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RESUMO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno inexorável que se dá em escala global, ainda 

que, atinja em intensidades distintas os países, estando em sincronia com seus respectivos níveis 

de desenvolvimento social e econômico. Segundo dados censitários levantados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa no Brasil em 1980 correspondia 

a 6,7% da população total do país; no censo seguinte, 1991, esse percentual sobe para 7,2%; já 

nos anos 2000, a população de idosos chegou a 8,2% da população brasileira; e, finalmente, o 

último censo realizado em 2010, registrou um percentual de 10,5%. Para o ano de 2020, o IBGE 

estima que haja um crescimento de 32,7%, passando esse grupo etário a representar 14,2% do 

número total de habitantes do país. Assim, constatado a iminência desse processo, e de que na 

contemporaneidade as pessoas vivem majoritariamente nas cidades, esta pesquisa visa conhecer 

os idosos residentes e/ou frequentadores da orla de Fortaleza, bem como as atividades realizadas 

nos espaços de lazer no litoral, buscando compreender como esta população, em diferentes 

níveis socioeconômicos, se apropria destes espaços. A metodologia empregada se pauta em três 

etapas, inicialmente a revisão bibliográfica sobre a temática em estudo; posteriormente, o 

levantamento de dados secundários, sobretudo de natureza populacional e infraestrutural; e por 

fim, a etapa de campo com a produção de dados primários através da realização de entrevistas 

semiestruturadas com a população idosa de três setores do litoral Fortalezense. Este recorte 

utiliza a metodologia aplicada pelo Atlas de Desenvolvimento Humano: Barra do Ceará I, 

Meireles I e Praia do Futuro - Caça e pesca/31 de Março, que têm os calçadões como espaços 

de lazer em comum, mas também são marcados pelos contrastes sociais e disparidades de renda. 

O acesso e usufruto pleno da cidade estão ancorados em uma construção social com raízes na 

história de vida dos indivíduos. Conclui-se, portanto, que os idosos de menor renda e 

escolaridade, mantiveram ao longo de suas vidas uma relação de trabalho e lazer com os espaços 

litorâneos da cidade, sendo que nitidamente a primeira se sobrepunha a segunda no que tange 

ao tempo destinado à realização de tais atividades. Desse modo, não houve a construção de 

hábitos que associassem diretamente a atividade física, o lazer, a sociabilidade nesses espaços 

à qualidade de vida e um envelhecimento ativo e saudável. Já os idosos de mais alta renda, que 

conseguem suprir satisfatoriamente suas necessidades biológicas, sociais e de autorrealização, 

que no nosso recorte de investigação, residem primordialmente na UDH do Meireles, dispõem 

de maior diversidade de opções no que tange ao acesso à espaços, atividades e serviços que 

auxiliam na manutenção de sua autonomia, saúde e qualidade de vida. Em relação aos idosos 

mais desabastecidos, percebe-se uma dependência das iniciativas do Estado ou de ONG’s. 



 

 

Portanto, é mister que as políticas criadas atendam às múltiplas demandas, para que todos, mas 

sobretudo, aqueles mais vulneráveis possam envelhecer de forma ativa e saudável, encontrando 

na cidade mecanismos asseguradores de autonomia, realização e qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento populacional. Desigualdades socioeconômicas. Apropriação. 

Espaços públicos. Lazer.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Population aging is an inexorable phenomenon that occurs on a global scale, although it affects 

countries in different intensities, being in sync with their respective levels of social and 

economic development. According to census data collected by the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE), the elderly population in Brazil in 1980 corresponded to 6.7% 

of the country's total population; in the following census, 1991, this percentage rises to 7.2%; 

in the 2000s, the elderly population reached 8.2% of the Brazilian population; and, finally, the 

last census conducted in 2010, registered a percentage of 10.5%. For the year 2020, the IBGE 

estimates that there will be a growth of 32.7%, with this age group representing 14.2% of the 

total number of inhabitants in the country. Thus, as the imminence of this process is verified, 

and that in contemporary times people live mostly in the cities, this research aims to meet the 

elderly residents and / or regulars on the Fortaleza’s coast, as well as the activities carried out 

in leisure spaces on the coast, seeking to understand how this population, at different 

socioeconomic levels, appropriates these spaces. The methodology used is based on three 

stages, initially the bibliographic review on the subject under study; subsequently, the collection 

of secondary data, mainly of a population and infrastructure nature; and finally, the field stage 

with the production of primary data through the performance of semi-structured interviews with 

the elderly population of three sectors of the Fortalezense coast. This cut uses the methodology 

applied by the Human Development Atlas: Barra do Ceará I, Meireles I and Praia do Futuro - 

Hunting and fishing / March 31, which have boardwalks as leisure spaces in common, but are 

also marked by social contrasts and income disparities. Access and full enjoyment of the city 

are anchored in a social construction rooted in the life history of individuals. It is concluded, 

therefore, that the elderly with lower income and education, maintained throughout their lives 

a relationship of work and leisure with the coastal spaces of the city, with the former clearly 

overlapping the latter with regard to the time allocated to carrying out such activities. Thus, 

there was no construction of habits that directly associated physical activity, leisure, sociability 

in these spaces with quality of life and an active and healthy aging. The elderly with the highest 

income, who are able to satisfactorily meet their biological, social and self-fulfillment needs, 

which in our research segment, live primarily in the HDU of Meireles, have a greater diversity 

of options with regard to access to spaces , activities and services that help to maintain their 

autonomy, health and quality of life. In relation to the most underserved elderly, there is a 

dependence on State or NGO's initiatives. Therefore, it is necessary that the policies created 

meet the multiple demands, so that all, but above all, the most vulnerable can age in an active 



 

 

and healthy way, finding in the city mechanisms that guarantee autonomy, achievement and 

quality of life. 

 

Keywords: Population-ageing. Socioeconomic inequalities. Appropriation. Public spaces. 

Recreation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Envelhecer, o que para muitos se apresenta enquanto o despontar do fim de um 

ciclo, sendo muitas vezes encarado com ansiedade e apreensão, hoje, cada vez mais, passa a ser 

ressignificado, tornando-se uma fase de (des)continuidades e recomeços. No entanto, este ideal, 

e por ser ideal muitas vezes se convizinha à utopia, esbarra nas discrepâncias sociais, 

econômicas, culturais, educacionais, político-ideológicas e etc., que são marcantes na sociedade 

brasileira, a sociedade dos contrastes. 

As desigualdades socioeconômicas acabam por inviabilizar equidade no acesso às 

condições básicas capazes de assegurar bem-estar e qualidade de vida satisfatória aos cidadãos, 

em especial aqueles que chegam à maturidade. A redução destas desigualdades deve ser, 

portanto, um alvo a ser perseguido pelas esferas do poder público e pela sociedade civil a fim 

de promover um ambiente saudável e favorável ao desenvolvimento pleno das potencialidades 

dos indivíduos de todas as idades, sobretudo, aqueles que chegam à chamada “terceira idade”. 

Segundo dados da Organização das Nações Unidas - ONU, cerca de 54% da 

população mundial habita as cidades. Outro dado pertinente levantado e que facilmente é 

corroborado com uma breve análise dos números dos últimos censos demográficos é de que a 

população idosa se configura enquanto grupo etário com crescimento mais significativo, quer 

seja no Brasil, quer seja a nível mundial. Dessa forma, para John Wilmoth, diretor da Divisão 

de População das Nações Unidas do Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais, "Gerir 

áreas urbanas tem-se tornado um dos desafios mais importantes do Século XXI. O nosso 

sucesso ou fracasso na construção sustentável das cidades vai ser o principal factor de sucesso 

da agenda da ONU pós 2015" (REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO, 2016). Eis, portanto, um grande e relevante desafio a ser enfrentado 

pelos planejadores e gestores, visto que, cada vez mais, as populações envelhecem, e 

envelhecem majoritariamente nas cidades, como pensar a organização e/ou adaptação das 

cidades a este novo cenário que se projeta para os países emergentes e que já é uma realidade 

nos países desenvolvidos, em especial os europeus, que é o de uma sociedade envelhecida. 

Para Monteiro, Zazzetta e Araújo Júnior (2015), as limitações de ordem financeira 

e a ausência ou precariedade da moradia atrelado ainda a outras dimensões, tais como: 

educação, cultura, etnia, dentre outros, contribuem com o aprofundamento da heterogeneidade 

do grupo (idosos) gerando conflitos na cidade e segregação social, sendo estas tensões ainda 

mais latentes nos grandes centros urbanos. Assim, é urgente a busca pela compreensão e ação 

no que tange a promover uma efetiva integração socioespacial da pessoa idosa permitindo-lhe 
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“usufruir as funções sociais da cidade”, primando pela qualidade de vida e bem-estar, não só 

destes mais de toda a sociedade (MONTEIRO, ZAZZETTA; ARAÚJO JÚNIOR, 2015, p. 119). 

Na contemporaneidade as concepções de qualidade de vida e bem-estar são muito 

mais amplas que no passado. Segundo Adriano et al. (2000), estes conceitos são variáveis nas 

diferentes sociedades, condicionados em muito por aspectos de ordem cultural. Dessa forma, a 

qualidade de vida de uma dada população relaciona-se diretamente com as suas condições para 

a manutenção de sua existência, do acesso a determinados direitos, recursos e serviços tais 

como, emprego e renda; acesso à educação básica gratuita e de qualidade; alimentação 

adequada, quer seja no que tange a quantidade como a qualidade nutricional; serviços de saúde; 

saneamento básico; habitação; transporte público acessível e de qualidade, e etc. 

No entanto, a oferta e disponibilidade desses recursos e serviços de ordem social e 

econômica não se encontram regularmente distribuídos pelo território, muito menos se 

levarmos em consideração a oportunidade de acesso pelos distintos estratos sociais.  

Fortaleza, capital do Ceará, não foge à regra corrente no restante do país, que é o 

intenso e marcante contraste entre os estratos mais abastados e aqueles mais desvalidos da 

sociedade, imprimindo na paisagem citadina nítidas diferenciações, além de contribuir com o 

processo de segregação socioespacial (COSTA, 2009) e o acirramento das tensões entre os 

distintos grupos e interesses envolvidos. 

O arranjo espacial dos distintos grupos sociais, sobretudo daqueles que apresentam 

maior vulnerabilidade é um reflexo do processo de produção e reprodução do espaço urbano no 

âmbito da sociedade capitalista, culminando com o cômputo da atuação dos multíplices agentes 

produtores do espaço que do alto da sua diversidade de interesses e anseios, produzem uma 

cidade díspar, marcada por contrastes (ARAÚJO, 2015). 

A cidade de Fortaleza, que é múltipla (COSTA, 2008), apresenta áreas de maior 

vulnerabilidade, formada por bairros e comunidades onde a população se vê privada de muitas 

infraestruturas e serviços essenciais, capazes de promover o bem estar e qualidade de vida. Em 

termos de localização, essas áreas estão localizadas sobremaneira na zona oeste (Barra do 

Ceará, Pirambu, Cristo Redentor, Vila Velha, dentre outros) e sudoeste da capital. Em 

contrapartida, nas regiões leste (Meireles, Aldeota, Praia de Iracema) e sudeste são encontrados 

bairros que dispõem de ampla infraestrutura de saúde, educacional, de mobilidade e oferta de 

espaços públicos, além do elevado poder aquisitivo de parcela considerável da população 

residente, destacando-se com expressivos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

dispondo de maiores oportunidades de usufruto da cidade, impactando significativamente e 

positivamente em suas condições de vida. 
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Trata-se do reflexo da estratificação social na cidade que tanto impacta a 

organização do seu espaço, que no caso de Fortaleza se materializa nas distintas paisagens, 

equipamentos e serviços verificados nos setores oeste em clara contraste ao observados nos 

setores leste e sudeste (SILVA; PEREIRA; COSTA, 2018). 

Destaca-se, portanto, que no âmbito da sociedade capitalista, a cidade é vista, em 

muitas das vezes, como uma mercadoria, passível de valorização, desvalorização, consumo, ou 

ainda, negligência e afastamento. Desse modo, a mercancia dos “itens” que a cidade oferece se 

dá mediante, máxime, a disponibilidade de recursos que a população interessada dispõe para 

acessá-los (ARAÚJO, 2015). 

Esses contrastes são ainda mais notórios nos espaços à beira-mar, em virtude do 

histórico processo de ocupação de Fortaleza, indo de uma cidade de “costas pro mar”, sendo 

estes espaços ocupados por aqueles mais desprovidos de recursos, até chegar, na 

contemporaneidade, em decorrência de uma transformação de ordem cultural que alterou as 

formas de pensar e os estilos de vida, à uma supervalorização destes mesmos espaços, 

configurando-se hoje, inclusive, como um dos metros quadrados (construção e especulação 

imobiliária) mais caros do Brasil. 

Esse processo de ocupação da cidade de Fortaleza, em especial do seu litoral, foi 

acompanhado por uma série de mudanças em seus usos. No final do século XVIII e início do 

século XIX, o litoral era encarado como ambiente insalubre, disseminador de doenças (COSTA, 

2009) e, portanto, destino certo para dejetos diversos, e passível de ser frequentado apenas pelos 

considerados marginalizados da sociedade, prostitutas, andarilhos, marinheiros e etc.  

Ao longo do século XX, o intercâmbio cultural com o que se passava na Europa do 

período, promoveu uma mudança de mentalidade capaz de transformar um ambiente 

patogênico, lócus de mazelas sociais e biológicas, em uma ambiência favorável a tratamentos 

médicos e terapêuticos, emanador de uma aura de cura, através das práticas de banho de sol e 

mar (DANTAS, 2011). Na contemporaneidade, soma-se às práticas tradicionais as ditas 

práticas marítimas modernas, capazes de ressignificar o espaço e atrair pessoas e investimentos, 

dinamizando a economia de algumas localidades litorâneas, nas quais Fortaleza se insere 

(DANTAS, 2010; PEREIRA, 2014). 

É em virtude destas discrepâncias na forma de ocupação do território, bem como a 

apropriação dos espaços públicos de lazer neles situados, que elegemos como recorte espacial, 

a orla de Fortaleza, setorizada em três porções distintas, delimitadas a partir da metodologia 

aplicada pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, a qual será discutida mais adiante. Os setores 

selecionados, portanto, são: Barra do Ceará I, Meireles I e Praia do Futuro (Caça e Pesca/31 de 
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Março), setores que possuem semelhanças entre si, mas também expressivas diferenças sociais, 

econômicas, culturais, e etc., que repercutem diretamente na paisagem da cidade (Figura 1). 

Soma-se a equação dos desafios enfrentados pelas cidades brasileiras a questão do 

envelhecimento populacional. Nas últimas décadas a população brasileira vem vivenciando um 

processo crescente de envelhecimento da sua população, a exemplo do que acontece há algum 

tempo em várias nações ditas desenvolvidas. Nos países subdesenvolvidos ou em vias de 

desenvolvimento, o indivíduo é considerado idoso, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a partir dos 60 anos de idade. 

Segundo Carvalho e Garcia (2003) o conceito de envelhecimento populacional, ao 

contrário do que se pensa, não está diretamente relacionado com os indivíduos ou as gerações 

as quais esses indivíduos estão inseridos, mas sim, à uma alteração na estrutura etária de um 

país, que resulta em um aumento significativo do número relativo de idosos sobre a população 

total. 

The life-cycle has been changed profoundly not just by the increase in life expectancy. 

Other important changes have occurred during the last two centuries in the developed 

countries and affected other countries as well. Among others, we can cite the 

establishment of medical science, the triumph of reason and the guarantee of the social 

rights. (CAMARANO, 2016, p. 157). 

Essas alterações na estrutura etária da população brasileira, tais como: considerável 

crescimento da população do país na faixa etária de 60 anos ou mais; aumento da longevidade 

e redução das taxas de fecundidade estão desencadeando uma variedade de consequências e 

desafios de ordem social, cultural, econômica, política e epidemiológica, para as quais o Brasil, 

no atual estágio de desenvolvimento, não se mostra ainda apropriadamente apto a enfrentar 

(BRAGA et al., 2008). 

De acordo com dados censitários levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a população idosa no Brasil em 1980 correspondia a 6,7% da população 

total do país; no censo seguinte, 1991, esse percentual sobe para 7,2%; já nos anos 2000, a 

população de idosos chegou a 8,2% da população brasileira; e, finalmente, o último censo 

realizado em 2010, registrou um percentual de 10,5%. 
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 Mapa de localização do recorte espacial 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 



23 

 

A capital cearense, Fortaleza, no último censo realizado em 2010 pelo IBGE, 

registrava uma população total de 2.452.185 habitantes, ao passo que, 237.775 destes eram 

considerados idosos. Ou seja, em 2010, a população idosa da capital correspondia a cerca de 

9,69% da população total do município, aproximadamente 1% a menos do que era registrado a 

nível de Brasil, que a época ultrapassava a marca de 10%. De acordo com estimativas da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) para 2019, a população total da cidade 

atingiu a marca de 2.662.000 habitantes, já a população idosa é de aproximadamente 429.000 

habitantes, ou seja, o percentual de idosos em Fortaleza chega a 16,1% da população total, um 

crescimento de 66,1% em nove anos.  

