Para Não “Descer”? 

Passeando pela história lembramos que a cidade teve início, onde atualmente é o 

centro, numa área mais plana e com o seu crescimento se expandiu para as áreas mais altas 

originando novos bairros com pessoas de diversos poderes aquisitivos, mas que precisam 

receber atendimento de transporte público e acesso às vias e calçadas da mesma forma para 

todos os bairros. 

Sobre bairro Rossi (2001, p. 70) o descreve: 

O bairro torna-se, pois, um momento, um setor da forma da cidade, intimamente 
ligado à sua evolução e à sua natureza, constituído por partes e à sua imagem. 
Temos dessas partes uma experiência concreta. Para a morfologia social, o bairro é 
uma unidade morfológica e estrutural; é caracterizado por uma certa paisagem 
urbana, por um certo conteúdo social e por uma função; portanto, uma mudança 
num desses elementos é suficiente para fixar o limite do bairro. 

Alguns bairros apresentam serviço ao publico onde não se precise “descer” ao 

centro. Alguns comércios como as farmácias oferecem, também, recebimento de pagamentos 
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de contas de consumo de energia, consumo de água, boletos bancários, recarga de telefone 

celular, e ainda vendem produtos como perfumaria e higiene pessoal, entre outros; e para os 

medicamentos oferecem entrega em domicílio evitando o deslocamento do cliente. 

Porém nem todas essas farmácias abrigam caixa eletrônico para serviços de saque 

e/ou depósito de dinheiro, que em Crato, fica limitado às agências bancárias, próximas umas 

das outras, formando um “cinturão bancário” nessa área central e “ilha bancária” do Banco do 

Brasil localizado na Praça da Sé e outro no Shopping Residence, ambos no centro da cidade. 

Para a compra de hortifrutigranjeiros ainda é possível sua aquisição nos próprios 

bairros sem, obrigatoriamente, ter que sair; também é possível comprar cereais a granel, 

porém para a compra de cereais em grande quantidade, dependendo da estrutura familiar, 

muitos se dirigem ao Atacadão (loja de venda de produtos alimentícios a atacado e varejo), na 

avenida que liga Crato a Juazeiro do Norte, que é acessível por várias modalidades de 

transportes e mais viável economicamente, principalmente para os pequenos comerciantes 

abastecem suas “vendas” dessa forma. 

Para uma maior oferta de peças de vestuário o centro da cidade ainda é a melhor 

opção principalmente pela condição de preço e pagamento que a concorrência promove. 

Quando o tema é saúde alguns postos de atendimento já estão distribuídos pelos bairros, mas 

sempre próximos ao centro. 

Conforme Castells (2009, p.321): 

A desconcentração da função comercial conduz à criação de centros-de-troca 

periféricos, servindo às áreas urbanas determinadas, ou aproveitando-se de uma 
situação na rede dos fluxos cotidianos [...]. Dependendo destes centros comerciais 
periféricos serem puramente funcionais ou se introduzirem no tecido das relações 
humanas, eles podem impulsionar o desenvolvimento urbano [...]. 

 

Considerando as condições de mobilidade e da gestão da acessibilidade nesta 

cidade; a oferta de transportes públicos; as condições das calçadas, principalmente nas 

ladeiras nos induz um pensamento direcionado a viabilidade de implantação de pequenos 

centros comerciais, que podem abastecer seus bairros evitando que uma parcela dessa 

população precise, obrigatoriamente, “descer” para o centro para realizar uma compra ou 

pagamento específico. 
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Porém é preciso deixar bem claro que tal pensamento tem o significado de 

ampliar a oferta de serviços para a população nos bairros como uma opção de compra e 

locomoção, mas jamais como determinante para solucionar as questões que envolvem os 

parâmetros de mobilidade e acessibilidade ou mesmo como delimitação do direito de escolha. 

A compreensão da aceitação do cenário urbano como ele, atualmente, se encontra é possível, 

surge apenas o exercício do direito de ir e vir ou “não descer”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Mobilidade e a Gestão Urbana em Contexto 

 

Essa pesquisa teve como norte a obediência a critérios e normas de pesquisa de 

forma a não interferir negativamente na obtenção de dados, objetivando abordar sempre o uso 

racional do espaço urbano diante do discurso de mobilidade urbana, participação da 

comunidade e inclusão social das pessoas com deficiência ou restrição de mobilidade, bem 

como a fluidez do trânsito, a condição de uso das calçadas e a oferta e distribuição de serviços 

e equipamentos pelo território cratense. 

O Cariri vem se tornando ponto de convergência migratória no interior do Ceará e 

Crato para acomodar sua população com um nível aceitável de serviços como transportes, 

calçadas, acessibilidade, moradia, mobilidade e outros, a gestão urbana deve incrementar suas 

ações gerindo esse espaço mediante um planejamento estratégico urbanístico implantando 

esses serviços e evitando mais uma inconveniência urbana. 

Essa exigência não é decorrente apenas de um aumento populacional ou de uma 

maior participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho; não é apenas devido 

a uma demanda legal na oferta de serviços onde pessoas com mais idade, com deficiência ou 

com redução de mobilidade sejam consideradas produtivas, mas também porque nosso 

momento tecnológico já nos permite um cotidiano urbano que vislumbre essa cidade ideal. 

Somente parece utopia quando nos detemos às condições de gestão, mas é uma 

cidade possível, pois já temos tecnologia que permite a concretização e existência dessa 

cidade. O que já está produzido, criado e inventado pode e deve ser utilizado em benefício da 

população e da cidade, basta fazermos uso de sua aplicabilidade. 

O entrave maior que imobiliza a cidade é a ausência de uma educação voltada 

para as ações urbanas como reflexo do contexto social. É preciso pensar a cidade como ponto 

de chegada e permanência, como ponto de existência e de partida. Os interesses de poucos 

não devem se sobrepor sobre os interesses de muitos. 

A cidade atual é a irradiação dos primeiros grupos que se fixaram, desenvolvendo 

técnicas de criação e cultivo, descobrindo o fogo, criando as armas, construindo habitações, 

praticando o escambo, formando laços que fortaleceram o território, vivenciando novos e 
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velhos conflitos até o homem se ver como cidadão em nossos dias que, ainda, clamam por 

cidadania. A cidade é a personagem central que traz o pensamento de Silva (1997, p.85) para 

os dias atuais: 

A cidade está em cena. A cidade é a cena. Cobiçada, almejada, ultrajada e rejeitada 
ao mesmo tempo, a cidade é, na verdade, um enorme objeto de desejo. A cidade 
espetaculariza a vida cotidiana, dá sentido visual ao mundo das pessoas, das coisas, 
das trocas. Cidade dos encontros e desencontros. Olhares diferenciados constroem 
imagens e representações em infinitas composições. Permite também em escalas e 
níveis distintos concentrar em pontos espacialmente localizados, atividades dispares 
que revelam mundos próximos e distantes. Ela aproxima e difunde cultura e 
conhecimento, desnuda e permite segredos. A cidade firma-se como espaço 
privilegiado. 