Constatado este processo de envelhecimento da população brasileira fica o seguinte 

questionamento: O Estado brasileiro, bem como a sociedade, materializado na figura das 

cidades, em especial, a capital cearense, estão organizados e aptos para responder às 

necessidades deste grupo etário tão diverso e que só cresce dentro da estrutura populacional, a 

fim de garantir direitos e qualidade de vida a esta parcela da população em específico? E ainda, 

como as pessoas idosas de diferentes níveis socioeconômicos se apropriam/vivenciam os 

espaços públicos de lazer da cidade de Fortaleza? 

Diante deste quadro, se faz de suma importância refletir como se dá o processo de 

envelhecimento nas grandes cidades e metrópoles brasileiras, tomando como ponto de partida 

Fortaleza, a quinta maior cidade do país, buscando traçar um quadro geral da população idosa 

fortalezense, bem como compreender de que forma essa população, em toda sua 

heterogeneidade, se relaciona com os espaços de lazer à beira-mar da cidade. Para tanto, 

buscamos: 

• Apresentar a cidade de Fortaleza sob o prisma de suas desigualdades 

socioeconômicas e espaciais que impactam diretamente na distribuição dos 

equipamentos de lazer e nas formas de apropriação pelos distintos estratos sociais; 

• Investigar o processo de envelhecimento populacional em diferentes escalas, do 

macro ao micro, procurando refletir sobre os impactos dessa significativa alteração 

da estrutura etária/populacional, e os seus rebatimentos na sociedade;  

• Acompanhar o envelhecimento da população brasileira através da análise e 

interpretação de dados demográficos obtidos por órgãos governamentais, tais como: 

IBGE, IPECE, Ministério da Saúde (DATASUS), dentre outros; 

• Caracterizar a população idosa residente e/ou frequentadora da orla do município 

de Fortaleza, bem como as atividades por esta realizadas nos espaços de lazer ali 
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alocados, buscando compreender como esta população, em diferentes níveis 

socioeconômicos, se apropria destes espaços. 

Esta pesquisa encontra-se organizada em quatro capítulos. O primeiro deles, de 

cunho introdutório e metodológico, faz uma breve contextualização da temática, seguido da 

apresentação da problemática, justificativa e objetivos da investigação, bem como, o percurso 

metodológico trilhado para atingir os objetivos inicialmente propostos.  

O segundo capítulo discute a produção desigual e contraditória do espaço urbano e 

apresenta a cidade contemporânea, situando Fortaleza e seus espaços públicos nessa concepção 

de cidade e urbano.  

O terceiro capítulo traz uma discussão teórica, corroborada com dados secundários 

(censitários e infraestruturais) e análise documental, sobre o envelhecimento populacional em 

diferentes escalas (mundial, nacional e local), bem como a correlação deste processo com a 

(re)produção do espaço urbano.  

E, por fim, o capítulo de número quatro, que sintetiza o “coração” e objeto desta 

investigação, pois aborda e revela, através dos dados empíricos levantados em campo e de 

debate teórico-conceitual, como se concretiza a apropriação dos espaços públicos de lazer da 

orla fortalezense pela população idosa. 

 Percurso Metodológico 

Os dados levantados e os trabalhos já realizados no âmbito desta temática têm 

demonstrado que a população brasileira vem passando por um processo crescente e constante 

de envelhecimento que não vem sendo acompanhado de mudanças infraestruturais, bem como 

da criação e implementação de políticas públicas voltadas às necessidades deste público. 

Vale ressaltar que o investimento em medidas que venham a contribuir com o sanar 

das demandas da população idosa não beneficia única e exclusivamente este segmento, mas 

acaba por contribuir com a construção de um ambiente mais justo, inclusivo e deleitável aos 

citadinos de todas as faixas etárias. 

O processo em curso traz impactos, tanto positivos quanto negativos, ainda que os 

negativos estejam, em geral, relacionados com a incapacidade ou ineficiência do Estado em 

tirar proveito do bônus demográfico, planejando-se a médio e longo prazo para o enfrentamento 

das limitações de uma sociedade envelhecida, sendo capaz, inclusive, de converter fragilidades 

em potencialidades. Assim, investigá-lo, buscando extrair o maior número de informações, 

dados, e neste caso em especial, experiências e vivências, se faz de suma importância a fim de 

conhecê-lo e compreender seu impacto sobre o espaço geográfico.  
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Aliás, esta relação entre o envelhecer e o espaço é o que garante a geograficidade 

desta pesquisa, reafirmando sua importância, visto que, apesar da emergência da temática, ela 

ainda é pouco discutida pela Geografia, sendo pesquisada muito mais pela Sociologia e outras 

áreas do conhecimento, tais como:  Demografia, Economia, Arquitetura e Urbanismo, Direito, 

Saúde, dentre outras, objetivando, principalmente, “[...] avaliar a execução de políticas públicas 

destinadas a atender às recomendações da OMS em busca do bom envelhecimento [...]” 

(VÉRAS; FELIX, 2016, p. 442-443). 

O estudo das populações sempre foi tradicional dentre os ramos da Ciência 

geográfica, no entanto, esse “silêncio” em relação às questões relacionadas ao processo de 

envelhecimento populacional no Brasil chama a atenção vide sua potencialidade de 

transformação e reorganização da sociedade e do espaço brasileiro. Rua (1997) comenta que já 

há algum tempo os estudos sobre população desenvolvidos por geógrafos têm se limitado a uma 

abordagem meramente quantitativa, voltada para análise do crescimento e estrutura 

populacional. O autor também levanta o questionamento sobre até que ponto o processo de 

atualização dos estudos da Geografia da População enquanto recorte temático tem 

acompanhado as mais recentes transformações ocorridas na produção científica das ciências de 

modo geral, mas especialmente da Geografia. 

Estaria esse “afastamento” relacionado com a ruptura de paradigmas que marcou a 

década de 1970 para a história do pensamento geográfico, caracterizada pela “queda” da 

Geografia Teorético-Quantitativa e ascensão da Geografia Crítica? Autores de filiação teórico-

metodológica mais marxistas compreendem a população enquanto uma parcela do real, 

devendo sempre ser analisada de forma integrada, evitando ao máximo as fragmentações. 

Corrobora com esse pensamento as ideias do sociólogo Francisco de Oliveira, quando propõe 

que “[...] não há teoria na velha e na nova demografia” (OLIVEIRA, 1977 apud MILLÉO, 

2014, p. 10), visto que, nessa concepção a temática populacional é vista de forma isolada, 

encarada muito mais como um conjunto de dados e não como constituinte da esfera social, 

abstraindo-se daquilo que deveria ser seu ponto de ponto de partida e palco de todas as análises, 

em especial daquelas que se dão no seio das ciências sociais aplicadas, que seria as relações 

sociais (MILLÉO, 2014). 

Desse modo, reitera-se aqui o intento em fazer ressurgir as discussões no âmbito da 

Geografia da População, ramo tão caro à ciência geográfica quando da sua relevância na 

elucidação e compreensão do espaço geográfico e dos fenômenos e ações que nele se realizam, 

dando ênfase ao processo de envelhecimento populacional e seu potencial transformador não 

só da estrutura etária do país, mas de vários segmentos da sociedade e do próprio espaço. 
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No intento de desenvolver um estudo sobre o cotidiano da população idosa de 

Fortaleza e a sua relação com os espaços públicos da orla da cidade, foi desenvolvida a seguinte 

matriz metodológica (Quadro 1), responsável por nortear o processo de construção desta 

pesquisa. 

Quadro 1 -  Matriz metodológica 

OBJETIVO PROCEDIMENTO PRODUTO 

Apresentar a cidade de Fortaleza 

sob o prisma de suas desigualdades 

socioeconômicas e espaciais que 

impactam diretamente na 

distribuição dos equipamentos de 

lazer e nas formas de apropriação 

pelos distintos estratos sociais; 

Revisão da literatura sobre 

(re)produção do espaço urbano e espaço 

público, com ênfase na cidade 

contemporânea e suas funções e 

capacidade de contribuir com um 

envelhecimento ativo e sustentável. 

Cap. 2 

 

 

Investigar o processo de 

envelhecimento populacional em 

diferentes escalas, do macro ao 

micro, procurando refletir sobre o 

impacto dessa significativa 

alteração da estrutura 

etária/populacional, e os seus 

rebatimentos na sociedade; 

Execução de pesquisa bibliográfica de 

produção acadêmica nacional e 

internacional acerca da temática de 

Envelhecimento Populacional e 

realização de pesquisa documental nos 

principais documentos oficiais que se 

configuram enquanto mecanismos de 

organização da sociedade e do espaço 

brasileiro, bem como de questões 

setoriais, como é o caso dos direitos e 

deveres da pessoa idosa, sendo eles: a 

Constituição Federal Brasileira (1988), 

a Política Nacional do Idoso, o Estatuto 

do Idoso, o Estatuto da Cidade e o Plano 

Diretor da cidade de Fortaleza (2009); 

Cap. 3 

Acompanhar o envelhecimento da 

população brasileira, bem como as 

transformações da estrutura etária 

do país; 

Levantamento de dados secundários, de 

natureza, principalmente, demográficos 

e infra estruturais, em órgãos e 

plataformas públicas (IBGE, 

DATASUS, IPECE, SEUMA, etc.) 

Cap. 3 

Caracterizar a população idosa 

residente e/ou frequentadora da orla 

do município de Fortaleza, bem 

como as atividades por esta 

realizadas nos espaços de lazer ali 

alocados, buscando compreender 

como esta população, em diferentes 

níveis socioeconômicos, se apropria 

destes espaços. 

 

Realização de observações diretas e 

sistemáticas e entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos direta 

(os próprios idosos) e indiretamente 

implicados na dinâmica de 

envelhecimento da população 

fortalezense. 

Cap. 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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“Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim previsíveis. A 

pesquisa é um processo em que é impossível prever todas as etapas. O pesquisador 

está sempre em estado de tensão porque sabe que seu conhecimento é parcial e 

limitado - o “possível” para ele (GOLDENBERG, 2013, p. 13). 

É com esta citação da antropóloga Mirian Goldenberg que buscamos desvelar o 

percurso metodológico que norteou esta pesquisa, apresentando não somente os passos 

galgados nesse processo de construção do conhecimento, mas também, as intempéries e 

angústias que redesenharam o trajeto desta investigação. 

Seguindo os passos metodológicos, na etapa de levantamento bibliográfico foram 

elencadas quatro “expressões-chave” com temáticas bastante amplas mas capazes de desvelar 

o escopo do recorte temático que se pretendeu abranger com esta investigação, são elas: 

Envelhecimento Populacional; Espaços Públicos e Apropriação, e Envelhecimento Ativo e 

Sustentável; tendo como elemento conector e garantidor da geograficidade da pesquisa a 

(Re)Produção do Espaço Urbano. As temáticas selecionadas e os principais autores consultados 

encontram-se sintetizados no Quadro 2 abaixo: 

Quadro 2 -  Revisão Bibliográfica 

ESPAÇO URBANO 

Carlos (2007); Costa (2008, 2009); Dantas (2005, 2010, 2011); 

Ferreira, Rua, Mattos (2014); Gehl (2013); Jacobs (2009); 

Pereira (2014); Santos (2006); Silva (1992); Senett (2018); 

Sposito (2000). 

ENVELHECIMENTO 

POPULACIONAL 

Camarano (1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2013, 2014, 

2016); Miranda et al. (2016); Ramos et al. (1987); Carvalho e 

Garcia (2003); Alves (2014); Wong e Carvalho (2006, 2008); 

Veras e Dutra (1993); Carvalho e Brito (2005). 

ESPAÇOS 

PÚBLICOS E SUA 

APROPRIAÇÃO 

Abrahão (2008); Castro (2002); Indovina (2006); Gomes 

(2018); Serpa (2007); Sobarzo (2006); Loboda (2009). 

ENVELHECIMENTO 

ATIVO E 

SUSTENTÁVEL 

Minayo (2000, 2012, 2016, 2017, 2019); Adriano et al. (2000); 

Gonçalves (2015); Assis (2005); Galon et al. (2017). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como explicitado, esse levantamento bibliográfico consistiu na busca por 

bibliografias internacionais, nacionais e locais sobre a temática em investigação, quer seja em 

livros, relatórios técnicos e de pesquisa, teses, dissertações, artigos de jornais e periódicos 

científicos, encontrados em diversos meios, desde o eletrônico (repositórios institucionais, 

portal de periódicos da CAPES, dentre outros), como nos acervos físicos consultados nas 
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bibliotecas de Universidades Públicas situadas no estado, Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

A segunda etapa da pesquisa consistiu da consulta à órgãos e plataformas públicas 

(IBGE, DATASUS, IPECE, SEUMA, etc.), tendo em vista a obtenção de informações que 

contribuam com a caracterização dos sujeitos da pesquisa e do recorte espacial. Através dessas 

informações e também da obtenção de mapas e imagens de satélites foi possível analisar as 

transformações que ocorreram e que ainda ocorrem, quer seja do ponto de vista da estrutura 

populacional brasileira e fortalezense, quer seja das transformações espaciais que visam atender 

às demandas deste crescente e heterogêneo segmento da população, ou pelo menos deveriam 

atentar-se à tais modificações.  

Essas informações foram tabuladas, e originaram os gráficos, tabelas e mapas que 

compõem este trabalho. Dentro desta caracterização dos sujeitos e dos espaços, a produção 

cartográfica originada a partir dos dados secundários levantados e organizados, busca 

espacializar dados como: expectativa de vida, índice de longevidade, condições básicas de 

saneamento e saúde, dentre outros.  

Também foram consultados dados censitários do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) de Portugal e do Eurostat, o Escritório de Estatística da União Europeia, a fim de 

compreender o atual nível de envelhecimento da população europeia e seu avançar da transição 

demográfica, buscando, na medida do possível, estabelecer correlações com a realidade 

vivenciada no Brasil. 

A terceira e última etapa, diz respeito aos trabalhos de campo que foram realizados 

e puderam confrontar os referenciais teóricos apreciados, construindo assim, as análises que os 

objetivos da pesquisa propuseram. Durante os trabalhos de campo foram utilizados formulários 

de observação, que fomentaram a base empírica, além de sondagens a partir da realização de 

entrevistas (somente realizadas após aprovação do projeto pelo CEP/CONEP – Anexo A). 

Após termos definido, através de um projeto de pesquisa, nosso objeto de estudo, 

surge a necessidade de selecionarmos formas de investigar esse objeto. Em Ciências 

Sociais, tendo como referência a pesquisa qualitativa, o trabalho de campo se 

apresenta como uma possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com 

aquilo que desejamos conhecer e estudar, mas também de criar um conhecimento, 

partindo da realidade presente no campo (MINAYO et al., 2002, p. 51). 

É nesta etapa onde residem as maiores dificuldades, as quais foram responsáveis 

pelo redesenho de parte significativa da metodologia da pesquisa, onde optou-se pela entrevista 

semiestruturada enquanto instrumento de coleta de dados primários, em detrimento da 

aplicação de questionários como ensaiado inicialmente no projeto de pesquisa.  
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A priori, visando atingir o objetivo geral da pesquisa: compreender de que forma a 

população idosa de Fortaleza, em toda sua heterogeneidade, se relaciona com os espaços de 

lazer à beira-mar da cidade; elegemos o questionário enquanto instrumento de coleta de dados 

primários, para a partir dele estabelecer correlações entre as variáveis investigadas.  

A partir dos dados populacionais do recorte espacial, bem como dos setores da 

cidade selecionados neste, chegou-se a uma amostra de 264 questionários. No entanto, após o 

pré-teste, exame de qualificação, e algumas adversidades, inclusive de ordem conjuntural, 

como: a indisponibilidade por parte do público-alvo em participar da pesquisa, em virtude de 

estarem em um momento de lazer e/ou prática esportiva; as condições climáticas, visto que, os 

primeiros meses do ano correspondem a estação chuvosa da região nordeste brasileira, o que 

contribui com a redução do número de transeuntes, em especial idosos, nos calçadões e demais 

espaços de lazer da orla de Fortaleza, em virtude do risco de escorregamentos, quedas e maior 

predisposição de contração de viroses e resfriados; e, por fim, a disseminação da Doença por 

Corona Vírus (Covid-19 1), que desde o final do ano passado (2019) tem colocado o mundo 

todo em estado de alerta, atingindo o Brasil e outros países da América do Sul no primeiro 

trimestre de 2020, consolidando-se enquanto uma pandemia que tem nas pessoas idosas um de 

seus principais grupos de risco.  

Assim, prezando pela segurança de todos, e em especial da população idosa, 

sujeitos desta pesquisa, optamos pela utilização da entrevista semiestruturada, reduzindo ao 

máximo os contatos, seguindo as diretrizes sanitárias e tomando todas as precauções necessárias 

para uma intervenção segura. 

Tais alterações no principal instrumento para a obtenção de dados primários 

mostraram-se benéficas, visto que, a entrevista semiestruturada realizada em profundidade com 

os sujeitos da pesquisa, em muito contribui para conhecer mais de perto a realidade destes, bem 

como seus pensamentos e pontos de vistas sobre a temática, além de promover uma imersão, 

por meio da oralidade, na própria história de vida e uma revisitação ao seu processo de 

envelhecimento, que fazem emergir e ampliam uma importante discussão “[...] sobre a questão 

da singularidade de um indivíduo versus o contexto social e histórico em que está inserido” 

(GOLDENBERG, 2013, p. 36). 