 

A cidade é o centro. É nela e por ela que dialogamos todos os dias. É nela que 

existimos. Nenhum lugar causa um impacto tão forte quanto a cidade que habitamos, os laços 

que envolvem o cotidiano se contraem sempre que precisamos exercer nossa cidadania. 

Em uma demonstração de cuidado, respeito e gentileza para com as pessoas e para 

com a cidade que elas habitam é preciso que os conceitos de urbanismo e planejamento não se 

fixem apenas aos muros e placas; que a cidade de Crato assuma papel e seja referência na 

Região Metropolitana do Cariri como exemplo de mobilidade e gestão da acessibilidade. 

Esta pode ser uma cidade onde as leis e decretos que norteiam os espaços públicos 

possam ser um verbo conjugado por todos permitindo que o caminhar pelas calçadas e 

ladeiras, subindo ou descendo, indo e vindo de onde e para onde seus habitantes desejarem 

seja o reflexo de um amadurecimento social e político de uma sociedade inclusiva e realmente 

para todos, onde famílias e grupos sociais deixaram de tratar pessoas com deficiências como 

um problema e aprenderam que ser diferente também é normal. 

Assim como a cidade, esse tema é infinito. Cabe aos comprometidos com uma 

aprendizagem constante buscar, cotidianamente, aprimorar todas as questões a ela pertinentes 

possibilitando uma sustentabilidade urbana num exercício permanente da prática de educação 

social visando uma conscientização coletiva permitindo que todos possam contemplar e 

vivenciar uma cidade com todos. 
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ANEXO 

Anexo I. 

Da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
NBR 9050:2004 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 
NBR 9284:1986 Equipamento urbano – classificação; 
NBR 13994:2000 Elevadores de passageiros para pessoa com deficiência; 
NBR 14020:1997 Acessibilidade no trem de longo percurso; 
NBR 14021:1997 Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano; NBR 14022:1997 Acessibilidade 
em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros; 
NBR 14273:1999 Acessibilidade no transporte aéreo comercial; 
NBR 14970-1:2003 Acessibilidade em veículos automotores – requisitos de dirigibilidade; 
NBR 14970-2:2003 Acessibilidade em veículos automotores – diretrizes para avaliação clínica de condutor; 
NBR 14970-3:2003 Acessibilidade em veículos automotores – diretrizes para avaliação da dirigibilidade do 
condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado; 
NBR 15250:2005 Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário; 
NBR 15290:2005 Acessibilidade em comunicação na televisão; 
NBR 15320:2005 Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário; 
NBR 15450:2006 Acessibilidade de passageiro no sistema de transporte aquaviário; 
NBR 9077:2001 Saídas de emergências em edifícios – procedimentos; 
NBR 10898:1 Sistema de iluminação de emergência; 
ISO/DIS 9386-1 Plataforma elevatória com acionamento mecânico para pessoas com mobilidade prejudicada – 
normas de segurança, dimensões e funcionamento; 
NBR 15655-1 Plataforma elevatória motorizada para pessoas com mobilidade reduzida. 

Anexo II. 

NA LEGISLAÇÃO FEDERAL 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 05/10/1988 
DECRETO 5.296 – 02/12/2004 
Regulamenta as Leis 10.048, de 8/11/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 
10.098, de 19/12/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
LEI 7.405 – 12/11/1985 
Torna obrigatória a colocação do “Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam 
sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. 
LEI 7853 – 24/10/1989 
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – Corde, institui a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá 
outras providências. 
LEI 8.899 – 29/07/1994 
Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. 
LEI 10.098 – 19/12/2000 
Estabelece as normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
LEI 1.048 – 8/12/2000 
Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. 
DECRETO 3.298 – 20/12/1999 
Regulamenta a Lei 7.853, de 24/10/1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência consolida as normas de proteção, e dá providências. 
DECRETO 3.691, DE 19/12/2000 
Regulamenta a Lei 8.899, de 29/07/1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual. 



230 

 

DECRETO 3.956 – 8/10/2001 
Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. 
PORTARIA 3.284 – 07/11/2003 
Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 
autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. 

Anexo III. 

NAS NORMAS INTERNACIONAIS 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO 
Aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em dezembro de 1948: 
“Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho 
e à proteção contra o desemprego”; CONVENÇÃO 111 DA OIT – 25/06/1958 
Promulgada pelo Decreto 62.150/68, que trata da discriminação em matéria de emprego e profissão. 
RECOMENDAÇÃO 111 –1958 
Que suplementa a Convenção 111, de 25/06/1658 da OIT sobre discriminação em matéria de emprego e 
profissão. Define discriminação, formula política e sua execução. 
RESOLUÇÃO 3.447 – 09/12/1975 
Aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 09/12/1975 dispõe sobre a Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes. 
RESOLUÇÃO 2.896 – 20/12/1971 
Aprovada pela Assembleia Geral da ONU, sobre a Declaração de Direitos do Deficiente Mental. 
RESOLUÇÃO 45 – 14/12/1990 
68ª Assembleia Geral das Nações Unidas – ONU – Execução do Programa de Ação Mundial para as Pessoas 
com Deficiência e a Década das Pessoas Deficientes das Nações Unidas, compromisso mundial no sentido de se 
construir uma sociedade para todos, segundo a qual a Assembleia Geral solicita ao Secretário Geral uma 
mudança no foco do programa das Nações Unidas sobre deficiência, passando da conscientização para a ação, 
com o propósito de se concluir com êxito uma sociedade para todos por volta do ano 2010. 
RECOMENDAÇÃO 99 – 25/06/1955 
Relativa à reabilitação profissional das Pessoas com Deficiências – aborda princípios e métodos de orientação 
vocacional e treinamento profissional, meios de aumentar oportunidades de emprego para os portadores de 
deficiência, emprego protegido, disposições especiais para crianças e jovens com deficiência. 
CONVENÇÃO 159 da OIT – 01/06/1983 
Promulgada pelo Decreto 129/1991, trata da política de reabilitação profissional e emprego de Pessoas com 
Deficiência. Essa política é baseada no princípio de igualdade de oportunidade entre os trabalhadores com 
deficiência e os trabalhadores em geral. Medidas especiais positivas que visem garantir essa igualdade de 
oportunidades não serão consideradas discriminatórias com relação aos trabalhadores em geral. 
RECOMENDAÇÃO 168 – 20/06/1983 
Que suplementa a Convenção 159/1983, relativa à reabilitação profissional e emprego, e a Recomendação 99, 
relativa à reabilitação profissional de 1955. Prevê a participação comunitária no processo, a reabilitação 
profissional em áreas rurais, contribuições de empregadores e trabalhadores e dos próprios portadores de 
deficiência na formulação de políticas específicas. 
CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
Promulgada pelo Decreto 3.956, de 08/10/2001, tem por objetivo propiciar a plena integração na sociedade, das 
pessoas portadoras de deficiência. 