[...] uma característica importante da metodologia qualitativa é a relação entre sujeito 

e pesquisador, que embora perpassada por relações de poder, constitui momento de 

construção, diálogo de um universo de experiências humanas. [...]. Emolduradas na 

 
1 Covid-19, do inglês, Coronavirus Disease, trata-se da doença infecciosa descoberta mais recentemente causada 

pelo coronavírus. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Tanto o novo vírus 

quanto a doença eram desconhecidos antes do surto em Wuhan, China, em dezembro de 2019.  

* Informações extraídas dos portais da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde do Brasil. 
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metodologia qualitativa, as abordagens biográficas caracterizam-se por um 

compromisso com a história como processo de rememorar, com o qual a vida vai 

sendo revisitada pelo sujeito (SILVA et al, 2007, p. 27). 

Dentre as abordagens biográficas se encontra a História Oral, que segundo Silva et 

al. (2007) apresenta como principais características: a elaboração de um projeto; a definição 

prévia do grupo de pessoas que serão entrevistadas; o planejamento de como serão conduzidas 

as entrevistas e suas respectivas gravações; as formas de transcrição e conferência dos 

depoimentos coletados; e a inexistência da preocupação com o vínculo entre o pesquisador e o 

entrevista, todavia, preservando os critérios práticos e éticos na condução dos trabalhos. Desse 

modo, apresenta “[...] a possibilidade de uma maior aproximação com a realidade na qual o 

sujeito está inserido, fazendo uso de uma pesquisa mais direcionada [...]” (SILVA et al., 2007, 

p. 29). 

Goldenberg (2013) discutindo as ideias de Moacir Palmeira aponta a ingenuidade 

em pensar que questões pré-estabelecidas e padronizadas possuirão significado semelhantes 

para os diferentes sujeitos abordados e, portanto, apresentarão resultados homogêneos. 

Portanto, a observação direta, capaz de “permitir um acompanhamento mais prolongado e 

minucioso das situações” (GOLDENBERG, 2013, p. 34), e as entrevistas em profundidade, se 

mostram mais eficazes para o objetivo desta investigação, vide a capacidade de tais 

instrumentos em revelar os significados e nuances que envolvem a temática pesquisada, visto 

que, “[...] cada entrevista ou observação é única: depende do tema, do pesquisador e de seus 

pesquisados” (GOLDENBERG, 2013, p. 34). 

As observações realizadas ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram do tipo 

direta, ou seja, “[...] utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja 

estudar” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 222). Estas se deram em dois momentos, 

inicialmente foram realizadas observações preliminares e despretensiosas, apenas com objetivo 

de reconhecimento do espaço e de aproximação com o objeto. Posteriormente foram realizadas 

observações estruturadas através de ficha de observação, visando caracterizar os equipamentos 

e espaços de lazer dos recortes espaciais selecionados, bem como as atividades realizadas pelos 

sujeitos investigados, os idosos. As observações foram sintetizadas em relatórios e através de 

registros fotográficos. 

Ainda no que tange às técnicas empregadas, trata-se de uma observação não-

participante, pois o investigador observa os fatos e fenômenos, no entanto, não participa deles, 

não se deixando envolver pelas situações. Neste tipo de observação o investigador desempenha 
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basicamente a função de espectador. “Isso, porém, não quer dizer que a observação não seja 

consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. O procedimento tem caráter 

sistemático” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 193). As observações empreendidas se deram 

de forma individual e em campo, sendo realizadas por um único investigador, no caso o 

pesquisador principal do estudo, de forma que pode-se “[...] intensificar a objetividade de suas 

informações, indicando, ao anotar os dados, quais são os eventos reais e quais são as 

interpretações” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 194). 

As observações foram realizadas em diferentes dias da semana, buscando 

compreender as diferentes formas de apropriação, e em dois horários específicos, pela manhã 

(das 6:00h às 9:00h) e final da tarde/início da noite (das 16:00h às 19:00h) em virtude de se 

tratarem de horários onde as amenidades climáticas viabilizam as atividades ao ar livre. Vale 

destacar que estas análises foram realizadas tanto no período seco (julho-dezembro) quanto no 

período chuvoso (janeiro-maio), antes e depois da eclosão da pandemia de Covid-19. 

Nestas observações foram analisadas o tipo de atividade realizada e a forma como 

esta se dava, ou seja, se individuais ou em grupo; o tipo de equipamento empregado para a 

realização de tais atividades; a indumentária utilizada; o objetivo aparente; dentre outras 

características.  

Posteriormente a realização das observações supracitadas foram, então, realizadas 

as entrevistas semiestruturadas com a população idosa residente e/ou frequentadora dos espaços 

públicos de lazer da orla de Fortaleza situados dentro, ou nas proximidades, das Unidades de 

Desenvolvimento Humano - UDH’s estabelecidas. O roteiro de entrevista (Apêndice A) consta 

de três blocos de perguntas a serem respondidas à medida que o entrevistado narra a sua história 

de vida e relação com o litoral.  

O roteiro elaborado para entrevista, bem como a condução desta, pautou-se na 

flexibilidade, a fim de garantir a maior espontaneidade possível, para que em um ambiente 

amistoso e de confiabilidade, os entrevistados se sentissem confortáveis para falar sobre suas 

vidas, suas atividades e seu processo de amadurecimento.  

Como supracitado, o roteiro foi estruturado em três blocos: relação com o litoral; 

espaços públicos e atividades realizadas; e, processo de envelhecimento. Tais categorias 

buscam montar um perfil dos usuários em questão, além de identificar as suas formas de lazer, 

os principais espaços utilizados, os obstáculos que dificultam a circulação e apropriação, a 

interferência positiva ou negativa de ações realizadas pelo Estado, e como e porque, ao longo 

dos anos, a sua relação com o litoral e os espaços de lazer à beira mar vem se modificando. 
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No primeiro bloco, Relação com o litoral, foram levantados questionamentos que 

direcionassem os entrevistados a falar sobre suas origens, sobre sua vida, e sobre sua relação 

com o mar, no passado e no presente. O segundo bloco, Espaços públicos e atividades 

realizadas, foi composto por perguntas que pudessem lançar luz sobre a rotina e os hábitos dos 

idosos entrevistados, quanto as suas atividades rotineiras, sobre a frequência de uso dos espaços 

públicos à beira mar de Fortaleza, e sua opinião sobre estes. Em tempo, também foi questionado 

de que forma, a disseminação da Covid-19, pode ou tem alterado a realização de atividades 

rotineiras. E, por fim, o terceiro bloco, Envelhecimento Populacional, tem início com a 

seguinte indagação: Você se considera uma pessoa idosa? A partir daí, os entrevistados 

puderam discorrer sobre seu processo de amadurecimento, apontando as mudanças que 

marcaram as diferentes fases das suas vidas; opinar sobre sua concepção de bem-estar e 

qualidade de vida e, sobre as ações governamentais que visam (ou deveriam visar) a promoção 

de um envelhecimento ativo, saudável e sustentável. 

Como complemento foram solicitadas algumas informações de cunho 

socioeconômico, que, juntamente com a história de vida narrada, pudessem contribuir com a 

construção de um perfil dos entrevistados, buscando traçar paralelos entre perfil 

socioeconômico e tipos de apropriação do espaço.  

Foram realizadas doze entrevistas, divididas proporcionalmente entre as UDH’s 

escolhidas como recorte espacial, a divisão levou em consideração a densidade demográfica e 

a proporção de idosos. Desse modo, foram realizadas cinco entrevistas na UDH Barra do Ceará 

I, cinco na UDH Meireles I e, duas na UDH Praia do Futuro (Caça e Pesca/31 de Março). As 

sete primeiras foram realizadas presencialmente antes do decreto de quarentena e 

distanciamento social no estado do Ceará, e as demais, via ligação telefônica, cujos contatos 

haviam sido relacionados previamente por uma rede de colaboração.  

As entrevistas tiveram seu áudio gravado, mediante autorização do participante, e 

posteriormente, foram transcritas (utilizando-se de softwares de reprodução de áudio e edição 

de texto) e analisadas minuciosamente, sendo utilizadas para caracterizar a população idosa 

residente e/ou frequentadora da orla do município de Fortaleza, bem como as atividades por 

esta realizada nos espaços de lazer ali alocados, buscando compreender como esta população, 

em diferentes níveis socioeconômicos, se apropria de tais espaços, como explicitado no objetivo 

geral desta pesquisa. 

Levando em consideração que foram entrevistados idosos de diferentes faixas 

etárias; residentes em diferentes bairros; que possuem diferentes graus de escolaridades; que 

fazem parte de distintos estratos socioeconômicos; frequentadoras de diferentes espaços da 
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cidade; e que, em virtude de todas as variáveis responsáveis pela construção de seus “estilos de 

vida” praticam atividades diversas e possuem visões multifárias, a entrevista se mostrou efetiva, 

por ser capaz de fornecer mais informações passíveis de corroborar com a construção de um 

entendimento acerca das diferentes formas de apropriação dos espaços à beira mar pelo idoso, 

que diferentemente de criar estereótipos, como pode-se levar a crer, tem a intenção de revelar 

as nuances e convergências capazes de caracterizar esses grupos, ou seja, sinalizar a 

heterogeneidade que transparece em meio a população idosa. 

  



34 

 

2 FORTALEZA: DESIGUALDADES SOCIOECONÔMICAS E APROPRIAÇÃO DOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a cidade de Fortaleza sob o prisma das 

desigualdades socioeconômicos que indubitavelmente imprimem marcas nas paisagens da 

cidade e no modo de vida dos citadinos, impactando sobremaneira a distribuição desigual dos 

espaços públicos e as formas de apropriação destes pela população de distintas faixas etárias e 

estratos socioeconômicos. 

 Fortaleza e as desigualdades socioespaciais 

A desigualdade social e econômica tem impactos não só na paisagem, mas também 

na estrutura familiar. O tamanho da família, a composição e sua distribuição estão 

relacionadas com os universos familiares determinado pelas condições sociais 

(presença de equipamentos e serviços urbanos), econômicas (poder aquisitivo da 

população), políticas e culturais (nível educacional) e necessidades que são fundadas 

em orientações e preferências culturais. Esses fatores são fundamentais para analisar 

a vulnerabilidade da população [...] que não está distribuída de forma homogênea. 

Alguns bairros apresentam melhor nível econômicos e educacional, como também 

melhores índices de desenvolvimento humano (COSTA, 2009, p. 179). 

A cidade de Fortaleza historicamente tem sido marcada pela concentração de renda, 

muito embora esta seja uma característica que se estende, de modo geral, a maioria das regiões 

metropolitanas. Na capital Alencarina esses contrastes se materializam nas tipologias urbanas, 

onde convivem bairros com residências de alto padrão, dotados de infraestrutura e ampla oferta 

de serviços e espaços públicos, e bairros periféricos, com moradias precárias e carência de 

estruturas básicas que garantam condições de vida minimamente adequadas (ARAÚJO, 2015). 

O Quadro 3 abaixo demonstra, dentro do recorte espacial em investigação, as 

discrepâncias quanto à renda observadas na cidade. Os três bairros que compõem a UDH 

Meireles I (Meireles, Mucuripe e Praia de Iracema) concentram 2,2% da população da cidade, 

em contrapartida possuem os maiores rendimentos mensais, a saber: Meireles - 7,1 salários 

mínimos2; Mucuripe - 5,3 S.M.; e, Praia de Iracema - 3,7 S.M.  

Os bairros Praia do Futuro I e Jacarecanga, pertencentes a UDH Praia do Futuro 

(Caça e Pesca/31 de Março) e UDH Barra do Ceará I, respectivamente, apresentam rendimentos 

médios de 1,6 S.M. e 1,4 S.M. Os demais bairros, todos apresentam renda média mensal inferior 

a um salário mínimo. 

  

 
2 Em 2010 o salário mínimo tinha o valor de R$510,00. 
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Quadro 3 -  Distribuição da População e da Renda por Bairros de Fortaleza (2010)3 

BAIRROS 
REGIONAL 

(SER) 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

POPULAÇÃO 

(%) 

RENDA 

MÉDIA 

TOTAL (R$) 

RANKING 

Meireles 2 36.982 1,5 3.659,54 1 

Mucuripe 2 13.747 0,6 2.742,25 6 

Praia de 

Iracema 
2 3.130 0,1 1.903,17 9 

Praia do 

Futuro I 
2 6.630 0,3 824,95 38 

Jacarecanga 1 14.204 0,6 745,24 46 

Praia do 

Futuro II 
2 11.957 0,5 479,83 88 

Barra do 

Ceará 
1 72.423 3 398,61 103 

Cristo 

Redentor 
1 26.717 1,1 377,42 108 

Pirambu 1 17.775 0,7 340,36 113 

Fonte: Censo Demográfico – IBGE (2010). Elaboração IPECE. Adaptado pela autora. 

Essas desigualdades encontram suas raízes no processo de ocupação da cidade. 

Inicialmente as populações mais abastadas se concentravam sobretudo no Centro, em um 

contexto de desvalorização das áreas litorâneas. Os territórios à beira-mar eram ocupados tão 

somente por pescadores, e outros grupos sociais de mais baixa renda e menor prestígio social 

(COSTA; ALMEIDA, 1998). No contexto das grandes estiagens que assolaram o estado do 

Ceará, principalmente na primeira metade do século XX, os terrenos de marinha que 

compunham o litoral de Fortaleza se consolidaram como destino prioritário para a ocupação 

dos flagelados da seca que chegavam as centenas na capital (DANTAS, 2005). 

Trata-se do início do processo de segregação socioespacial de Fortaleza, através do 

estabelecimento dos assentamentos precários edificados muitas vezes em áreas de risco por 

aqueles mais pauperizados, seguido, no início do século XX, da valorização dos espaços 

litorâneos pelas elites locais. Claramente, os contrastes e os conflitos de interesses começam a 

aflorar de forma mais contundente.  

A partir da apropriação do litoral por outros estratos sociais para práticas distintas 

das tradicionais atividades laborais, ligadas sobretudo à pesca, como os tratamentos 

terapêuticos, os banhos de sol e de mar, o veraneio e etc., através da emergência da “sociedade 

de lazer”, a urbanização das zonas de praia começa a se consolidar na cidade (DANTAS, 2005). 

 
3 Os bairros grifados na cor azul compõem a UDH Meireles I; os grifados em verde, a UDH Praia do Futuro (Caça 

e Pesca/31 de Março); e os destacados em rosa, a UDH Barra do Ceará I. 
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As novas práticas marítimas, representativas da incorporação dos hábitos europeus 

pelas referidas classes, suscitam tímido movimento de urbanização das zonas de praia. 

Movimento iniciado nos anos 1920-1930 na praia de Iracema, que se amplia, pouco a 

pouco, até os anos 1970, primeiro com a urbanização da praia do Meireles, segundo 

com a incorporação gradual, pelo veraneio, das praias dos municípios vizinhos de 

Fortaleza (DANTAS, 2011, p. 41). 

As décadas de 1930 e 1940 marcam a transferência dos clubes frequentados pela 

elite fortalezense do Centro da cidade para o setor leste em expansão, sobretudo nas praias de 

Iracema e do Meireles. Esse fato atrelado a instalação de instituições públicas na capital nas 

décadas seguintes, fez com que houvesse a expansão das classes médias e altas em Fortaleza, 

gerando uma maior demanda por habitação e serviços de mais alto padrão. Todos esses fatores 

contribuíram pra crescente concentração de infraestruturas e atividades, principalmente as de 

lazer, na área em questão (COSTA; ALMEIDA, 1998). 

A construção da Avenida Beira-Mar em 1963 também se insere fortemente nesta 

lógica de valorização do litoral, quer seja através da consolidação da costa leste “[...] como 

lugar de encontro da sociedade e de habitação da população abastada” (DANTAS, 2011, p. 56), 

como pela construção imagética do litoral enquanto “cartão postal” da cidade de Fortaleza 

(SILVA, 2018). 

Contudo, evocamos que essas transmutações nas formas de ocupação, de 

apropriação e significação dos espaços da cidade são acompanhados de tensões. Registram-se 

conflitos de usos (tradicionais X modernos) e entre grupos sociais distintos pela ocupação 

destes espaços à beira mar. Em um primeiro momento têm-se a ocupação das zonas de praia, já 

ocupada pelos pescadores, pelos desvalidos e flagelados da seca em virtude do déficit 

habitacional na área central. Posteriormente, com a valorização destas zonas e aproximação dos 

ricos, diversas expulsões foram realizadas, vide a “impossibilidade” da coexistência de ambas 

classes sociais (DANTAS, 2011). 

O litoral oeste vai começar a receber os primeiros equipamentos de lazer apenas na 

década seguinte (1970), iniciando com a implantação do polo de lazer da Barra do Ceará. Essas 

intervenções permitiram que essa porção do litoral, ocupada por classes menos abastadas, que 

se utilizavam dos espaços à beira mar tão somente para a habitação e o trabalho, pudessem 

também, desfrutá-los para atividades de lazer (SILVA, 2018). 

No que tange a zona de expansão (e especulação imobiliária) do litoral leste da 

capital, em específico a Praia do Futuro, consolida-se como espaço de lazer, não somente da 

população fortalezense, mas também de turistas de origens diversas, após a segunda metade da 

década de 1970, vide à construção de uma série de infraestruturas que possibilitou um melhor 

acesso à região, através da “[...] extensão da Avenida Santos Dummont até a área, que permitiu 
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o acesso da Cidade 2000 [...] à praia. Iniciou-se uma acelerada especulação imobiliária com 

grandes loteamentos [...]” (DONEGAN, 2011, p. 74). 

Todavia, a Praia do Futuro ainda apresenta muitos “vazios”. Trata-se de uma área 

de grandes extensões territoriais, que sofre intensamente o impacto da maresia que oxida e 

danifica estruturas e toda sorte de equipamentos que contam com materiais metálicos em sua 

composição. Desse modo, até então a implantação de empreendimentos, quer sejam residências 

ou infraestruturas públicas, ainda não atingiram a totalidade das áreas disponíveis nesta região, 

impactando nas relativamente baixas densidades demográficas (DONEGAN, 2011), como pode 

ser observado no Quadro 4 abaixo. 

Quadro 4 -  Densidade Demográfica por Bairros de Fortaleza (2010) 

BAIRROS 
REGIONAL 

(SER) 

POPULAÇÃO 

TOTAL 

ÁREA 

(KM²) 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

Meireles 2 36.982 2,5 14.792,8 Hab./ Km² 

Mucuripe 2 13.747 0,6 22.911,66 Hab./ Km² 

Praia de 

Iracema 
2 3.130 0,3 10.433,33 Hab./ Km² 

Praia do 

Futuro I 
2 6.630 1,6 4.143,75 Hab./ Km² 

Jacarecanga 1 14.204 1,2 11.836,66 Hab./ Km² 

Praia do 

Futuro II 
2 11.957 3,2 3.736,56 Hab./ Km² 

Barra do 

Ceará 
1 72.423 3,8 19.058,68 Hab./ km² 

Cristo 

Redentor 
1 26.717 1,3 20.551,53 Hab./ Km² 

Pirambu 1 17.775 0,7 25.392,85 Hab./ Km² 
Fonte: Censo Demográfico – IBGE (2010). Elaboração IPECE. Adaptado pela autora. 

Cotidianamente, é rarefeito o fluxo de transeuntes no calçadão da Praia do Futuro, 

sendo os fluxos intensificados aos finais de semana, pela chegada de pessoas de distintas partes 

da cidade, além de turistas, para consumir a paisagem e usufruir das barracas de praia ali 

instaladas e seus complexos de lazer e entretenimento. 

As estruturas das barracas de praia instaladas ao longo do litoral de Fortaleza 

também são reveladoras das desigualdades socioeconômicas e das distintas formas de 

apropriação dos espaços à beira mar, sobretudo em função do poder aquisitivo que viabiliza (ou 

não) o consumo de um determinado tipo de lazer. 

[...] eu cheguei aqui em 76, em julho de 76, e... Bom, eu acho que houve uma grande 

mudança foi a construção desses espigões e edifícios né... E uma elitização da via, da 

Beira Mar. Porque antes era mais popular, os pescadores faziam [...] botavam seus 

apetrechos de pesca de forma principalmente histórica né, [...] Depois de cada 

reforma dessa na Beira Mar, que já teve várias [...] A população, cada reforma a 
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população é excluída cada vez mais... As barracas mais elitizadas, com produtos mais 

caros né... Mas a população sempre fica como trabalhadora [...] os banhistas, os 

consumidores [...] que vem mais a população assim da periferia, povão daqui mesmo, 

as classes sociais mais humildes, eles vem geralmente no sábado e domingo. E na 

semana já não vem mais (E.V.S, 65 anos, morador do Meireles. Depoimento coletado 

em maio de 2020). 

Na região da Barra do Ceará, tanto na faixa de praia como na foz do rio Ceará, 

predominam uma grande quantidade de barracas de praia de estruturas simples voltadas ao lazer 

das classes de menor renda (Figura 2). 

 Barracas de praia na Barra do Ceará 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 

Na praia do Meireles e adjacências as barracas de praia não são frequentes, 

predominando na região restaurantes de mais alto padrão e quiosques (Figura 3). Convivem 

também neste mesmo espaço também muitos vendedores ambulantes. 

  



39 

 

 Barracas de praia na Beira Mar – Meireles 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 

E por fim, a Praia do Futuro que, como supracitado, tem no lazer e consumo nas 

barracas de praia as atividades que promovem maior dinamismo da economia e fluxos de 

pessoas. Em geral são barracas que contam com uma grande estrutura e oferecem uma maior 

diversidade de serviços, para além dos tradicionais banhos de sol e mar e alimentação (Figura 

4). 
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 Barracas de praia na 

Praia do Futuro 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 

Na lógica de valorização do capital, produz-se, cada vez mais, um acirramento das 

desigualdades no processo de produção do espaço (FERREIRA; RUA; MATTOS, 2014). 

Assim, podemos perceber que as desigualdades sociais e econômicas se materializam de 

diversas formas, impactando sobremaneira a produção do espaço, as paisagens e as formas de 

apropriação destes. Vislumbra-se a apropriação do público pelo privado, restringindo o seu uso, 

principalmente em função da renda e do poder aquisitivo da população. 
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Neste contexto, se revelam ainda mais significativos e indispensáveis a valorização 

e ampliação dos espaços públicos de uso comum, como os calçadões que margeiam o litoral de 

Fortaleza, bem como os equipamentos aí alocados (discutidos com maior profundidade na seção 

2.3), visto que, de forma mais democrática, não restringe o seu uso mediante nível de renda, 

educacional, faixa etária, gênero e etc.  

Destarte, o lazer, dimensão tão importante, e muitas vezes subvalorizada, se 

apresenta como uma importante ferramenta para a construção e fortalecimento das relações 

socias, imprescindíveis para a sociabilidade urbana. 

De acordo com Ribeiro e Ribeiro (2013) a vida em sociedade na contemporaneidade 

depende vigorosamente do substrato material e imaterial que é guarnecido pela cidade, bem 

como pela sua função de mantenedora da qualidade das relações sociais que se dão através da 

sociabilidade urbana. Na concepção destes autores o meio urbano possibilita que os indivíduos 

e os grupos sociais renovem “[...] a vivência de pertencimento a algo transcendente a sua 

existência imediata” (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013, p. 8), daí a importância das relações sociais 

e da sociabilidade urbana enquanto principal elemento unificador e de coesão social em espaços 

tão marcados pela heterogeneidade como é o caso dos grandes centros urbanos e das 

metrópoles. 

Afirmar que ingressamos em uma sociedade urbana vai além da sua expressão 

demográfica. Em primeiro lugar, significa considerar que a dimensão urbana no Brasil 

constitui-se como um fato social central no funcionamento da sociedade. A 

reprodução da vida dos indivíduos e das coletividades, em suas múltiplas dimensões, 

depende estreitamente dos recursos e condições fornecidos pelo meio ambiente 

construído. Em nossa história social, chegamos, portanto, àquele momento antevisto 

por Robert Park, um dos primeiros urbanistas e pesquisadores urbanos, ainda nos anos 

1920, sobre a crescente dependência do futuro das sociedades em relação a sua 

capacidade de constituir o tipo de bem-estar coletivo inerente ao modo de vida urbano, 

pois a cidade é “a tentativa mais bem sucedida do homem de refazer o mundo em que 

vive de acordo com os desejos do seu coração. Mas, se a cidade é o mundo que o 

homem criou, é também o mundo no qual está condenado a viver daqui por diante. 

Assim, indiretamente, sem ter nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer 

a cidade o homem refez a si mesmo” (PARK, 2009). (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013, p. 

8). 

Pensando no bem-estar coletivo - mas também, na sua crescente exiguidade que é 

cada vez mais latente nas grandes cidades - é que se faz ainda mais necessária e importante a 

discussão acerca dos parâmetros que “definem” qualidade de vida e bem-estar - quer sejam eles 

objetivos e/ou subjetivos – em nossa sociedade, visto que, estes não são conceitos rígidos, 

engessados, podendo variar, principalmente, de cultura para cultura como já citado 

anteriormente. 
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Nessa lógica, buscou-se no Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU), produzido pelo 

Observatório das Metrópoles, apoio à discussão acerca da qualidade de vida e do bem-estar 

vivenciado nas metrópoles brasileiras, procurando entender ainda, em que medida a população, 

sobretudo a idosa, goza das facilidades, mas principalmente, dos desafios de viver e envelhecer 

nos grandes centros do país.  

A escolha deste índice como intermediário na tarefa de compreensão das condições 

de qualidade de vida das cidades se deu em virtude do seu objetivo central, visto que, este busca 

analisar e avaliar a dimensão urbana do bem-estar que é usufruído pelos cidadãos em nosso 

país. Esse bem-estar é analisado em duas dimensões, a primeira delas numa perspectiva mais 

individual, ou seja, o bem-estar promovido pelo mercado, através do consumo mercantil; e 

numa outra coletiva, mensurada por meio dos serviços sociais que são conferidos pelo Estado, 

que tem rebatimentos no ambiente construído da cidade. Para isso o IBEU conta com a 

verificação de cinco dimensões, são elas: a mobilidade urbana, as condições ambientais das 

cidades, a natureza das habitações, o atendimento de serviços coletivos urbanos e a 

infraestrutura urbana (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013). 

Algumas destas dimensões supracitadas são de grande relevância na percepção de 

como se dá a apropriação dos espaços da cidade, mais especificamente, no caso em questão, as 

formas de apropriação dos espaços públicos de lazer situados à beira mar na capital cearense 

pela população idosa, visto que, espaços públicos possuem uma função integradora na 

sociedade urbana em decorrência do seu papel de fundação e consolidação dos laços entre os 

indivíduos, levando-se em consideração tal característica enquanto condição medular para a 

qualidade de vida dos citadinos (CASTRO, 2002). 

Tomando como fio condutor essa dissolução das relações e da sociabilidade urbana 

que o processo de metropolização do espaço tende a promover, apontamos o pensamento de 

Henri Lefebvre, quando diz que é (n)a vida cotidiana que dá sentido e unidade as relações 

sociais e a humanidade, enquanto indivíduos que são e que compõem um todo. Dessa forma, 

através das distintas formas de apropriação empregadas pelos indivíduos a fim de (re)produzir 

suas vidas que a cidade se ressignifica. O ato de se apropriar se dá quando da valorização do 

uso, do uso dos lugares por tempo e finalidade determinados pelos sujeitos, quer seja esse fim 

para a realização de atividades produtivas ou não - nesse segundo caso, contrariando a lógica 

do capital. Nesse sentido, a cidade apropriada torna-se lócus de construção de identidades e 

memórias (CARLOS, 2007). 

O conceito de apropriação é um dos mais importantes que nos chegou de séculos de 

reflexão filosófica. A ação dos grupos humanos tem sobre o sobre o meio natural duas 
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modalidades, dois atributos: a dominação e a apropriação. A dominação sobre a 

Natureza material, resultado de operações técnicas, arrasa esta natureza permitindo as 

sociedades substitui-las por seus produtos. A apropriação não arrasa, mas transforma 

a Natureza - o corpo e a vida biológica, o tempo e o espaço dados - em bes humanos. 

A apropriação é a meta, o sentido e finalidade da vida social. (LEFEBVRE, 1978, p. 

164 apud CARLOS, 2007, p. 22). 

Na concepção de Torres (2000 apud CASTRO, 2002), na contemporaneidade, os 

espaços da cidade de construção da identidade coletiva são, ou podem vir a ser, aqueles onde 

os sentimentos, emoções, e reconhecença ligados às atividades de distração, de divertimento e 

lazer, de consumo bem como à estética, podem e são experienciados. No entanto, os espaços 

públicos que emergem, cada vez mais, têm se configurado enquanto ambientes dotados de 

formas de sociabilidade transitórias, visto que, os processos de construção da identidade do 

grupo têm se sustentado em signos fugazes típicos da cultura de consumo. 

Não são tanto indivíduos, mas “tribos” ou grupos sociais já constituídos (famílias, 

grupos de jovens, casais) que afluem a áreas vastíssimas e segundo temporalidades 

fragmentadas. Estes espaços são interpretados como espaços “tribais”, pós-

individualistas, baseados mais no “contacto”, do que no “contrato”. O consumidor e 

o turista percepcionam simbólica e esteticamente ambientes físicos e sociais 

espectaculares, que contrastam fortemente com os lugares mais tradicionais, pobres 

em conteúdo comunicativo. Se o uso dos espaços públicos mais tradicionais não 

correspondem aos modos de vida urbanos mais recentes e a práticas de sociabilidade 

muito marcadas pela festivalidade e se estes novos espaços, na maioria das vezes de 

natureza privada, apresentam condições atractivas e respondem àquelas novas formas 

de estar em público, então, torna-se necessário, como alerta Ascher que os 

profissionais do espaço dêem uma atenção particular a estes “lugares metapolitanos”, 

já que “(...) são estes lugares que é preciso adaptar e qualificar” (Ascher, 1998: 177). 

Isto porque se continua, ainda, a conceber uma “cascata hieráquica de espaços e de 

equipamentos que já não correspondem às práticas da maioria da população (...) [...]. 

(CASTRO, 2002, p. 64). 

É assim, nessa lógica dual de recuperação mas, sobretudo, de diminuição das 

relações coletivas/comunitárias, que marca o processo de metropolização que atinge algumas 

cidades brasileiras, que, nas seções que se seguem, buscamos desvelar a relação que se 

estabelece entre a população idosa de Fortaleza e os espaços públicos a beira mar da cidade, 

pois entende-se que “[...] o espaço público gerando dinâmicas quotidianas essenciais pode ser 

um instrumento importante e profícuo de coesão social e material da cidade [...]” (CASTRO, 

2002, p. 53). 

Para além da metropolização, outros processos marcam a (re)produção e 

organização do espaço urbano na contemporaneidade, outras questões permeiam o debate 

acerca do planejamento urbano e esgarçamento das relações de coletividade. 

Gehl (2013) aponta que durante muitas décadas, no âmbito do planejamento urbano, 

a dimensão humana das cidades tem sido negligenciada em detrimento de outros paradigmas 

inerentes à modernidade, como a de garantir a acomodação de uma população crescente e cada 
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vez mais motorizada. Essa predileção pelo transporte automotor pelo planejamento urbano 

modernista e funcionalista é, na concepção de Jane Jacobs o principal responsável pela 

destruição das cidades. Para ela “[...] todos os que prezam as cidades estão incomodados com 

os automóveis” (JACOBS, 2009, p. 377). 

As artérias viárias, junto com estacionamentos, postos de gasolina e drive-ins, são 

instrumentos de destruição urbana poderosos e persistentes. Para lhes dar lugar, ruas 

são destruídas e transformadas em espaços imprecisos, sem sentido e vazios para 

qualquer pessoa a pé. Os centros urbanos e outros bairros que são maravilhas de 

complexidade compacta e sólido apoio mútuo acabam displicentemente 

desentranhados. Os pontos de referência são aniquilados ou tão deslocados de seu 

contexto na vida urbana que se tornam trivialidades irrelevantes. A feição urbana é 

desfigurada a ponto de todos os lugares se parecem com qualquer outro, resultando 

em Lugar Algum (JACOBS, 2009, p. 377). 

Jaime Lerner aponta, em prólogo à edição brasileira do livro Cidade para as pessoas 

(GEHL, 2013), que as cidades na contemporaneidade podem se tornar melhores, caso sejam 

fruto de um planejamento que as pensem e as projetem para aqueles que as criaram, ou seja, as 

pessoas. Não deixando que se perca a sua dimensão humana, e com isso haja, cada vez mais, a 

deterioração da qualidade de vida urbana. 

Gehl (2013) destaca que o despontar da expansão urbana, a partir de meados do 

século XX, fez surgir uma gama de teorias e ideologias voltadas ao ideal de desenvolvimento. 

A que teve talvez maior projeção foi a do modernismo funcionalista, que enxergava a cidade 

enquanto um mecanismo a ser setorizado em partes (peças) com funções bem delimitadas. Estes 

planejadores não “[...] colocaram o espaço urbano e a vida nas cidades no topo de suas agendas 

e, por muitos anos, havia pouco conhecimento sobre como as estruturas físicas influenciam o 

comportamento humano” (GEHL, 2013, s/p). 

Para Sennett (2018) essas estruturas físicas, ou o ambiente construído, repercutem 

muito mais do que aspectos econômicos e políticos. Eles levam em consideração também, um 

impulso, um desejo, que raramente leva em conta os anseios daqueles que, de fato, vivem a 

cidade. Desse modo, por não considerar fortemente este fato, é muito comum que as vivências 

experenciadas nas cidades, em especial nas grandes, é quase sempre conflituosa, detonando os 

contrastes e abismos socias que lhes são tão características.  

Daí a necessidade de se almejar um planejamento voltado a construção de cidades 

mais humanas, que contem com espaços projetados pra “[...] dá prazer aos visitantes e 

transeuntes, bem como àqueles que ali moram, trabalham e brincam diariamente” (GEHL, 

2013). A qualidade de vida dos citadinos deve estar no cerne de todo e qualquer planejamento, 

visto que, certamente trará – direta e indiretamente – impactos positivos a toda a sociedade e a 
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toda a cidade, pois “Bairros bem planejados inspiram os moradores, ao passo que comunidades 

mal planejadas brutalizam seus cidadãos” (GEHL, 2013). 

Sérgio Luís Abrahão (2008) discutindo o artigo “The Human Scale in the City 

Planning” do arquiteto catalão José Luis Sert, destaca o malogro empreendido por grande parte 

das cidades quando se trata de construir e manter uma relação entre crescimento (infra 

estrutural, econômico, demográfico etc.) e a escala humana. Desse modo, nos grandes centros, 

os contatos entre as pessoas são cada vez mais rarefeitos. 