Anexo IV. 

DECRETO 5.296, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2004 
Regulamenta as Leis 10.048, de 08 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade. 
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inc. IV, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto nas Leis 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, DECRETA: 
 



231 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º. Este Decreto regulamenta as Leis 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 
2000. 
Art. 2º. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste Decreto, sempre que houver interação com a 
matéria nele regulamentada: 
I – a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de transporte 
coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva; 
II – a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza; 
III – a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de 
natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte 
coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato ou similar; e 
IV – a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes 
públicos ou privados. 
Art. 3º. Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, quando não forem 
observadas as normas deste Decreto. 
Art. 4º. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal, e as organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão 
legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto. 
CAPÍTULO II 
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
Art. 5º. Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços 
públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 
I – pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui 
limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000.Hz, 2.000.Hz e 3.000.Hz; 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação; 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho. 
e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências: e 
II – pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de 
deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. § 2º. O disposto no caput aplica-
se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de 
colo. § 3º. O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os preceitos 
estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, no que não conflitarem com a Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, observando, ainda, a 
Resolução do Conselho Monetário Nacional 2.878, de 26 de julho de 2001.  
Art. 6º. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que 
trata o art. 5º. 
§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 
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I – assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; II – mobiliário de recepção e 
atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme 
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 
III – serviços de atendimento para Pessoas com Deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas 
capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem em 
LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de 
atendimento; 
IV – pessoal capacitado para prestar atendimento às Pessoas com Deficiência visual, mental e múltipla, bem 
como às pessoas idosas; 
V – disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida; 
VI – sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º; 
VII – divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida; 
VIII – admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa 
portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5º, bem como nas demais 
edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do 
animal; e 
IX – a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5.º. 
§ 2º Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5.º, antes de qualquer outra, 
depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o disposto no inc. I do parágrafo único 
do art. 3º da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 
§ 3º Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade 
conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade dos casos a atender. 
§ 4º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem possuir, pelo menos, um telefone de 
atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva.  
Art. 7º. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem como das 
empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste Decreto, além do que estabelece o 
Decreto 3.507, de 13 de junho de 2000. 
Parágrafo único. Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar 
instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido neste Decreto. 
CAPÍTULO III 
DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ACESSIBILIDADE 
Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se: 
I – acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;  
II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a 
circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, 
classificadas em: 
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e no 
entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, 
sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. 
III – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os referentes à 
pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de 
água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico; IV – mobiliário urbano: o 
conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da 
urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais 
nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes 
públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 
V – ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados 
para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a 
autonomia pessoal, total ou assistida; 
VI – edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração pública, direta e indireta, 
ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinados ao público em geral; 
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VII – edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, 
esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as 
edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza; 
VIII – edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar 
ou multifamiliar; e 
IX – desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as 
pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, 
constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade. 
Art. 9º. A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes 
premissas básicas: 
I – a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação das 
ações; e 
II – o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. 
Capítulo IV 
Da Implementação da Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística 
Seção I 
Das Condições Gerais 
Art. 10. A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos princípios do 
desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação 
específica e as regras contidas neste Decreto. 
§ 1º Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas 
diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior dos cursos de Engenharia, 
Arquitetura e correlatos. 
§ 2º Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio 
à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o desenho universal. 
Art. 11. A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de 
destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1º As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e correlatas, ao anotarem 
a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade profissional declarada do atendimento às 
regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e 
neste Decreto. 
§ 2º Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou 
urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto. 
§ 3º O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará a colocação, em 
espaços ou locais de ampla visibilidade, do “Símbolo Internacional de Acesso”, na forma prevista nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT e na Lei 7.405, de 12 de novembro de 1985. 
Art. 12. Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o Poder Público e as empresas concessionárias 
responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a circulação de forma segura das 
pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e 
após a sua execução, de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação 
específica e neste Decreto. 
Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na 
legislação específica, observado o disposto na Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto: 
I – os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e Trânsito elaborados ou atualizados a partir 
da publicação deste Decreto; 
II – o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Viário; 
III – os estudos prévios de impacto de vizinhança; 
IV – as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental; e 
V – a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de 
incentivo. § 1º Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, devem ser 
observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
§ 2º Para emissão de carta de “habite-se” ou habilitação equivalente e para sua renovação, quando esta tiver sido 
emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na legislação específica, devem ser observadas e 
certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da 
ABNT. 
Seção II 
Das Condições Específicas 
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Art. 14. Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste Decreto, 
complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na legislação 
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 
Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais espaços de uso 
público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1º Incluem-se na condição estabelecida no caput: 
I – a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações consolidadas; 
II – o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de pedestre em nível; e 
III – a instalação de piso tátil direcional e de alerta. 
§ 2º Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização urbanística em áreas 
de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, faixa de largura menor que o estabelecido 
nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja 
viabilizado de outra forma, garantida a melhor técnica possível. 
Art. 16. As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a aproximação segura 
e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e o alcance visual e 
manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação 
livre de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1º Incluem-se nas condições estabelecida no caput: 
I - as marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham sua projeção 
sobre a faixa de circulação 
II - as cabines telefônicas e os terminais de auto-atendimento de produtos e serviços; 
III - os telefones públicos sem cabine; 
IV – a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento do mobiliário 
urbano; 
V – os demais elementos do mobiliário urbano; 
VI – as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. 
§ 2º A concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade Local, deverá assegurar 
que, no mínimo, dois por cento do total de Telefones de Uso Público – TUPs, sem cabine, com capacidade para 
originar e receber chamadas locais e de longa distância nacional, bem como, pelo menos, dois por cento do total 
de TUPs, com capacidade para originar e receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, esteja 
adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas, ou 
conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universalização. 
§ 3º As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto-atendimento de produtos e serviços e 
outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar localizados em altura que possibilite o 
manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir mecanismos para utilização autônoma por pessoas 
portadoras de deficiência visual e auditiva, conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
Art. 17. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que 
sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência visual ou com mobilidade 
reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade na via assim 
determinarem, bem como mediante solicitação dos interessados. 
Art. 18. A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de 
edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de 
uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
Parágrafo único. Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, piscinas, andares de recreação, salão de 
festas e reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e garagens, entre outras 
partes das áreas internas ou externas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso 
coletivo. 
Art. 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos 
acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de 
obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. 
§ 1º No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da data de 
publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
§ 2º Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação orçamentária para 
ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas. 
Art. 20. Na ampliação ou reforma das edificações de uso púbico ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de 
circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de 
deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
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Art. 21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso coletivo devem 
dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais devem ser adequadas ao 
uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em 
local de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. 
Art. 22. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de 
sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1º Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo 
em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2º Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação 
deste Decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, 
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 3º Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros 
de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada 
independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 4º Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso público, os sanitários 
preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados 
nos pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências 
e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de 
rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente 
sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1º Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, a destinação de dois por cento dos assentos para 
acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual e de pessoas com mobilidade reduzida, incluindo 
obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de 
acordo com os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes poderão excepcionalmente ser 
ocupados por pessoas que não sejam portadoras de deficiência ou que não tenham mobilidade reduzida. 
§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que garantam a acomodação de, 
no mínimo, um acompanhante da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 4º Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, 
conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência. 
§ 5º As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis a pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 6º Para obtenção do financiamento de que trata o inc. III do art. 2º, as salas de espetáculo deverão dispor de 
sistema de sonorização assistida para pessoas portadoras de deficiência auditiva, de meios eletrônicos que 
permitam o acompanhamento por meio de legendas em tempo real ou de disposições especiais para a presença 
física de intérprete de LIBRAS e de guias-intérpretes, com a projeção em tela da imagem do intérprete de 
LIBRAS sempre que a distância não permitir sua visualização direta. 
§ 7º O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 6º será sinalizado por meio do pictograma aprovado 
pela Lei 8.160, de 08 de janeiro de 1991. 
§ 8º As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, respectivamente, prazo 
de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste Decreto, para garantir a acessibilidade de 
que trata o caput e os §§ 1º a 5º. 
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou privados, 
proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e 
instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários. 
§ 1.º Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo Poder Público, 
o estabelecimento de ensino deverá comprovar que: 
I - está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação e informação previstas 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou neste Decreto; 
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II - coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de deficiência ou com 
mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades escolares e administrativas em 
igualdade de condições com as demais pessoas; e 
III - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, 
servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de 
discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas normas. 
§ 2.º As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, respectivamente, 
prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste Decreto, para garantir a 
acessibilidade de que trata este artigo. 
Art. 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou 
naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para 
veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual definidas neste Decreto, sendo 
assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada principal ou ao elevador, de fácil acesso à 
circulação de pedestres, com especificações técnicas de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1.º Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada em local de 
ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão sobre suas 
características e condições de uso, observando o disposto na Lei 7.405, de 1985. 
§ 2.º Os casos de inobservância do disposto no § 1º estarão sujeitos às sanções estabelecidas pelos órgãos 
competentes. 
§ 3.º Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso coletivo. 
§ 4.º A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas citadas no caput 
constitui infração ao art. 181, inc. XVII, da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
Art. 26. Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de sinalização visual e tátil 
para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, em conformidade com as normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT. 
Art. 27. A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou de uso coletivo, 
bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser construída, na qual haja obrigatoriedade 
da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1.º No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja o número de 
elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso 
e movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que 
especifica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2.º Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar da edificação a 
pessoa se encontra. 
§ 3.º Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, à exceção das 
habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação de elevadores por legislação municipal, 
deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de equipamento eletromecânico 
de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 4.º As especificações técnicas a que se refere o § 3º devem atender: 
I - a indicação em planta aprovada pelo poder municipal do local reservado para a instalação do equipamento 
eletromecânico, devidamente assinada pelo autor do projeto; 
II - a indicação da opção pelo tipo de equipamento (elevador, esteira, plataforma ou similar); 
III - a indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser instalado; e 
IV - demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de botoeira, espelho, 
informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edificação suporta a 
implantação do equipamento escolhido. 
Seção III 
Da Acessibilidade na Habitação de Interesse Social 
Art. 28. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições 
de acessibilidade dos empreendimentos: 
I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas; 
II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e 
acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos; III - execução das partes de uso comum, quando se tratar de 
edificação multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e  
IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Parágrafo único. Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social, 
financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabelecidos neste 
artigo. 
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Art. 29. Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete: 
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no art. 28; e 
II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre as iniciativas 
que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e municipais relativas à acessibilidade. 
Seção IV 
Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis 
Art. 30. As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade a 
todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa 1 do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, de 25 de novembro de 2003. 
Capítulo V 
Da Acessibilidade aos Serviços de Transportes Coletivos 
Seção I 
Das Condições Gerais 
Art. 31. Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-
se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e 
operação. 
Art. 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são:  
I - transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual;  
II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e  
III - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. 
Art. 33. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo são: 
I - governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal; 
II - governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal; 
III - governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal; e 
IV - governo federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. 
Art. 34. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são 
concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso 
pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. 
Parágrafo único. A infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação deste Decreto 
deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Art. 35. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas 
competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente 
sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Art. 36. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos 
serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão garantir a implantação das 
providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de 
forma a assegurar as condições previstas no art. 34 deste Decreto. 
Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão 
dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do 
“Símbolo Internacional de Acesso” após certificar a acessibilidade do sistema de transporte. 
Art. 37. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão 
dos serviços de transportes coletivos assegurarem a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços, 
para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Seção II 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodoviário 
Art. 38. No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no § 1º, 
todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no País serão fabricados 
acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1º As normas técnicas para fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário, de 
forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até doze meses a contar da 
data da publicação deste Decreto. 
§ 2º A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e 
permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á de forma gradativa, conforme o prazo previsto nos 
contratos de concessão e permissão deste serviço. 
§ 3º A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infra-estrutura dos serviços deste transporte deverão 
estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a contar da data de publicação deste 
Decreto. 
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§ 4º Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e desembarque dos 
usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. 
Art. 39. No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação de 
conformidade descritos no § 3º, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte 
coletivo rodoviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus 
equipamentos. 
§ 1º As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário em 
circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 
doze meses a contar da data da publicação deste Decreto. 
§ 2º Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, quando da 
elaboração das normas técnicas para a adaptação dos veículos, especificar dentre esses veículos que estão em 
operação quais serão adaptados, em função das restrições previstas no art. 98 da Lei 9.503, de 1997. 
§ 3º As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo rodoviário, bem como os 
procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de 
conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - INMETRO, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT.  
Seção III 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquaviário 
Art. 40. No prazo de até trinta e seis meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no § 1º, 
todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados acessíveis e estarão 
disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
§ 1º As normas técnicas para fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário 
acessíveis, a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial, estarão disponíveis no prazo de até vinte e quatro meses a contar da data 
da publicação deste Decreto. 
§ 2º As adequações na infra-estrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão atender a critérios 
necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do sistema de transporte aquaviário. 
Art. 41. No prazo de até cinqüenta e quatro meses a contar da data de implementação dos programas de 
avaliação de conformidade descritos no § 2º, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de 
transporte coletivo aquaviário, deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de 
seus equipamentos. 
§ 1º As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário em 
circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 
trinta e seis meses a contar da data da publicação deste Decreto. 
§ 2º As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário, bem como os 
procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de 
conformidade desenvolvidos e implementados pelo INMETRO, a partir de orientações normativas elaboradas no 
âmbito da ABNT. 
Seção IV 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Metroferroviário e Ferroviário 
Art. 42. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a infra-estrutura 
dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a 
contar da data de publicação deste Decreto. 
§ 1º A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedece rá ao disposto 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2º No prazo de até 30 dias e seis meses a contar da data da publicação deste Decreto, todos os modelos e 
marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão fabricados acessíveis e estarão 
disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
Art. 43. Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente 
acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a contar da data de publicação deste Decreto. 
§ 1º As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo metroferroviário e 
ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras de, no 
mínimo, oito por cento ao ano, sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. 
§ 2º O plano de que trata o § 1º deve ser apresentado em até seis meses a contar da data de publicação deste 
Decreto. 
Seção V 
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Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo 
Art. 44. No prazo de até trinta e seis meses, a contar da data da publicação deste Decreto, os serviços de 
transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem 
operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Parágrafo único. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na Norma de 
Serviço da Instrução da Aviação Civil NOSER/IAC - 2508-0796, de 1º de novembro de 1995, expedida pelo 
departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
Seção VI 
Das Disposições Finais 
Art. 45. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou 
isenção de tributo: 
I - para importação de equipamentos que não sejam produzidos no País, necessários no processo de adequação 
do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais; e  
II – para fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte coletivo. 
Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere o caput, deve-se observar o disposto no 
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sinalizando impacto orçamentário e financeiro da 
medida estudada. 
Art. 46. A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transportes coletivos, segundo disposto no art. 6º, 
inc. II, da Lei 10.048, de 2000, cabe à União, aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, de acordo com suas 
competências. 
 