O homem, dizia ele, havia se distanciado dos elementos naturais e vivia em condições 

nada favoráveis em um ambiente cada vez mais artificial. As vias se apresentavam 

cada vez mais congestionadas; o andar na cidade, por conta de seus pisos inadequados, 

havia se tornado um raro esporte; a poluição do ar e sonora estavam cada vez mais 

intensas; e o contato com espaços abertos e parques requeriam esforços e 

deslocamentos cada vez maiores. Enfim, afirmava que a estrutura natural do homem 

nas grandes cidades havia sido destruída (ABRAHÃO, 2008, p. 74). 

Gehl (2013) aponta que essa questão é ainda mais delicada nos países emergentes 

e subdesenvolvidos. A escassez de espaços públicos de qualidade que façam da cidade atrativa 

a permanência das pessoas, inviabiliza ainda mais a consolidação da dimensão humana. 

Tendo em vista que na contemporaneidade a população mundial é majoritariamente 

urbana e o crescimento das cidades se deram (e ainda se dá) em muitos casos, de forma 

acelerada, é imprescindível que haja transformações no âmbito do planejamento urbano quanto 

ao que é prioritário para a construção da qualidade de vida urbana para aqueles que concebem 

as cidades: as pessoas (GEHL, 2013). 

É perceptível uma constante no pensamento dos autores discutidos até aqui, a 

estreita relação entre a sociedade civil e os espaços públicos, o forte vínculo entre a forma física 

(a dimensão do concreto, do edificado) e o comportamento humano. Isto posto, se faz capital 

refletir sobre a importância dos espaços públicos para a sociabilidade urbana e o bem estar e 

qualidade de vida nas cidades. 

 Os espaços públicos e a qualidade de vida na cidade contemporânea 

É inegável a importância dos espaços públicos, bem como da sua infraestrutura e 

equipamentos, para a sociabilidade urbana. Uma cidade que oferta aos seus habitantes espaços 

públicos agradáveis, seguros e vivos tende a proporcionar nestes uma melhor qualidade de vida 

e até mesmo, o desenvolvimento de hábitos, socialmente e fisicamente saudáveis, além de 

fortalecer as relações de pertença entre os citadinos e o espaço urbano. 

Em termos conceituais, a discussão sobre espaços púbicos vai muito além do âmbito 

da Geografia. Na verdade, apesar dos avanços nos últimos decênios, os estudos a despeito desta 

temática ainda são parcos frente a outras. Desse modo, intentamos realizar uma análise 
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geográfica dos espaços públicos, que, na concepção de Gomes (2018) se fundamenta na busca 

pela compreensão da associação que se faz entre a materialidade da organização espacial e as 

dimensões comportamental e atitudinal ali inseridas. 

A referida expressão é apropriada por diversas áreas do conhecimento, e tem na 

filosofia política um de seus mais sólidos pilares. Esta forma de apreensão do conceito se dá 

através da interação social, por meio do relato e detalhamento das ações e da mentalidade dos 

indivíduos que se concretizam em um dado lugar e instante. Tem-se aí o espaço social, que, 

assentado entre as esferas da sociedade civil e do Estado, torna-se lócus do diálogo e do debate 

acerca das questões da vida cotidiana e que são de interesse comum (GOMES, 2018). 

Entre os chamados “filósofos do espaço público, destacam-se, sem dúvida, as 

contribuições de Hannah Arendt e Jürgen Habermas. Na obra de Arendt, o espaço 

público aparece como lugar da ação política e de expressão de modos de subjetivação 

não identitários, em contraponto aos territórios familiares e de identificação 

comunitária. Já para Habermas, o espaço público seria o lugar par excellence do agir 

comunicacional, o domínio historicamente constituído da controvérsia democrática e 

do uso livre e público da razão (SERPA, 2007, p. 16). 

São muitos os autores, em especial arquitetos e urbanistas, que discutiram e ainda 

discutem essa relação da política com os espaços públicos e a vida nas cidades, sempre 

destacando sua importância como lócus do encontro, imprescindível para a democracia nos 

centros urbanos, e contrapondo-se aos princípios do planejamento modernista e funcionalista, 

expresso principalmente na Carta de Atenas, que fraciona e segrega a cidade e seus habitantes. 

Os espaços públicos são, portanto, o lócus da socialização, onde as pessoas se 

encontram, e também se manifestam em toda a sua heterogeneidade. O espaço público 

comporta e dá voz aos diferentes grupos sociais, culturais e políticos. A cidade (e seus espaços 

públicos) é, na concepção de Indovina (2002), “o lugar da palavra”. 

As reflexões de Sobarzo (2006), leva a compreensão da importância da discussão a 

respeito das concepções de público e privado, e de dominação e apropriação, a fim de conferir 

profundidade as análises não tratando os espaços públicos de forma isolada. 

Para Indovina (2002) há uma série de parâmetros que devem ser levados em 

consideração quando se discute os espaços, em especial, no que tange as suas funções, são eles: 

a propriedade, quer seja ela pública ou privada; os limites (ou não) a sua utilização; o custo de 

acesso; e a condições estabelecidas para o seu uso. 

Assim, se associarmos à característica público a universalidade do uso, os espaços de 

propriedade pública, de acesso ilimitado, gratuitos, sem condicionamentos serão os 

espaços que melhor interpretam o conceito de espaço público. Ao contrário, um 

espaço de propriedade privada, com limites de uso, de acesso pago, com fortes 

condicionamentos de utilização, constitui, relativamente ao primeiro, um limite 

oposto (um espaço de tipo privado) (INDOVINA, 2002, p. 120). 
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O espaço público é, portanto, uma concretude que viabiliza uma reunião de entes 

diversos, que encontra na normatização imposta, geralmente pelo Estado, através da 

organização espacial e das convenções sociais, as condições de sociabilidade e civilidade que 

permitem a copresença destes nos espaços da cidade (GOMES, 2018). 

“O espaço envolve o poder e o poder significa controle e dominação” (SOBARZO, 

2006, p. 96), no que tange as formas de dominação do espaço público, estas passam por três 

esferas, i. a política, que se dá através do poder estatal e dos grupos dominantes; ii. a econômica, 

exercida pelos processos de acumulação capitalista; e, iii. a social, com foco na realização da 

vida humana (SOBARZO, 2006). 

Segundo Sobarzo (2006), a dominação exercida, sobretudo pelo Estado, se dá 

quando das ações dos poderes, em diferentes escalas, mas em especial, se tratando dos espaços 

públicos urbanos, o poder municipal, em arranjo com as elites locais, para fins de produção e 

controle do espaço urbano. 

Em nossa análise, que visa compreender as diferentes formas de apropriação dos 

espaços públicos pelos idosos, a dimensão social ganha destaque pois, é pela apropriação dos 

espaços que se tem a real possibilidade de transformação social, mediante o estreitamento das 

relações dos indivíduos com a vida cotidiana das cidades e, por conseguinte, a criação e/ou 

consolidação da identidade citadina (SOBARZO, 2006). 

Em suma, de acordo com Indovina (2002), os espaços públicos das cidades são 

fundamentais para o bom funcionamento destas e a construção de uma identidade própria. A 

presença de espaços públicos também é imprescindível para a socialização entre os indivíduos 

e a livre manifestação destes. Pilar da democracia, se faz basilar para a estruturação de uma 

melhor qualidade de vida e bem-estar urbano, repercutindo diretamente na qualidade de vida 

pessoal, vide a organização do espaço das cidades impactar seus habitantes. 

A vida nas cidades, e em seus espaços públicos, trata-se de um “contrato social”, 

onde uma gama de direitos e deveres, muitas vezes, não explícitos, garantem a coexistência da 

heterogeneidade, ou seja, pessoas que se conhecem ou não, que possuem diferentes formações, 

valores e credos, aspirações e interesses, bem como formas de pensar e agir distintas, só 

convivem em um mesmo ambiente pela existência desse “contrato”, que continuamente se 

renova e se aperfeiçoa em virtude de conquistas sociais e de novos (consolidação) direitos. Estar 

nos espaços públicos urbanos e vivenciá-los é, portanto, uma construção social, cultural e 

política (GOMES, 2018). 

 Para Sobarzo (2006) o espaço público está assentado no ideal modernista de 

convivência socializada mediado por contatos impessoais. Desse modo, 
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[...] a possibilidade de encontros “civilizados” pode ser entendida como a capacidade 

social, no espaço público, de se propiciar a reunião entre as diferenças, permitir a 

mútua observação, o diálogo e a co-presença, sem significar, embora muitas vezes 

tenha acontecido, a manifestação dos conflitos e interesses antagônicos (SOBARZO, 

2006, p. 94). 

No que tange aos idosos não poderia ser diferente. O fato desse segmento ocupar 

cada vez mais os espaços da cidade é fruto de uma construção, que passa pela questão da 

mudança de mentalidade e percepção do que é ser idoso, não só destes próprios, mas da 

sociedade em geral. 

Até pouco tempo o envelhecimento era associado imediatamente a ideia de 

dependência (física, mental, financeira) e vulnerabilidade. Entretanto, hoje compreende-se que 

este se trata de um processo que não se dá de maneira homogênea, diferenciando-se mediante 

sexo, grupo social, cor, região geográfica, dentre inúmeros outros fatores. Essa desigualdade no 

processo de envelhecimento pode ser atenuada mediante a criação e implementação de políticas 

públicas que tenham como fim a redução dos contrastes sociais e a promoção da qualidade de 

vida da população, que influi diretamente em um envelhecimento ativo e saudável 

(CAMARANO, 2004). 

Os espaços públicos podem influir diretamente, e beneficamente, neste processo, 

vide sua capacidade de promover o encontro; a socialização; a oportunidade de expressão, quer 

seja de ideias ou corporal; e ainda, oferta, sem custos financeiros na maioria das vezes, a 

possibilidade de realização de práticas esportivas, culturais e de lazer, para a população. Em 

suma, a concretização do fazer democrático no espaço urbano. 

As grandes cidades são aquelas que mais se beneficiariam da alocação de espaços 

públicos em quantidade e qualidade satisfatórias que atendam as demandas da população. Para 

tanto, deve-se atentar a densidade demográfica das diferentes áreas da cidade a fim de que todos 

os citadinos possam desfrutar equitativamente dos espaços públicos de lazer da cidade 

(OLIVEIRA; MASCARÓ, 2007). 

No entanto, há de se destacar que a redução das desigualdades, sobretudo na 

distribuição dos espaços públicos pelos diferentes territórios, ocupados pelos mais distintos 

estratos socioeconômicos, se trata de uma árdua tarefa pois envolve interesses, sobretudo 

econômicos, de um dos agentes produtores do espaço de maior influência no âmbito da 

sociedade capitalista: o mercado imobiliário.  

Nesta lógica, sublinhamos os enormes contrastes que caracterizam a cidade de 

Fortaleza, que se estendem também a distribuição e qualidade dos espaços públicos, isto se dá, 

em muito, em decorrência do histórico processo de ocupação do território fortalezense, 
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anteriormente menosprezando as áreas situadas à beira-mar e posteriormente, 

supervalorizando-as, e que acabam por produzir inúmeras marcas na paisagem urbana que são 

testemunhos da desigualdade socioeconômica que caracteriza a cidade e a orla de Fortaleza. 

 A orla de Fortaleza, os contrastes socioeconômicos e a distribuição dos espaços 

públicos 

Fortaleza, como uma cidade litorânea, e na contemporaneidade, turística sobretudo, 

encontra nos bairros situados ao longo da costa, de ocupação mais antiga, a maior quantidade 

de espaços públicos. 

Além da abundância destes espaços destaca-se também a sua qualidade. Nos bairros 

centrais (leia-se, bairros de alto padrão e renda), nota-se uma maior qualidade da estrutura física 

destes, bem como uma variedade dos equipamentos, sendo superiores aqueles encontrados nas 

zonas periféricas da cidade (OLIVEIRA; MASCARÓ, 2007). Isso se dá em virtude da 

influência dos grandes promotores imobiliários e do setor turístico, que influi diretamente no 

seu poder de barganha para com o poder público, fazendo prevalecer seus interesses 

econômicos. 

Apesar do destaque que notadamente o litoral de Fortaleza possui, é mister frisar 

que este não possui uma homogeneidade, sobretudo socioeconômica. Desse modo, a fim de 

discutir essas nuances relacionadas os contrastes vislumbrados na capital alencarina, 

apresentamos uma setorização do litoral fortalezense em três grandes unidades: Barra do Ceará 

I, Meireles I e Praia do Futuro (Caça e pesca/31 de Março), bem como áreas adjacentes a estas 

três unidades, que tem como elemento homogeneizador, os calçadões, importantes espaços 

públicos de lazer da cidade.  

Os calçadões se apresentam, talvez, como um dos espaços públicos mais 

democráticos, visto que, é capaz de proporcionar a coexistência de indivíduos de diferentes 

classes sociais, grupos etários, crenças e etc., realizando os mais diversos tipos de atividades, 

sendo respeitado, é claro, o “contrato social” implícito na convivência e civilidade urbana, e a 

infraestrutura adequada à segurança e bem-estar dos citadinos, que tornam os espaços públicos 

urbanos convidativos ao uso e à permanência. 

Há, portanto, uma “[...] conexão direta entre convites e padrões de uso [...]” (GEHL, 

2013, p. 12). Sendo assim, quão mais convidativos forem os espaços da cidade, maior será a 

dinâmica da vida urbana e o fluxo de pedestres, vide o incentivo e o consequente despertar do 

desejo em permanecer e vivenciar estes espaços, criando, assim, um novo padrão urbano 

(GEHL, 2013). Padrão este deveras salutífero em um contexto de busca por hábitos mais 

saudáveis e um envelhecimento mais ativo e com qualidade de vida.  
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Calçadões são espaços de permanência, do encontro, mas também de fluxos, do 

movimento, o que não os impede de construir um sentimento identitário e de pertença, entre 

este e seus frequentadores, sendo, portanto, parte significativa e fundante no cotidiano das 

cidades. 

Nas palavras de Gehl (2013) “há muito mais em caminhar do que apenas andar”, 

desse modo, para este autor, o ato de caminhar é o ponto de partida para a vivência real da 

cidade, pois 

[...] há um contato direto entre as pessoas e a comunidade do entorno, o ar fresco, o 

estar ao ar livre, os prazeres gratuitos da vida, experiências e informação. Em essência, 

caminhar é uma forma especial de comunhão entre pessoas que compartilham o 

espaço público como uma plataforma e estrutura (GEHL, 2013, p. 19). 

A setorização aqui proposta não se deu de forma arbitrária, ela acompanha o recorte 

estabelecido através de metodologia aplicada pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, que 

agrupa os municípios brasileiros em Unidades de Desenvolvimento Humano, que, grosso 

modo, são áreas traçadas buscando uma maior homogeneidade do ponto de vista 

socioeconômico, portanto, 

[...] elas são construídas com o objetivo de melhor captar a diversidade de situações 

relacionadas com o desenvolvimento humano que ocorre no interior dos espaços 

intrametropolitanos, notadamente em seus grandes municípios, para desvendar o que 

é escondido pelas médias municipais agregadas [...]. (ATLAS DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2014). 

O Atlas do Desenvolvimento Humano congrega dados tanto a nível municipal 

quanto a nível de região metropolitana tendo sido projetado enquanto uma plataforma de fácil 

acesso permitindo o acesso a dados utilizados no cálculo do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal - IDHM, contando com o índice de 5.565 municípios do país; 27 Unidades 

Federativas - UF’s; 21 Regiões Metropolitanas - RM’s; e 3 Regiões Integradas de 

Desenvolvimento - RIDE’s, além das suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano 

- UDH’s (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2014). 

O IDHM, assim como o IDH, surgiu como uma alternativa ao Produto Interno Bruto 

(PIB), que até então era o critério utilizado para mensurar o nível de desenvolvimento (ou não) 

de um país, mas que em muito mascarava a realidade, visto que, utilizava como única variável, 

a renda. Assim, o IDH mostra-se mais abrangente e com uma maior aproximação da realidade 

já que sintetiza as principais dimensões associadas ao desenvolvimento, são elas: renda, 

educação e longevidade. Este índice possui uma variação que vai de 0 a 1, sendo que quanto 

mais próximo de 1 o valor encontrado estiver, maior será o desenvolvimento humano da 
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localidade em questão e, quanto mais próximo de 0, consequentemente, menor será o seu nível 

de desenvolvimento humano. 

Dessa forma, o IDHM para o Brasil segue as mesmas diretrizes no IDH aplicado a 

nível global, no entanto, ele vai além quando leva em consideração as particularidades do país, 

bem como, a inexistência ou déficit de disponibilidade de dados de todos os municípios e/ou 

localidades brasileiros, e isso se dá através de uma adequação da metodologia (PNUD, 2019). 

O Atlas de Desenvolvimento Humano Brasil orienta caminhos e provoca reflexões 

sobre os rumos do desenvolvimento humano no país, levando em conta os municípios, as 

cidades e as grandes aglomerações urbanas - Metrópoles - como provedoras de inúmeras 

oportunidades ao desenvolvimento, e não apenas como lócus de desafios e problemáticas a 

serem sanados pelo poder público (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 

BRASIL, 2014). 

Levando em consideração as variáveis utilizadas para o cálculo do IDH e IDHM 

citadas anteriormente, as áreas escolhidas (Unidades de Desenvolvimento Humano - UDH’s) 

destacam-se pela sua heterogeneidade, tanto dos seus residentes como frequentadores, 

heterogeneidade esta composta tanto por atributos sociais, como econômicos, culturais e etc., 

que é reflexo direto das condições de vida geral da sua população. 

Para além destes atributos menos concretos, mas que não deixam de imprimir 

marcas na paisagem, outros fatores foram levados em consideração, como a infraestrutura e os 

equipamentos disponíveis para o lazer dos cidadãos, em especial do público idoso, além de que 

um elemento se destaca nas três áreas selecionadas, configurando-se enquanto um elemento 

homogeneizador, os calçadões, que por si só já se configuram enquanto importante espaço 

público de lazer da cidade. Na UDH Barra do Ceará I encontra-se o calçadão da Vila do Mar; 

na UDH do Meireles I, o calçadão da Avenida Beira Mar; e, na UDH da Praia do Futuro (Caça 

e pesca/31 de Março), o calçadão da Praia do Futuro, margeando a Av. Clóvis Arrais Maia. 

 UDH Barra do Ceará I 

A UDH da Barra do Ceará I (Figura 5) possui uma extensão territorial de 2,2694 

km², abrangendo porções de quatro bairros do litoral oeste de Fortaleza, são eles: Barra do 

Ceará, Cristo Redentor, Pirambu e Jacarecanga. A população da UDH, de acordo com o último 

censo realizado - 2010, era de 53.819 habitantes, configurando-a como uma das áreas mais 

adensadas da capital, visto que, sua densidade demográfica estava em torno de 23.714,66 

hab/km², quase o dobro da UDH Meireles I, formada por bairros mais verticalizados. 
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 Mapa da UDH Barra do Ceará I 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 



53 

 

Esses dados corroboram o que há muito é discutido por pesquisadores que estudam 

o processo de formação socioespacial e de ocupação da cidade de Fortaleza, e que também pode 

ser constatado empiricamente através do olhar geograficamente treinado do observador. 

A partir da década de 1930, Fortaleza acusa um crescimento demográfico elevado que 

se reflete no aumento de sua área urbana. Contudo, a expansão da cidade a partir do 

aumento da população não gerou a ampliação relativa a infra-estrutura urbana, tais 

como calçamento, energia elétrica, água encanada, rede de esgotos, transportes 

coletivos, etc. 

Esse “crescimento” de forma espontânea e desordenada deu lugar a aglomerações de 

edificações precárias na periferia da cidade. Data do início da década de 30 a origem 

desses aglomerados com características de favelas (SILVA, 1992, p. 29). 

A área em questão concentra parcela significativa da população fortalezense, sendo 

sua alocação ali antiga, datando da primeira metade do século XX, quando da transferência 

maciça de “refugiados das secas” do interior do Ceará para a capital. Ao chegar em Fortaleza, 

essa população, em sua maioria, desprovida de recursos, acabam por ocupar as áreas mais 

desvalorizadas e desprezadas pelas elites locais, sendo elas, à época, as proximidades das linhas 

férreas e as zonas de praia. 

Recentemente, o Grande Pirambu, como também é conhecida essa região - ou parte 

dela - passou por algumas transformações socioespaciais que vieram a atenuar a situação 

precária de atendimento às necessidades básicas de seus habitantes, ainda que esteja longe de 

se atingir um cenário ideal. No entanto, vale ressaltar que essas melhorias só foram possíveis 

em virtude da atuação dos movimentos sociais pressionando a ação por parte do Estado. 

A partir da segunda metade da década de 1940 o Brasil e o mundo assistiram ao fim 

da Segunda Guerra Mundial, o despontar da Guerra Fria e com ela o germinar das ideias 

socialistas/comunistas. Essas ideias atreladas a percepção do aprofundamento das contradições 

sociais e econômicas tão latentes nos grandes centros urbanos, dos quais Fortaleza não foge à 

regra, muito contribuíram com o fortalecimentos dos movimentos sociais (SILVA; PEREIRA; 

COSTA, 2018), que reivindicavam, dentre outras demandas, a posse sobre a terra e 

investimentos em melhorias no setor de moradia, não restringindo-se a habitação em si, mas 

também a todos os outros serviços que garantam uma vida digna e bem-estar, tais como: 

saneamento básico (água encanada e tratamento de esgoto); estabelecimentos de saúde e 

educação; lazer; mobilidade (transporte coletivo); dentre outros. 

Para Silva, Pereira e Costa (2018), a paisagem urbana dos bairros populares da costa 

oeste da capital, historicamente lócus da habitação da população operária de Fortaleza e outras 

comunidades tradicionais, como a de pescadores, bem como de fixação de migrantes oriundos 

do sertão cearense, se diferenciou totalmente da realidade do litoral leste. Apesar de algumas 
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melhorias promovidas por projetos que visavam o reordenamento e requalificação deste 

território que trouxeram novas possibilidades, sobretudo àquelas vinculadas ao acesso à praia 

enquanto espaço público, ainda há a permanência das condições gerais de pobreza, que podem 

ser vislumbradas nos dados coletados pelo IBGE e sintetizados no Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil. 

De acordo com dados extraídos do Censo de 2000 o IDHM da UDH da Barra do 

Ceará I era considerado baixo (0,504). Passados 10 anos, o novo censo revelou um aumento 

deste índice, passando a UDH a ser classificada como de IDHM médio (0,642), como pode ser 

observado no Quadro 5, sendo que a dimensão que mais contribui para este valor é a 

longevidade (0,748). Tem destaque também a dimensão Educação, que passou de 0,364 em 

2000 para 0,597 na década seguinte, o que representa um aumento de 64%. Esse crescimento 

está intimamente relacionado com a implementação de políticas públicas de redução das 

desigualdades socioeconômicas ocorridas no Brasil de forma mais enérgicas na segunda metade 

dos anos 2000. 

Quadro 5 -  Evolução do IDHM da UDH Barra do Ceará I 

 RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO IDHM 

2000 0,508 0,692 0,364 0,504 

2010 0,592 0,748 0,597 0,642 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014). 

No que tange aos espaços públicos dessa UDH, o mais representativo deles, é o 

calçadão da Vila do Mar, que faz parte de um projeto maior (de mesmo nome). Este não se trata 

de um projeto que visa prioritariamente a construção de espaços públicos nesta porção do litoral 

fortalezense, mas sim uma proposta de reassentamento, com vistas a promover a recuperação 

ambiental, através da melhoria das “[...] condições de vida e habitabilidade da população de 

baixa renda residente na área de preservação ambiental, na faixa de praia do Grande Pirambu, 

localizado na zona oeste do litoral da cidade de Fortaleza” (TERMO DE REFERÊNCIA – 

HABITAFOR apud MONTEIRO, 2018, p. 65). 

Para tanto, este projeto previa a 

[...] construção de equipamentos comunitários, urbanização da orla, pavimentação 

com obras viárias e regularização fundiária para 5.034 unidades. A ação está 

permitindo a promoção do ordenamento territorial da área, elevando os padrões de 

habitabilidade e de qualidade de vida das famílias beneficiadas. (BRASIL, 2010 apud 

MONTEIRO, 2018, p. 76). 

O projeto Vila do Mar, ansiado e apoiado pela população da região, por ter um 

cunho mais social, diferentemente de outros projetos que o antecederam, de caráter meramente 
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turístico e alinhados aos interesses de grandes investidores do setor imobiliário, até hoje, 

passados 12 anos do início deste, ainda não foi concluído. 

Para além de trechos a serem finalizados, destaca-se também equipamentos que 

demandam por serviços de manutenção que não aparentam serem realizados com a frequência 

devida, deixando em evidência, estruturas oxidadas expostas, assentos de bancos quebrados, 

piso do calçadão com irregularidades, dentre outros problemas que tornam o espaço 

potencialmente perigoso para grupos mais vulneráveis, em especial crianças e idosos. 

A segurança é outro ponto que ainda é uma preocupação dos moradores e 

frequentadores da região, apesar de que, nas palavras dos próprios, a situação teve uma melhora 

significativa após a urbanização da orla com o projeto Vila do Mar, e aumento do policiamento 

na área. 

Ainda assim as melhorias são visíveis, tanto no que tange a questão habitacional 

em si, com os reassentamentos e regularização fundiária que beneficiou parte dos moradores 

do Grande Pirambu, como também na edificação de equipamentos voltados à atividades de 

esporte e lazer (Figura 6), que contribuem com a melhoria da qualidade de vida da população, 

como por exemplo: quadras esportivas, mirante, áreas de convivência, areninha, parques 

infantis, academias ao ar livre, estações de bicicletas compartilhadas, dentre outros. 

 Calçadão do Vila do Mar – Barra do Ceará 

 

Fonte: Autora (2020). 

Além dos espaços e equipamentos de livre acesso a população, também são 

encontrados outros espaços públicos, mas de acesso controlado, na figura de instituições de 
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acompanhamento psicológico – Movimento Integrado de Saúde Mental e Comunitária 

(MISMEC - Quatro Varas), e de apoio à pessoa idosa – Centro Dia de Referência do Idoso, a 

ser apresentado mais profundamente em capítulos posteriores. 

O MISMEC – Quatro Varas (Figura 7) trata-se de um projeto organizado por 

entidade civil sem fins lucrativos, que há mais de 30 anos vêm desenvolvendo, no Pirambu e 

comunidades adjacentes, atividades que promovem o resgate da autoestima e o aumento da 

qualidade de vida dos indivíduos, oferecendo serviços como terapia comunitária e massoterapia 

(MISMEC – 4 VARAS, 2020). 

 MISMEC – Quatro Varas – Pirambu 

 

Fonte: Google Street View (2020) 

Quanto ao Centro Dia de Referência do Idoso, este encontra-se inserido em um 

projeto mais amplo, intitulado Fortaleza Amiga do Idoso, uma iniciativa da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza e da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social. Á primeira vista, o equipamento chama atenção pela imponência da construção (Figura 

8). Trata-se de um prédio construído para alocar uma pousada e restaurante, vide a expectativa 

de alguns promotores imobiliários de que a área fosse ser incorporada ao processo de 

valorização que tomava as zonas de praia da capital. No entanto, as perspectivas de especulação 

não prosperaram, culminando na desativação do empreendimento que hoje se encontra alugado 

para a Prefeitura. 
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 Centro Dia de Referência do Idoso – Barra do Ceará 

 

Fonte: Autora (2020). 

São oferecidos a população idosa uma série de serviços e atividades que visam 

promover um envelhecimento ativo e saudável, a integração dos idosos, bem como a melhoria 

da qualidade de vida. Destacamos que a estrutura não se encontra em pleno uso. As atividades 

do Centro Dia se concentram no térreo e no primeiro andar. Entretanto, uma equipe 

multidisciplinar vem realizando estudos para a elaboração de um projeto que visa instalar nos 

espaços não ocupados um centro de geriatria. 

 UDH Meireles I 

A Unidade de Desenvolvimento Humano do Meireles I (Figura 9) possui uma área 

de 2,3980 km² e uma população de 30.524 habitantes, o que garante uma densidade demográfica 

de 12.729,10 hab./km², quase a metade da densidade que é encontrada na UDH da Barra do 

Ceará I.  

Essa é uma área de ocupação mais recente se comparada a anteriormente tratada, 

configurando-se como uma área de atração e valorização para as classes mais abastadas de 

Fortaleza, que se distanciaram do Centro no início do século XX, buscando as amenidades 

ambientais e sociais de áreas menos adensadas e distantes daquelas “tomadas” pelos mais 

desprovidos economicamente e socialmente. 
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 Mapa da UDH Meireles I 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Hoje essa área ocupa, dentro do ranking municipal, a 2ª posição, ficando atrás 

apenas da UDH Aldeota I. A dimensão longevidade chama a atenção, visto que, no caso desta 

dimensão em especial, a UDH ocupa a 1ª posição no ranking das UDH’s da Região 

Metropolitana de Fortaleza, no mesmo patamar da Região do Alphaville Eusébio, ambas com 

o valor de 0,938 (Quadro 6). 

A dimensão renda também é muito significativa, apresentando o valor máximo de 

1,000 - que também é encontrado na Região do Alphaville Eusébio - colocando a UDH do 

Meireles I na primeira colocação do ranking deste atributo, tanto no município de Fortaleza 

como em sua Região Metropolitana. Esse dado pode influir diretamente no anteriormente 

discutido - longevidade - visto que, quanto maior a renda de uma população maior será sua 

capacidade de acesso a serviços médicos, atividades de esporte e lazer que se configuram 

enquanto hábitos saudáveis e que contribuem com o bem-estar e o envelhecimento ativo, além 

de um maior acesso à educação e informação que são importantes instrumentos para a 

construção de um estilo de vida mais salutífero. 

Quadro 6 -  Evolução do IDHM da UDH Meireles I 

 RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO IDHM 

2000 0,984 0,872 0,833 0,894 

2010 1,000 0,938 0,876 0,937 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014). 

Esta UDH é talvez a que concentra a maior quantidade (e também melhor 

qualidade) de espaços e equipamentos públicos utilizados para fins de práticas de lazer, 

convivência e esportivas. Essa característica se dá, em muito, em virtude de se tratar de uma 

área de ocupação de alto padrão, de interesse turístico, e com altíssima especulação imobiliária 

(apesar da saturação). É nesta região que é encontrado o mais movimentado calçadão de 

Fortaleza, o calçadão da Avenida Beira Mar. 

Essas demandas e o intenso fluxo, tanto de turistas como de residentes, acaba por 

atrair investimentos, principalmente para o aprimoramento de infraestruturas que atraiam ainda 

mais “consumidores”. Essa concentração de espaços e equipamentos públicos, bem como de 

serviços, acaba por atrair também pessoas de diferentes bairros e regiões de Fortaleza, e até 

mesmo de outros municípios da RMF, em busca, principalmente, de lazer e entretenimento. 

No entanto, um espaço pensado inicialmente para a realização de atividades 

esportivas e de lazer, vide contar com aproximadamente 3km de extensão onde podem ser 

encontrados, pista de cooper, ciclovia, quadras, arenas, academias ao ar livre, quiosques e etc., 
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é apropriado também por pessoas, que vêm no intenso fluxo de pessoas, uma oportunidade de 

trabalho. Dentre estes que encontram nesse importante cartão postal de Fortaleza ocasião para 

realização de atividades laborais, também podem ser encontrados idosos que vislumbram no 

mercado informal uma possibilidade de complementação da renda familiar (Figura 10). 

 Diferentes formas de apropriação do calçadão da Av. Beira Mar 

 

Fonte: Autora (2020). 

Todavia, destacamos que apesar de contar com essa infraestrutura, relativamente 

bem diversificada e estruturada se comparada a de outros bairros de Fortaleza, o calçadão da 

Av. Beira Mar e adjacências passou e passa constantemente por obras (Figura 11), que apesar 

de visar melhorias, acaba sempre trazendo uma série de transtornos, ainda que transitórios, para 

a população residente, frequentadora, turistas e comerciantes da região. 
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 Trechos em obras na Av. Beira Mar 

 

Fonte: Autora (2020). 

Os desníveis no asfalto e nas calçadas, bem como tubulações e outros materiais de 

construção expostos, oferecem risco de quedas para aqueles que frequentam a região, em 

especial os idosos. O perigo é potencializado durante a estação chuvosa, quando estes 

obstáculos são “camuflados” pelas águas que cobrem ocasionalmente as superfícies. Esse 

perigo foi sentido na pele pelo senhor J.G.M, 83 anos, que mora no bairro do Meireles e 

frequenta diariamente o calçadão da Av. Beira Mar. O mesmo relata: 

Ano passado eu sofri um acidente. Ano passado chovendo muito, principalmente em 

maio do ano passado, fui atravessar a Beira Mar pra ir a calçada, caminhar e tal... 

Não estava chovendo forte, mas estava alagado. Alagado por causa da obra... Aí, 

afundei... com a perna esquerda... Não vi o buraco e caí. Fiz uma fissura no joelho 

direito. (J. G. M, 83 anos, morador do Meireles. Depoimento coletado em maio de 

2020). 

Desde agosto de 2018 a região vem passando por uma série de obras que compõem 

o projeto “Nova Av. Beira Mar” que prevê melhorias urbanísticas e em termos de mobilidade 

(Figura 12). O projeto também conta com a “[...] construção de um novo calçadão em toda a 
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extensão da orla, compreendida no trecho entre a Praia do Meireles e a Enseada do Mucuripe” 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2020a). 

Com um total de 66.704,38 m² de área totalmente acessível, o projeto compreende a 

requalificação da avenida com a construção de um novo calçadão, construção de 

quiosques de alimentação e bebidas, todos padronizados, além do reordenamento da 

feirinha de artesanato e a urbanização dos espigões das Avenidas Desembargador 

Moreira e Rui Barbosa. 

A região passará a contar, ainda, com nova iluminação com fiação embutida, espaços 

para convivência com caramanchões, academias, banheiros, parque infantil, quadras 

de vôlei de praia, pista de skate, anfiteatro, pista de hockey, ciclovia, pista de cooper 

com 2,6 km de extensão, além de um posto da Casa do Turista e prédio administrativo 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2020a). 