Capítulo VI 
Do Acesso à Informação e à Comunicação 
Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será obrigatória a 
acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores 
(internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações 
disponíveis. 
§ 1º Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os 
procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput será estendido por igual 
período. 
§ 2º Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que represente a 
acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas respectivas páginas de entrada. 
§ 3º Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos Governos Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, um computador com sistema de 
som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual. Art. 48. Após doze meses da 
edição deste Decreto, a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de 
computadores (internet), deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inc. III do art. 2º. 
Art. 49. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva, por meio das seguintes ações: 
I - no Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, disponível para uso do público em geral: 
a) instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptados 
para uso por pessoas portadoras de deficiência; 
b) garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de deficiência auditiva 
para acessos individuais; 
c) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas 
portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, 
inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de Serviço Móvel Pessoal; e 
d) garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação das unidades 
existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel destes 
equipamentos. 
II - no Serviço Móvel Celular ou Serviço Móvel Pessoal: 
a) garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o envio de mensagens de texto 
entre celulares de diferentes empresas; e 
b) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas 
portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, 
inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de Serviço Telefônico Fixo 
comutado. 
§ 1º Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos Planos Gerais de Metas de 
Universalização aprovados pelos Decretos nos 2.592, de 15 de maio de 1998, e 4.769, de 27 de junho de 2003, 
bem como o estabelecido pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997. 
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§ 2º O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos Planos Gerais de Metas de 
Universalização é entendido neste Decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva, no que se refere aos 
recursos tecnológicos de telefonia. 
Art. 50. A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL regulamentará, no prazo de seis meses a contar 
da data de publicação deste Decreto, os procedimentos a serem observados para implementação do disposto no 
art. 49. Art. 51. Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem, de 
forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor. 
Art. 52. Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos 
tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à informação às pessoas 
portadoras de deficiência auditiva ou visual. 
Parágrafo único. Incluem-se entre os recursos referidos no caput: 
I - circuito de decodificação de legenda oculta; 
II - recurso para Programa Secundário de Áudio (SAP); e 
III - entradas para fones de ouvido com ou sem fio. 
Art. 53. A ANATEL regulamentará, no prazo de doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, os 
procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas previsto no art. 19 da Lei 
nº 10.098, de 2000. § 1º O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no art. 31 
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
§ 2º A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos seguintes sistemas de 
reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual: 
I - a substituição por meio de legenda oculta; 
II - a janela com intérprete de LIBRAS; e 
III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens. 
§ 3º A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE da Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá a ANATEL no procedimento 
de que trata o § 1º. 
Art. 54. Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens operadas pelo Poder 
Público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e mais amplas do que 
aquelas as serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no art. 53. 
Art. 55. Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria com organizações 
sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a capacitação de profissionais em LIBRAS. 
Art. 56. O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no País deverá contemplar 
obrigatoriamente os três tipos de sistema de acesso à informação de que trata o art. 52. 
Art. 57. A Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República editará, no 
prazo de doze meses a contar da data da publicação deste Decreto, normas complementares disciplinando a 
utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no § 2º do art. 53, na publicidade governamental e nos 
pronunciamentos oficiais transmitidos por meio dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. 
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput e observadas as condições técnicas, os pronunciamentos 
oficiais do Presidente da República serão acompanhados, obrigatoriamente, no prazo de seis meses a partir da 
publicação deste Decreto, de sistema de acessibilidade mediante janela com intérprete de LIBRAS. 
Art. 58. O Poder Público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio magnético, em 
formato de texto, as obras publicadas no País. 
§ 1º A partir de seis meses da edição deste Decreto, a indústria de medicamentos deve disponibilizar, mediante 
solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, braile ou em fonte ampliada.  
§ 2º A partir de seis meses da edição deste Decreto, os fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos e 
mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, exemplares dos manuais de instrução 
em meio magnético, braile ou em fonte ampliada. 
Art. 59. O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos 
científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às Pessoas com Deficiência auditiva e 
visual, tais como tradutores e intérpretes de LIBRAS, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação e 
comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea. 
Art. 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de 
auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para tecnologia da 
informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. 
Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e 
equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. 
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Capítulo VII 
Das Ajudas Técnicas 
Art. 61. Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou 
tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. 
§ 1º Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes, 
ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência. 
§ 2º Para os fins deste Decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são considerados ajudas 
técnicas. 
Art. 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de 
auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para ajudas técnicas, cura, 
tratamento e prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. 
Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e 
equipamentos de ajudas técnicas. 
Art. 63. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir 
da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional de componentes e 
equipamentos. 
Parágrafo único. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo Poder Público, serão 
estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para aquisição de ajudas técnicas.  
Art. 64. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de: 
I - redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas técnicas que não sejam 
produzidos no País ou que não possuam similares nacionais; 
II - redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre as ajudas técnicas; e 
III - inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos a dedução de imposto de renda. 
Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere o caput, deve-se observar o disposto no 
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000, sinalizando impacto orçamentário e financeiro da medida 
estudada. 
Art. 65. Caberá ao Poder Público viabilizar as seguintes diretrizes: 
I - reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento; 
II - promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação profissional, no 
ensino médio, na graduação e na pós- graduação; III - apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos 
referentes a ajudas técnicas; 
IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de ensino 
universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na área de ajudas técnicas; e 
V - incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas. 
Art. 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas Técnicas, constituído por 
profissionais que atuam nesta área, e que será responsável por: 
I - estruturação das diretrizes da área de conhecimento; 
II - estabelecimento das competências desta área; 
III - realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas; 
IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; e 
V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de rede nacional 
integrada. 
§ 1º O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORDE e participará do Programa Nacional de 
Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no art. 62. 
§ 2º Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e 
não serão remunerados. 
 