No que tange à acessibilidade, que impacta diretamente a população idosa, bem 

como todos aqueles com mobilidade reduzida, o projeto apresentado aponta que “a avenida será 

dotada de calçadas acessíveis com rampas, piso tátil e travessia elevada, no mesmo nível, 

proporcionando mais segurança para todos os pedestres” (PREFEITURA DE FORTALEZA, 

2020a). 

 Maquete virtual de um trecho do projeto Nova Av. Beira Mar 

 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza (2020). 

A obra possui previsão de conclusão inicial para agosto de 2020, no entanto, em 

virtude, principalmente da pandemia de Corona vírus, no mês previsto as obras encontram-se 

80% concluídas, apresentando-se como novo prazo para término da mesma, novembro do 

mesmo ano. 

  



63 

 

 UDH Praia do Futuro (Caça e pesca/31 de Março) 

Esta UDH (Figura 13) conta com uma extensão territorial de 3,5945 km² e, segundo 

o censo demográfico de 2010, uma população de 10.356 habitantes. Essa população absoluta 

residente nesta área atribui à UDH da Praia do Futuro (Caça e pesca/31 de Março) uma 

população relativa, ou densidade demográfica, de 2.881,11 hab/km², a mais baixa dentre as três 

UDH’s selecionadas para este estudo. Isso se dá porque esta área é ocupada majoritariamente 

por barracas de praia, hotéis e pousadas, o que à confere funções voltadas sobretudo para à 

atividade turística. 

Donegan (2011) faz um retrospecto do surgimento e desenvolvimento da Praia do 

Futuro enquanto um importante espaço de lazer oriundo da valorização das zonas de praia mais 

centrais e necessidade de expansão, tendo em vista seu potencial de transformação em uma 

mercadoria de grande valorização e apelo pelo setor turístico.  

Essa valorização, que iniciou-se e intensificou-se entre as décadas de 1940 e 1970, 

tornou estes espaços palco de diversos conflitos, conflitos estes que se dão basicamente entre 

os usos ditos tradicionais, tais como as atividades (direta e indiretamente) portuárias; a pesca e 

a habitação daqueles menos favorecidos e, as práticas marítimas modernas, boa parte delas 

advindas do intercâmbio cultural com a Europa, que permitiram uma aproximação das elites 

com o mar, que até então era praticamente inexistente. Tal aproximação se deu especialmente 

através de tratamentos terapêuticos, banhos de sol e mar, os veraneios, e etc. (DANTAS, 2011). 

Na contemporaneidade 

A Praia do Futuro se situa na principal direção de expansão de Fortaleza (leste), com 

ocupação e usos promovidos pela construção do Porto do Mucuripe nos anos 1960, a 

partir de quando as barracas de praia foram ali se estabelecendo. Hoje em dia é uma 

das principais áreas de lazer da cidade, apesar da sua baixa densidade urbana e níveis 

médios de acessibilidade quando comparado com o núcleo de integração [...] 

(DONEGAN, 2013, p. 4). 

A UDH em questão saiu de um IDHM considerado baixo (0,550) em 2000 para 

hoje, de acordo com dados de 2010, ser classificada como de IDHM médio (0,680). Assim 

como no caso da UDH da Barra do Ceará I, a dimensão que mais contribui com este valor é a 

da longevidade (0,805), no entanto, é a da educação que obteve maior crescimento nos últimos 

dez anos, saindo de 0,384 em 2000 para 0,617 em 2010, representando um aumento de 60,6% 

(Quadro 7). 
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 Mapa da UDH Praia do Futuro (Caça e Pesca/31 de Março) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 7 -  Evolução do IDHM da UDH Praia do Futuro (Caça e pesca/31 de Março) 

 RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO IDHM 

2000 0,587 0,737 0,384 0,550 

2010 0,634 0,805 0,617 0,680 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2014). 

Assim como nas duas UDH’s supracitadas, a da Praia do Futuro também conta com 

um extenso calçadão dotado de equipamentos de esporte, convivência, lazer e entre 

entretenimento, como: praças, areninha, academia ao ar livre, pista de cooper, barracas de praia, 

e etc (Figura 14). Em 2015, após seis anos de espera a reforma da antiga Praça 31 de março foi 

entregue a população da região, esta passou a se chamar Praça da Paz Dom Helder Câmara, 

dispondo no seu perímetro de “[...] quadras esportivas, pista de skate, uma pista compartilhada 

para corredores e ciclistas e postos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros” (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2015). 

 Equipamentos do calçadão da Av. Clóvis Arrais Maia na Praia do Futuro 

 

Figura A: Pista de compartilhada para ciclismo e corrida com posto fixo da Polícia Militar ao fundo; 

Figura B: Barracas de Praia; 

Figura C: Parquinho e academia ao ar livre na Praça 31 de Março; 

Figura D: Calçadão com piso tátil e pista para corrida. 

Fonte: Autora (2019). 
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No entanto, dois pontos merecem destaque, o primeiro diz respeito ao estado de 

conservação destes equipamentos. Puderam ser observados alguns pontos do calçadão onde o 

piso apresenta irregularidades e até afundamentos, além de equipamentos, nas academias ao ar 

livre, em péssimo estado de conversação, principalmente em decorrência da oxidação pela 

intensa maresia, o que demandaria serviços de manutenção mais frequentes (Figura 15). 

 Trechos e equipamentos da Av. Clóvis Arrais Maia com demandas de manutenção 

 

Fonte: Autora (2019). 

O segundo está relacionado com a pequena quantidade de frequentadores, se 

comparado as outras UDH’s apresentadas anteriormente, o que gera em muitos a sensação de 

insegurança, apesar de o policiamento na área ser constante, vide a presença de uma base da 
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polícia militar na região. O fluxo pouco intenso está muito relacionado, principalmente, com a 

baixa densidade demográfica ali verificada.  

Essa região recebe um contingente maior de visitantes às quintas-feiras, para a 

famosa “Quinta do Caranguejo” que atrai pessoas de vários bairros de Fortaleza, cidades da 

RMF e turistas nacionais e internacionais, bem como aos finais de semana. No entanto, esse 

fluxo não tem como destino o calçadão e seus equipamentos, a exemplo do que acontece na Av. 

Beira Mar, e sim, às barracas de praias, em geral de alto padrão, com seus complexos turísticos 

e de entretenimento. 

Esse esvaziamento do calçadão faz com que, inclusive, moradores, individualmente 

ou reunidos em grupos, se desloquem para a Av. Beira Mar para realizar suas atividades de 

esporte e lazer, como mencionado por uma senhora entrevistada na região, que relatou que 

semanalmente se reunia com algumas amigas, tomavam um ônibus, e iam caminhar no calçadão 

da Av. Beira Mar. 
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3 O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO POPULACIONAL MULTIESCALAR 

Este capítulo discute o processo de envelhecimento da população em diferentes 

escalas, partindo de uma análise macro, a nível global, tendo como principal exemplo empírico 

o caso europeu, continente que há décadas vem vivenciando o processo de envelhecimento da 

população estando, atualmente, numa fase avançada de sua transição demográfica, e 

apresentando impactos significativos na sociedade; passando pelo despontar do processo de 

envelhecimento populacional no Brasil para, finalmente, em uma abordagem mais localizada, 

discutir os dados que apontam o envelhecimento da população na cidade de Fortaleza, 

destacando as desigualdades regionais imbricadas nesse processo. 

 O envelhecimento no “Velho Mundo” 

O envelhecimento da população é um fenômeno que atinge todo o globo, ainda que 

em ritmos e estágios distintos. Ao passo que alguns países dão os primeiros passos nesse 

processo de amadurecimento de sua população, outros já se encontram em fases bastante 

avançadas. O que há de comum entre realidades tão díspares é o gradativo aumento da 

esperança de vida ao nascer e a crescente e significativa queda nas taxas de fecundidade, que 

culminam com o aumento do número de idosos em relação à população total de um país. 

O envelhecimento populacional é uma realidade global. Na União Europeia o 

envelhecimento vem crescendo a passos acelerados, levando a uma importante 

proeção: em 2050 estima-se que o número de europeus com idade igual ou superior 

aos 60 anos chegue aos 34% da população. Mais relevante é pensar que desses, mais 

da metade terá 80 anos ou mais. Ou seja, rapidamente os idosos vão deixando de ser 

uma minoria para se constituírem em uma parcela significativa da população (VEIGA, 

2014, p. 374). 

Destarte, vale salientar que em escala global, a população idosa tem crescido em 

um ritmo bem mais acentuado que o restante da população, visto que, segundo Leão et al. 

(2011), o número de idosos tem aumentado cerca de 2,6% ao ano, enquanto que a população 

de modo geral tem crescido em um ritmo bem mais lento, contabilizando incremento de apenas 

1,2%, importante destacar a relevância desta informação enquanto sinal de alerta, pois os dados 

demográficos levantados e as projeções não vislumbram mudanças significativas, pelo menos 

até 2050, na tendência desenhada. 

A Europa, em especial os países que compõem a chamada Europa Ocidental, é um 

grande exemplo de “continente envelhecido” do ponto de vista demográfico, visto que, já há 

algumas décadas o fenômeno em questão vem se desenvolvendo e se aprofundando. 

A transição da fecundidade, entendida como sua passagem de níveis altos para níveis 

baixos, foi primeiro observada e documentada em alguns países da Europa Ocidental, 

assim como sua conseqüência natural, o processo de envelhecimento da população 

(CARVALHO; GARCIA, 2003, p. 730). 
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O agravamento deste quadro tem sido uma preocupação e desafio constantes para 

os países europeus, principalmente no que tange a regulação de políticas orçamentárias e seus 

impactos sobre a economia, em virtude do aumento dos gastos com saúde e previdência pública 

e da diminuição da População em Idade Ativa - PIA. Nessa ótica, o encolhimento da população 

de tais países já é uma realidade ou um quadro prospectivo que já se apresenta com muita 

nitidez, pois “[...] há dez dezenas de anos a população europeia representava 15% da população 

mundial, em 2050 esta percentagem deverá estar bastante mais reduzida e envelhecida.” (LEÃO 

et al., 2011, p. 8). 

Essa conjuntura, por si só, não é necessariamente assustadora ou calamitosa. Reflete, 

antes de qualquer coisa, avanços significativos em um mundo com recursos finitos e 

em processo de escassez em busca de sustentabilidade. Entretanto, suscita reflexões e 

transformações em muitas concepções cristalizadas sobre velhice, cultura e sociedade. 

Não é à toa, portanto, que a temática da velhice e do envelhecimento comece a figurar 

nas agendas políticas de todo o mundo e, notadamente, da Europa, sendo colocada 

como importante pauta que requer, além de frequentes e sistemáticas discussões e 

reflexões, planos de ações comprometidos com a ideia de uma nova sociedade, em 

constantes transformações (VEIGA, 2014, p. 374). 

Apesar de nos países subdesenvolvidos o envelhecimento populacional tratar-se de 

um processo muito recente, no continente europeu e demais países que compõem o grupo de 

países ditos desenvolvidos, não se trata de uma realidade muito antiga, passando a ser mais 

latente e começando a despertar a atenção para seus impactos futuros a partir de meados do 

século XX. Por volta de 1950, “[...] a percentagem de pessoas idosas cresceu notoriamente, 

passando de 8% em 1950 para 11% em 2009, sendo esperado que alcance os ainda mais 

preocupantes 22% em 2050” (LEÃO et al., 2011, p. 5). 

No Quadro 8, a seguir, pode ser observada a população idosa dos países europeus, 

seccionada por faixas etárias - 65 a 69 anos, 70 a 74 anos, 75 a 79 anos, 80 a 84 anos e pessoas 

com 85 anos ou mais; a população total destes países, e o “peso” da população idosa sobre a 

população total, ou seja, a proporção de idosos. Vale destacar, como já citado anteriormente, 

que segundo a OMS é considerado idoso o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos nos 

países subdesenvolvidos, e com idade igual ou superior a 65 anos em países desenvolvidos.  

Os dados foram obtidos a partir do último levantamento censitário realizado nos 

países que compõem a União Europeia (UE), e encontram-se disponíveis no portal on-line 

Eurostat, que se trata do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, sediado em Luxemburgo, 

tendo como missão fornecer dados estatísticos de alta qualidade para o continente europeu, 

promovendo os valores de “[...] respeito e confiança, promoção da excelência, promoção da 

inovação, orientação para serviços, independência profissional” (EUROSTAT, 2019). 
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Assim, como no Brasil, na Europa os censos demográficos são realizados em um 

intervalo de dez anos, dessa forma, a UE bem como seu gabinete estatístico - Eurostat - 

encontram-se em um período de preparação para o próximo levantamento a ser realizado no 

ano de 2021. Segundo o Gabinete, o censo da UE realizado em 2011 foi um marco, pois, pela 

primeira vez, a legislação europeia estabeleceu de forma detalhada um conjunto de dados 

harmonizados de alta qualidade a serem coletados através do censo nos países que compõem a 

UE. 

Os dados apresentados nesta seção são baseados na legislação estatística europeia que 

define as principais definições estatísticas e define os dados e metadados a serem 

produzidos pelos países da UE. Os censos nacionais dos países da UE também 

cumprem as diretrizes e recomendações internacionais elaboradas pelas Nações 

Unidas em cooperação com o Eurostat. Isso garante que os dados coletados sejam 

diretamente comparáveis (EUROSTAT, 2019). 

 Para 2021, considera-se que o levantamento acontecerá em um momento de 

transição fundamental, visto que, as fontes de dados administrativos tornaram-se a espinha 

dorsal que sustentará e norteará o próximo censo na maioria dos países da UE. “Isso leva a 

sistemas de censo mais poderosos e aborda mudanças rápidas nas expectativas dos usuários, 

com os detalhes regionais se tornando cada vez mais importantes” (EUROSTAT, 2019). 
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Quadro 8 -  Panorama demográfico da União Europeia em 2011 

        (continua) 

PAÍS 65-69 ANOS 70-74 ANOS 75-79 ANOS 80-84 ANOS 85 ANOS E MAIS POP. IDOSA TOTAL POP. TOTAL % POP. IDOSA 

Bélgica 480.199 448.374 401.594 304.788 248.225 1.883.180 11.000.638 17,1 

Bulgária 415.431 345.327 301.851 191.309 107.479 1.361.397 7.364.570 18,4 

República Tcheca 560.669 386.777 310.596 232.113 154.681 1.644.836 10.436.560 15,7 

Dinamarca 318.797 223.846 162.633 117.189 111.316 933.781 5.560.628 16,7 

Alemanha 4.173.351 4.861.239 3.270.283 2.328.083 1.885.165 16.518.121 80.219.695 20,5 

Estônia 57.796 65.471 47.683 35.617 22.873 229.440 1.294.445 17,7 

Irlanda 172.071 130.127 101.366 69.757 58.242 531.563 4.574.888 11,6 

Grécia 508.276 542.165 475.077 352.373 230.961 2.108.852 10.816.286 19,4 

Espanha 2.176.725 1.724.745 1.812.640 1.318.210 1.083.495 8.115.815 46.815.910 17,3 

França 2.701.528 2.469.715 2.297.394 1.802.766 1.629.587 10.900.990 64.933.400 16,7 

Croácia 202.002 212.401 175.526 108.104 60.600 758.633 4.284.889 17,7 

Itália 3.120.029 3.112.530 2.516.448 1.944.820 1.691.145 12.384.972 59.433.744 20,8 

Chipre 36.329 29.434 21.072 14.277 10.740 111.852 840.407 13,3 

Letônia 105.179 109.228 76.721 55.969 33.359 380.456 2.070.371 18,3 

Lituânia 148.603 144.300 118.684 83.120 51.219 545.926 3.043.429 17,9 

Luxemburgo 19.832 17.618 14.564 11.534 8.194 71.742 512.353 14,0 

Hungria 522.971 423.844 331.073 234.215 165.017 1.677.120 9.937.628 16,8 

Fonte: Eurostat (2011). Adaptado pela autora 
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Quadro 8 - Panorama demográfico da União Europeia em 2011 

        (conclusão) 

PAÍS 65-69 ANOS 70-74 ANOS 75-79 ANOS 80-84 ANOS 85 ANOS E MAIS POP. IDOSA TOTAL POP. TOTAL % POP. IDOSA 

Malta 23.728 16.205 13.287 8.494 6.477 68.191 417.432 16,3 

Holanda 790.560 637.518 499.321 360.828 306.719 2.594.946 16.655.799 15,5 

Áustria 402.829 410.314 262.203 218.133 198.634 1.492.113 8.401.940 17,7 

Polônia 1.382.583 1.346.057 1.146.233 814.605 531.532 5.221.010 38.044.565 13,7 

Portugal 551.071 496.438 429.706 297.888 234.331 2.009.434 10.562.178 19,0 

Romênia 890.340 901.370 729.965 462.807 263.262 3.247.744 20.121.641 16,1 

Eslovênia 93.991 87.474 72.422 50.959 34.098 338.944 2.050.189 16,5 

Eslováquia 219.301 173.180 135.663 93.928 60.801 682.873 5.397.036 12,6 

Finlândia 281.997 223.495 179.637 141.752 114.160 941.041 5.375.276 17,5 

Suécia 578.463 401.432 306.555 244.891 253.327 1.784.668 9.482.855 18,8 

Islândia 12.603 8.761 7.592 6.184 5.142 40.282 315.556 12,7 

Liechtenstein 1.788 1.244 829 621 540 5.022 36.149 13,8 

Noruega 247.457 166.685 130.204 108.240 113.852 766.438 4.979.954 15,3 

Suíça 411.009 312.450 259.407 197.484 184.802 1.365.152 7.954.662 17,1 

Reino Unido 3.017.480 2.462.745 2.006.020 1.498.895 1.391.985 10.377.125 63.182.180 16,4 

Fonte: Eurostat (2011). Adaptado pela autora 
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Observa-se que na ampla maioria dos países investigados o percentual de idosos é 

superior a 15% da população total. Encabeçando a lista dos cinco países mais envelhecidos, 

encontra-se a Itália (20,8% de idosos), seguida por Alemanha (20,5%); Grécia (19,4%); 

Portugal (19%) e Suécia (18,8%). 