Capítulo VIII 
Do Programa Nacional de Acessibilidade 
Art. 67. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, por intermédio da CORDE, integrará os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais. 
Art. 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de 
acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações: 
I - apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas técnicas; 
II - acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade; 
III - edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade; 
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IV - cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a 
situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, comunicação e informação; 
V - apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade; 
VI - promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade; e 
VII - estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. 
 
Capítulo IX 
Das Disposições Finais 
Art. 69. Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalização, recuperação ou 
reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, nos 
transportes e na comunicação e informação devidamente adequada às exigências deste Decreto. 
Art. 70. O art. 4.º do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 4.º (...) 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
IV -............................. 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
..............................................”(NR) 
Art. 71. Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 02 de dezembro de 2004; 183° da Independência e 116° da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
Publicado no D.O.U, n. 232, sexta-feira, de 03 de dezembro de 2004. 

Anexo V. 

DIRETRIZES DO DESENHO UNIVERSAL NA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO 
DE SÃO PAULO 
Diretrizes para a unidade habitacional 
As diretrizes apresentadas a seguir aplicam-se aos ambientes das unidades habitacionais, incluindo suas áreas 
privativas internas e externas. 
Do alinhamento do lote à edificação 
Todo o trajeto de pedestres, desde o passeio público até a edificação, deve ser feito através de uma faixa de 
circulação contínua, livre e desimpedida, com piso antiderrapante e com largura mínima de 90 cm. Caso seja 
necessário prever o uso de rampas, não devem ter mais que 8,33% de declividade (1:12), sendo preferível uma 
rampa com comprimento maior e declividade menor. Como estabelece a NBR 9050, para até 5% de declividade 
não há necessidade de corrimãos, cuja acomodação deve ser solucionada internamente ao lote. O nível de acesso 
da rampa à residência deve estar situado em qualquer cota entre o ponto mais baixo e o mais alto da testada do 
lote. Da mesma forma, a acomodação e a declividade da rampa deverão ser solucionadas internamente ao lote, 
até atingir o acesso à residência. 
Sala 
Deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado de, no mínimo, uma mesa, mobiliário 
para sentar e espaço de convivência social, de modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha de: 
- Área de aproximação ao mobiliário, à janela e a eventual terraço, com alcance e manuseio de todos os 
dispositivos de comando e equipamentos; 
- Área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair de frente; 
- Espaço para circulação entre móveis de, no mínimo, 80 cm; 
 -Área de visibilidade situada a, no máximo 60 cm, de altura do piso, permitindo alcance visual para uma pessoa 
sentada. 
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Dormitórios 
Pelo menos um dormitório deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado 
prioritariamente para uma cama de casal e armário para roupas, de modo a possibilitar que o usuário de cadeira 
de rodas disponha de: 
- Área de aproximação ao armário, à janela e a eventual terraço, com alcance e manuseio de todos os dispositivos 
de comando e equipamentos; 
- Área de transferência lateral à cama; 
- Área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair de frente; 
- Espaço para circulação entre móveis de, no mínimo, 80 cm; 
- Espaço para aproximação e transferência para camas. 
Banheiro 
Deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado de vaso sanitário, chuveiro, lavatório, 
bem como espaço de armazenagem para produtos de higiene pessoal, de modo a possibilitar que o usuário de 
cadeira de rodas disponha de: 
- Área de aproximação frontal ao lavatório, com 25 cm sob a louça; 
- Lavatório de embutir sobre bancada, contendo torneira de mesa com comando adequado, conforme item 
“Instalações hidráulicas”. O comando da torneira deve ficar a uma distância máxima de 50 cm da borda da 
bancada; 
- Área de transferência frontal, diagonal e lateral à bacia sanitária; 
- Área de transferência lateral, externa ao box do chuveiro; 
- Box com dimensão mínima de 90 cm X 95 cm; 
- Área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair de frente; - Materiais construtivos capazes 
de suportar a fixação de barras de sustentação em todas as paredes. 
Cozinha 
Deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado de, no mínimo, um fogão, uma 
geladeira e uma pia, assim como espaço de armazenagem para utensílios de cozinha, ingredientes e alimentos, de 
modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha de: 
- Área de aproximação lateral ao fogão e à geladeira, com espaço que possibilite ao usuário de cadeira de rodas 
posicionar-se lateralmente à frente desses equipamentos; 
- Área de aproximação frontal ou lateral e local de armazenamento para utensílios de cozinha e alimentos; 
- Área de aproximação frontal à pia, com espaço livre de 25 cm sob o móvel; 
- Pia com tampo reforçado, na altura máxima de 85 cm, a partir do piso, e torneira de mesa com comando 
adequado, conforme item “Instalações hidráulicas”. O comando da torneira deve ficar distante, no máximo, 50 
cm da borda da bancada; 
- Área de manobra com amplitude mínima de 180°, para entrar e sair de frente; 
- Registro de gás posicionado lateralmente ao fogão, cujo nicho deve ter largura mínima de 75 cm, com altura 
compatível com as normas estabelecidas pela concessionária, entre 40 cm e 1,2 m, a partir do piso. 
Área de serviço 
Deve ter dimensões e forma que permitam a disposição e o uso adequado de, no mínimo, um tanque, uma 
lavadora de roupas e varal, de modo a possibilitar que o usuário de cadeira de rodas disponha de: 
- Área de aproximação frontal ao tanque com 25 cm de espaço livre sob a louça; 
- Tanque com coluna e fixação adequada; 
- Alcance manual da torneira do tanque, com distância máxima do comando de 50 cm; 
- Área de aproximação à máquina de lavar roupa, de modo que a cadeira de rodas possa posicionar-se 
lateralmente à frente do eletro doméstico. 
Instalações hidráulicas 
Os registros de pressão e de gaveta devem estar situados entre 40 cm e 1,2 m de altura, a partir do piso acabado. 
As torneiras da pia e lavatórios devem ser de bancada, instaladas a uma distância máxima de 50 cm da borda, 
para o adequado alcance manual de seus comandos. Os volantes de torneiras, registros e outros deverão ser do 
tipo cruzeta ou alavanca. 
Instalações elétricas 
As tomadas devem estar situadas a uma altura entre 40 cm e 1,2 m do piso acabado. Interruptores e campainhas 
devem estar locados a, no máximo, 1 m de altura do piso acabado. Quadros de luz, interfones e comandos de 
equipamentos elétricos devem estar posicionados a uma altura máxima de 1,2 m do piso acabado. Em 
corredores, dormitórios e sala, devem ser instalados comandos paralelos. 
Comunicação 
Devem ser previstos pontos para eventual instalação de campainha e interfone com sinal sonoro e luminoso na 
sala, dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço. A numeração das unidades habitacionais deve ser em 
relevo e braile e estar instalada nos batentes ou vedos adjacentes ao lado da maçaneta, a uma altura entre 90 cm e 
1,2 m, preferencialmente a uma distância máxima de 15 cm da maçaneta ou campainha. 
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Diversos 
Comandos de janelas e alavancas de portas, entre outros, devem estar situados entre 60 cm e 1,2 m de altura do 
piso acabado. Maçanetas de portas devem estar entre 80 cm e 1 m do piso acabado. 
Caixilhos 
Devem ser previstos caixilhos que garantam alcance manual para uma pessoa sentada. 

Anexo VI. 

Desenho Universal nas Áreas Comuns Condominiais Para o Estado de São Paulo 
O Desenho Universal aplicado às áreas comuns condominiais deve criar espaços adequados às necessidades de 
todos os usuários. Devem ser requisitos do projeto itens como segurança, conforto e bom desempenho na 
fruição, deslocamento adequado e usufruto dos espaços comuns, construídos ou não. Essas áreas devem prever 
passeios com revestimentos, largura, elementos de apoio e declividade adequados; interligação dos 
estacionamentos às demais áreas comuns e entre elas; sinalizações, guarda-corpos e corrimãos, entre outros 
recursos. 
Diretrizes para as áreas comuns condominiais 
Para que um espaço seja considerado acessível, deve reunir as condições necessárias para ser utilizado de forma 
cômoda por todos os usuários, levando-se em consideração os parâmetros técnicos previstos na NBR 9050. Além 
disso, as diretrizes apresentadas a seguir devem ser contempladas. 
Portão de entrada de pedestres 
Os portões de entrada dos condomínios e as portas de acesso aos edifícios devem ter, pelo menos, uma folha com 
largura mínima de 80 cm e largura mínima total de 1,2 m. 
Comandos 
As campainhas locadas na portaria dos condomínios, botoeiras de elevadores e demais comandos de uso comum 
devem estar situados entre 80 cm e 1,2 m de altura, a partir do piso acabado, e conter sinalização em relevo 
detectável por pessoas com deficiência visual. 
Guarita 
Se existente na portaria do condomínio, deve possuir dimensões que atendam aos mesmos parâmetros definidos 
para a unidade habitacional no que se refere às áreas de manobra, de transferência e de aproximação, bem como 
à altura dos comandos. 
Passeios 
O projeto do condomínio deve prever rotas acessíveis que interliguem o portão de acesso à porta de entrada de 
todas as edificações, bem como às áreas de estacionamento e às demais áreas de uso comum, cobertas ou 
descobertas. Todo o trajeto, do passeio público até as edificações, deve contemplar: 
- Circulação de pedestres livre e desimpedida, com largura mínima de 1,2 m. O mobiliário de uso comum e 
postes de iluminação não podem obstruir a faixa de circulação de pedestres em sua largura mínima; 
- Materiais antiderrapantes. Caso se trate de revestimento cerâmico, deve atender ao coeficiente de atrito 
mínimo; 
- Em passeios amplos e calçadões onde não houver guia de balizamento, 
deve-se prever sinalização tátil direcional para pessoas com deficiência visual, bem como sinalização tátil de 
alerta em áreas de circulação de veículos, em conformidade com a NBR 9050 e demais normas técnicas de 
acessibilidade vigentes; 
- Escadas com corrimão, conforme NBR 9050; 
- Acesso por rampas às áreas comuns, conforme NBR 9050; 
- Travessias com passeios rebaixados nas vias internas. Como alternativa, recomenda-se utilizar faixas de 
travessias elevadas, a fim de garantir percursos acessíveis em todo o condomínio. 
Áreas de lazer descobertas 
O acesso e o uso dos equipamentos disponíveis nos espaços de lazer devem ser garantidos conforme 
dimensionamentos e especificações estabelecidos no item “Passeios”. Em playgrounds, deve-se assegurar o 
acesso aos brinquedos por uma rota acessível. Um dos equipamentos de lazer, no mínimo, deve ser inclusivo. 
Circulação de veículos 
As áreas de circulação de veículos devem conter sinalização e/ou obstáculo físico que promovam a proteção do 
pedestre. 
Estacionamentos 
A circulação de pedestres deve ocorrer em faixa livre e desimpedida, com largura mínima de 1,2 m. Do total de 
vagas, 2% devem ser destinadas a pessoas com deficiência e 5% a idosos, salvo legislação específica mais 
restritiva. Tais vagas devem estar conectadas à rota acessível e com maior proximidade possível dos acessos às 
unidades habitacionais. Para empreendimentos sem oferta de vagas, deve-se prever área de embarque e 
desembarque acessível, em local adequado. 
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Áreas de convivência cobertas 
Centros de Apoio ao Condomínio, salão de festas, entre outros equipamentos de convivência, devem seguir as 
exigências estabelecidas pela NBR 9050 e contemplar áreas de manobra, de transferência e de aproximação 
conforme as diretrizes definidas para as unidades habitacionais. 
Halls de acesso 
Halls de entrada devem seguir as diretrizes referentes às áreas de manobra, de transferência e de aproximação 
definidas para as unidades habitacionais, bem como as determinações da NBR 9050. O acesso a escadas e 
elevadores deve ser livre e desimpedido. O piso dos halls de acesso deve ser antiderrapante. No caso de 
revestimento cerâmico, deve atender ao coeficiente de atrito mínimo estabelecido. 
Comunicação 
Andares, blocos e unidades habitacionais devem ter numeração tátil, posicionada em relevo e braile, a uma altura 
entre 90 cm e 1,2 m, a partir do piso, em local adequado. 
Desníveis 
Os projetos devem propor, preferencialmente, desnível zero entre os ambientes internos das áreas comuns 
cobertas. Para desníveis superiores a 1,5 cm, situados em acessos externos, portões de acesso ao condomínio ou 
portas de acesso aos edifícios, devem ser implantados patamares e rampas nos termos da NBR 9050. Tais 
recursos garantem ao usuário um acesso seguro e protegem os espaços internos das incidências da chuva. 
Circulações verticais 
O acesso a escadas e elevadores deve ser livre e desimpedido, e ter largura mínima de 1,2 m, além de atender às 
normas de segurança pertinentes. Para condomínios verticais, deve ser destinado espaço para instalação de, no 
mínimo, um elevador por edifício, a fim de assegurar uma circulação vertical acessível, mesmo que futura. Em 
consonância com essas diretrizes, as legislações e normas técnicas específicas pertinentes também devem ser 
atendidas. 
Sanitários e vestiários nas áreas comuns 
Para esses ambientes, o projeto deve observar as determinações da NBR 9050. 
Rampas 
As rampas de pedestres devem seguir os parâmetros técnicos previstos na NBR 9050, com largura mínima de 1,2 
m e revestimento antiderrapante. Para piso cerâmico, atender ao coeficiente de atrito estabelecido. 
Escadas 
As escadas devem obedecer aos parâmetros técnicos previstos na NBR 9050, com largura mínima de 1,2 m e 
revestimento antiderrapante. Para piso cerâmico, observar o coeficiente de atrito estabelecido. 
Plataformas 
As plataformas devem atender às exigências estabelecidas pela NBR 15655-1, bem como às legislações 
municipais e estaduais vigentes.  
Elevadores e plataformas de uso específico 
A escolha do tipo de equipamento de transporte a ser instalado nas áreas comuns condominiais deve levar em 
consideração as dimensões mínimas para a utilização adequada do usuário de cadeira de rodas. Para os demais 
requisitos, atender às normas técnicas vigentes e legislações pertinentes. 
Recomendações 
O projeto do condomínio residencial deve levar em consideração: 
- A redução das distâncias entre acesso principal, áreas de estacionamento e acesso às unidades; 
- A aplicação de travessias em nível para pedestres nos cruzamentos entre pista de rolamento de automóveis e 
passeio dos transeuntes; 
- A acessibilidade em todo o pavimento térreo das edificações, de uso privativo ou comum; 
- A iluminação adequada das áreas comuns, especialmente patamares de escadas e rampas, a fim de proporcionar 
segurança e conforto. 
 
 
Anexo VII 
 
Em comparação à Confederação dos Tamoios no sul brasileiro, a “Confederação dos Cariris” que teria ocorrido 
entre os séculos XVII e XVIII e que ameaçava a colonização portuguesa pretendida no nordeste brasileiro. Tal 
evento se devia ao fato da “guerra sem trégua” que os índios faziam em relação à caça que podia ser abatida 
como “qualquer animal do mato”. Gustavo Barroso in Figueiredo Filho (1964, p.10), cita: No sul do Brasil, a 
famosa Confederação dos Tamoios, decantada em prosa e verso, ameaçou a dominação portuguesa. No 
Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte e no Ceará, a Confederação dos Cariris, embora muito menos 
falada, quase destruiu, em seus fundamentos, a colonização lusa. Os Cariris eram uma nação indômita e inquieta, 
de língua travada, como se dizia, isto é, que não falava o idioma tupi. Habitavam o sertão, mas ao longo dos rios, 
de suas cabeceiras se estendiam até as proximidades da costa. Ocupavam a vastíssima região compreendida entre 
a margem esquerda do Rio São Francisco e as quebradas das serras do Araripe e da Ibiapaba. Combatidos pelos 
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bandeirantes baianos da Casa da Tôrre de Garcia d’Ávila, com eles às vezes se aliaram para dar caça a outros 
indígenas seus inimigos. No que se refere ao vocabulário dos Cariris, Walter Pompeu in Figueiredo Filho (1964, 
p.11) afirma que “o dialeto Cariri é extremamente simples e, como o Tupi, faltavam-lhe as letras do alfabeto F, 
L, J, Z e V.” Os Cariris ocuparam uma área desde o sul cearense até o centro da Bahia e do oeste pernambucano 
até as proximidades da Borborema. Não ocupavam toda a região, mas somente aquelas mais férteis, nas 
cabeceiras dos rios e que apresentavam condições climáticas favoráveis principalmente as que apresentavam 
condições para consumo e uso da água. Após se fixarem nas margens do Rio São Francisco como também em 
suas ilhas, foram obrigados a ampliar sua territorialidade devido ao crescimento de suas tribos, o que os orientou 
no sentido da serra da Borborema até o rio Salgado, afluente do rio Jaguaribe, já no estado cearense. Ao 
alcançarem o rio Salgado ocuparam o vale entre a serra do Araripe e a serra de São Pedro. O Dr. Marcos de 
Macedo in Pinheiro (2009, p. 17) relata que “Auscultando-se atentamente na chapada do Araripe, na altura da 
cidade do Crato, ouvem-se surdos ruídos cavernosos produzidos pela corrente das águas que formam as 
nascentes”. Em sua obra “Observações sobre as secas do Ceará” em 1871 in Pinheiro (2009, p. 16). Sobre a 
etimologia do nome Araripe, ainda citando Pinheiro (2009), ele nos fornece a seguinte explicação: Todos os 
importantes núcleos populosos do Cariri são mui pertos da chapada do Araripe, cujo nome primitivo foi Rari. 
Explica Capistrano de Abreu que o “R em tupi é sempre brando, qualquer que seja a posição, e que em 
português é sempre forte no princípio das palavras: daí o fato interessante de os brasileiros juntarem-lhes um A 
inicial para, pondo o R entre duas vogais, conservarem-lhe o som primitivo: é o que se vê em Araripe, por 
exemplo, cuja forma antiga é Rari, como se lê num documento conservado em Purchas”. Quanto a pe “é uma 
posposição da língua geral, significando em”. Paulino Nogueira em seu “Vocabulário” aceita a seguinte 
etimologia; “arara e ype habitação: lugar de arara, (Martius. Glos. Página 491)”. 

 