Segundo Carvalho e Garcia (2003) é importante que se faça algumas observações 

acerca do processo de envelhecimento populacional da Europa, em especial, se se deseja 

estabelecer um comparativo entre a realidade europeia e a brasileira. Os países europeus, ao 

iniciarem seu declínio nas taxas de fecundidade, estas já se encontravam em níveis bem abaixo 

dos que eram encontrados no Brasil, os quais só vão começar a ter resposta semelhante, cerca 

de um século depois. Outro ponto a ser destacado é a celeridade com a qual este fenômeno se 

desenvolveu em nosso país, se comparado com o que aconteceu na Europa, que se deu em um 

ritmo bem menos intenso. 

[...] a magnitude dessa redução, num curto período de tempo, é surpreendente, se 

comparada com a experiência das nações desenvolvidas. Com efeito, sabe-se que a 

maior parte dos países europeus levou quase um século para completar sua transição 

da fecundidade. Suécia e Inglaterra, por exemplo, levaram cerca de seis décadas 

(aproximadamente de 1870 a 1930) para diminuir em torno de 50% seus níveis de 

fecundidade. O Brasil, por sua vez, experimentou um declínio similar em um quarto 

de século (WONG; CARVALHO, 2006, p. 7). 

Os autores supracitados também destacam que as populações residentes nos países 

europeus, antes mesmo do despontar do declínio da fecundidade e, que por consequência 

culminou com seu processo de envelhecimento, já tinham uma proporção de idosos maior do 

que a observada no Brasil, quando do início do mesmo processo. Dessa forma, o 

envelhecimento da população brasileira se dará a um ritmo significativamente maior, se 

comparado com aquele já observado nos países do “Velho Continente”. 

Para efeito de comparação, tome-se a Inglaterra, classificada entre os países europeus 

que tiveram o início de declínio da fecundidade já no século XIX. A Figura 4 mostra 

a evolução de seus níveis de fecundidade total, a partir de 1870, assim como os do 

Brasil, a partir de 1905. Enquanto a Inglaterra, partindo, em 1870, de um nível menor 

(TFT de 5,3), necessitou de 100 anos para ter um declínio de 58% (TFT de 2,2, em 

1970), o Brasil, nos 30 anos entre 1970 e 2000, experimentou uma queda de 60%, 

com sua TFT passando de 5,8 para 2,3 filhos nascidos vivos, por mulher. Em virtude 

de, principalmente, seu menor nível de fecundidade, a Inglaterra já tinha, em 1870, 

7,4% de sua população total com 60 anos e mais de idade, proporção que, no Brasil, 

em 1970, correspondia a apenas 5,1% (Tabela 3). O peso relativo daqueles menores 

de 15 anos era 36,1% na Inglaterra, em 1870, e 42,1% no Brasil, em 1970. 

Na Inglaterra, 60 anos mais tarde, em 1930, a proporção de idosos passou para 11,6%, 

isto é, um aumento de 56%, enquanto, no Brasil, entre 1970 e 2000, um intervalo de 

30 anos, cresceu em 69%, passando de 5,1 para 8,6% da população (CARVALHO; 

GARCIA, 2003, p. 730-731). 
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Esses dados têm relação direta como os processos de urbanização e industrialização 

experimentado na Europa e em outros países que hoje compõem o grupo das nações 

“desenvolvidas”. Ainda que não se tratem de dois processos que ocorreram de forma 

concomitante, visto que, a urbanização é um processo que remonta à Antiguidade, ao passo que 

a Industrialização teve seu início mais tardiamente, configurando-se enquanto “[...] um 

processo mais amplo, que marca a chamada Idade Contemporânea, e que se caracteriza pelo 

predomínio da atividade industrial sobre as outras atividades econômicas” (SPOSITO, 2000, p. 

48). Dessa forma, as cidades acabam por tornar-se a base territorial sobre a qual a indústria se 

assenta, pois nelas se concentram o capital e a força de trabalho necessária à reprodução 

capitalista. 

O início da industrialização entendida aqui como traço da sociedade contemporânea, 

como principal atividade econômica e principal forma através da qual a sociedade se 

apropriava da natureza e a transformava marcou de forma profunda e revolucionou o 

próprio processo de urbanização (SPOSITO, 2000, p. 55). 

Segundo Sposito (2000) se tomarmos por base a urbanização via industrialização, 

urbanização esta no sentido de expansão em termos relativos da população residente nas 

cidades, é inegável o impulso obtido por esta a partir do pleno desenvolvimento do processo de 

industrialização. Apesar da proeminência do ressurgimento da atividade comercial europeia, 

deve-se destacar que até idos do século XVII a Europa ainda era um continente 

predominantemente rural, de modo que “[...] As populações que viviam em cidades com mais 

de cem mil habitantes, constituíam 1,6% da população européia em 1600, e em 1800, somavam 

apenas 2,2%” (SPOSITO, 2000, p. 56).  

Entretanto, os aspectos demográficos não devem dar a tônica para a elucidação do 

processo de urbanização, ou da urbanização via industrialização, tendo mais profundidade o 

debate que leva em consideração que [...] o desenvolvimento do capitalismo industrial provocou 

fortes transformações nos moldes da urbanização, no que se refere ao papel desempenhado 

pelas cidades, e na estrutura interna destas [...]” (SPOSITO, 2000, p. 58). Desse modo, ainda 

na concepção de Sposito, o ritmo frenético aplicado à produção após a Revolução Industrial é 

que foi capaz de promover alterações estruturais que viabilizaram o adensamento populacional 

nos centros urbanos, ou até mesmo o surgimento de novos, como é o caso das cidades que 

surgiram nas regiões carboníferas da Europa em virtude do desenvolvimento de indústrias do 

ramo da metalurgia. 

Ainda assim, dentro do contexto demográfico contemporâneo europeu o caso 

português chama a atenção por uma série de fatores, o principal deles trata-se do fato de se 

tratar de um dos países com maiores taxas de crescimento da população idosa, em contraponto 
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ao crescimento da população total, que tem registrado taxas dentre as mais baixas. No entanto, 

o decréscimo da população vem sendo atenuado, ainda que sensivelmente, pelo aumento das 

imigrações, sendo o contingente populacional emigrante brasileiro dos que mais tem 

contribuindo com esse saldo. 

Assim, optamos por discutir, ainda que brevemente, o envelhecimento populacional 

em Portugal buscando, na medida do possível, fazer um paralelo com o processo também em 

curso no Brasil. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a divisão administrativa 

do território português para fins estatísticos firma-se na Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para fins Estatísticos (NUTS) que se desagregam em três níveis. O primeiro deles, NUTS I, 

compreende o continente e as regiões autónomas de Açores e Madeira; a NUTS II, compreende 

sete regiões (Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região 

Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madeira); e, a NUTS III, que em 2015 passou de 

30 para 25 sub-regiões, que se subdividem ainda em Municípios (308) e Freguesias (4.260). 

Dentre as regiões portuguesas, no período intercensitário de 2001 a 2011, a 

população residente em Portugal teve um pequeno crescimento nas regiões de Lisboa e do 

Algarve, ligeiro decréscimo no Centro e em Alentejo, permanecendo praticamente estável nas 

demais.  

No que tange a estrutura etária da população, os dados coletados em 2011 

evidenciam o aprofundamento dos desequilíbrios que já eram perceptíveis na década anterior. 

Observa-se uma diminuição ainda maior da base da pirâmide, que corresponde à população 

mais jovem, ao passo que o topo, ocupado pela população mais idosa, alarga-se cada vez mais, 

evidenciando o crescimento desse segmento da população em detrimento dos demais, como 

pode ser observado na Figura 16 (INE, 2012). 

Na última década, Portugal perdeu população em todos os grupos etários quinquenais 

entre os 0-29 anos. A partir dos 30 anos a situação inverte-se e verifica-se um 

crescimento de 9% da população para o grupo dos 30-69 anos e de 26% para idades 

superiores a 69 anos. O escalão etário dos 30 aos 69 anos representava 51% da 

população residente em 2001 e passou a representar 54% em 2011. Também no grupo 

das idades mais avançadas se verificou um reforço da sua importância no total da 

população. A população com 70 e mais anos representava 11% em 2001 e passou a 

representar 14% em 2011 (INE, 2012, p. 20). 
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 Percentual de jovens e idosos em Portugal (2011) 

 

Fonte: INE (2012). 

O número crescente de idosos combinado com a acentuada queda das taxas de 

fecundidade (estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu 

período reprodutivo, que neste momento, em Portugal, gira em torno de 1,5, valor este inferior 

aos 2,1 que é estabelecido enquanto mínimo necessário para a substituição de gerações), 

supostamente agravada pela emigração em curso nos últimos anos, como já observado em 

décadas anteriores a 1960 e 1970, fazem com que o envelhecimento da população portuguesa 

seja considerado, hoje, um dos mais avançados do mundo (CABRAL; SILVA; BATISTA, 

2016). 

O mapa acima é revelador do processo de envelhecimento pelo qual Portugal vem 

passando, expresso no encolhimento da população jovem e na expansão dos segmentos sênior 

(59-64 anos) e idoso (65 anos ou mais), que possui impacto direto e significativo sobre a 

economia do país, em virtude do consequente decréscimo da PIA e maiores despesas com 

setores mais demandados pela população idosa, como é o caso da previdência social e dos 

serviços de saúde. 
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O Instituto Nacional de Estatística refere ainda que o envelhecimento demográfico em 

Portugal continua a acentuar-se. Isto porque a população com menos de 15 anos 

diminuiu para 1.423.896 (menos 18.520) e a população com idade igual ou superior a 

65 anos registou um acréscimo de 36.634 pessoas para um total de 2.213.274 pessoas. 

Estes números representam, respectivamente, 13,8% e 21,5% da população total. 

(JORNAL DE NEGÓCIOS, 2018). 

Importante ressaltar que apesar de Portugal e Brasil estarem vivenciando o processo 

de envelhecimento da sua população, trata-se de realidades bem distantes, quer do ponto de 

vista do estágio da transição demográfica (e consequentemente do nível de envelhecimento) 

quer seja do ponto de vista do nível de desenvolvimento socioeconômico destes países. 

Portugal, em 2011, possuía 19% de sua população com idade igual ou superior a 65 

anos, enquanto no Brasil, em 2010, o percentual de idosos (indivíduos com 60 anos ou mais) 

corresponde a aproximadamente 10,5% da população total. No que tange, ao grau de 

desenvolvimento, Portugal já superou algumas mazelas sociais que até hoje afligem o Brasil e 

outros países em vias de desenvolvimento e subdesenvolvidos. 

O que é imperioso destacar neste comparativo é a rapidez com que este fenômeno 

vem se desenvolvendo no Brasil e demais países periféricos, podendo acarretar consequências 

desastrosas quando do não investimento em medidas via, principalmente, criação e 

implementação de políticas públicas que visem desenvolver atividades que sejam “[...] 

intensivas em conhecimento e proporcionem o aumento da produtividade da nossa força de 

trabalho, amenizando assim a falta de braços e o envelhecimento da população economicamente 

ativa [...]” (OLIVEIRA, 2016, p. 11). 

 O “Novo Mundo” começa a envelhecer: o caso brasileiro 

Como discutido anteriormente o processo de envelhecimento populacional, que é 

consequência do avançar da transição demográfica, está diretamente relacionado com o 

processo de urbanização, visto que, é o estilo de vida adotado pelos citadinos (não de todo 

espontâneo, mas imposto ainda que indiretamente pelo sistema) que permitiu transformações 

como: queda das taxas de fecundidade, alterações no padrão de mortalidade, dentre outras que 

contribuíram com as profundas mudanças na estrutura etária dos países, em níveis distintos. 

O Brasil em específico tem passado, nas últimas décadas, por significativas 

mudanças em sua estrutura populacional e que já vem dando indícios dos seus primeiros 

impactos nos setores socioeconômicos do país, com tendência de agravamento caso medidas 

sérias e efetivas não sejam tomadas. 

Carvalho (2004) alerta que, mantidas as tendências que vêm sendo observadas nas 

últimas quatro décadas do século XX, que consiste, principalmente, no rápido decréscimo das 

taxas de fecundidade no país, é racional apontar na direção de taxas de fecundidade e 
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mortalidade que permitam um crescimento nulo ao país até o fim da década de 20 dos anos 

2000. 

Fazendo um retrospecto dessas transformações que se deram nas últimas décadas, 

destaca-se que o Brasil começa a enfrentá-las e ter seu perfil demográfico remodelado a partir 

da década de 1970, de uma sociedade cuja população vivia preponderantemente no meio “[...] 

rural e tradicional, com famílias numerosas e alto risco de morte na infância, passou-se a uma 

sociedade principalmente urbana, com menos filhos e nova estrutura nas famílias brasileiras” 

(MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016, p. 508). 

No entanto, estas transformações não se deram instantaneamente. Apesar da 

celeridade do processo, nas décadas que antecederam este marco (1970) alguns fatores 

contribuíram para tal fato. Segundo Carvalho (2004) o país passou por um acelerado incremento 

populacional entre as décadas de 1940 e 1970. Isso se deu em decorrência das altas taxas de 

crescimento vegetativo, consubstanciadas, principalmente, pelo declínio progressivo das taxas 

de mortalidade. Desse modo, a população, nesse intervalo de tempo (1940-1970) saiu de 41 

milhões de habitantes para atingir a marca de 93 milhões, sendo a taxa média de crescimento 

da população em torno de 2,8% ao ano. 

Entre os anos 40 e 60, a população brasileira experimentou um declínio significativo 

na mortalidade, com fecundidade relativamente constante. A partir da segunda metade 

da década de 60, a rápida e sustentada redução da fecundidade desencadeou uma série 

de mudanças profundas na distribuição etária, tal como na maioria dos países da 

América Latina e do Terceiro Mundo. (WONG; CARVALHO, 2006, p. 6-7). 

O decréscimo nas taxas de mortalidade, no entanto, não impactou de modo 

significativo a estrutura da população, pouco contribuindo com o envelhecimento populacional, 

como frequentemente especula o senso comum. Sendo as taxas de fecundidades as grandes 

responsáveis pela definição da estrutura etária do país, bem como pelo desenho de sua pirâmide 

populacional (CARVALHO, 2004). 

Ainda segundo Carvalho (2004), os padrões de declínio das taxas de mortalidade 

mantiveram-se constantes durante pelo menos três décadas, levando à constatação que se 

tratava de uma dinâmica perdurável. Este fato acendeu o sinal de alerta naqueles partidários dos 

postulados neo-malthusianos, ou seja, que vinculavam população e desenvolvimento 

econômico, enxergando o crescimento populacional como um vilão na busca por 

desenvolvimento, visto que, uma população grande e crescente demandaria cada vez mais 

recursos, limitando o progresso do país. Estes clamavam por políticas de controle da natalidade 

a fim de tentar frear o crescimento da população e romper com o chamado “ciclo vicioso da 

pobreza”. 
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Nos anos sessenta, diante da constatação do significativo aumento do ritmo de 

crescimento demográfico nos países subdesenvolvidos, houve generalizada 

preocupação com tal situação, principalmente de parte da opinião pública e governos 

do Primeiro Mundo e dos organismos internacionais. Afirmava-se que, ao contrário 

do ocorrido nos países desenvolvidos, não haveria porquê esperar nos países pobres 

um declínio natural da fecundidade que viesse diminuir as taxas de crescimento 

populacional. Nesses países, não se completaria a transição demográfica! Haveria a 

chamada explosão populacional, que impediria o desenvolvimento e causaria, mais 

cedo ou mais tarde, sérios problemas sociais e econômicos internos e colocaria em 

risco a própria ordem internacional (CARVALHO, 2004, p. 6). 

Reafirma-se o contributo do processo de urbanização na modificação dos padrões 

demográficos, quando, segundo os dados do censo realizado em 1970, o crescimento 

populacional brasileiro estava na casa dos 2,9%, levando-se em consideração o intervalo entre 

as décadas de 1960 e 1970, valor semelhante ao constatado na década anterior (1950-1960), 

3%. No entanto, esses dados não provocaram estranhamento, visto que, não haviam 

fundamentos teóricos que demonstrassem que pudesse haver alguma diminuição nas taxas de 

fecundidade e, consequentemente, no crescimento vegetativo do país (CARVALHO, 2004). 

Contudo, as PNAD’s, realizadas anualmente, revelaram justamente o oposto, ou 

seja, que durante a década de 1970 a fecundidade no Brasil veio decaindo continuamente, o que 

impulsionou também o declínio do crescimento da população, atingindo uma média de 2,4% 

para o período (1970-1980), o que representa uma redução de aproximadamente 17% 

(CARVALHO, 2004).  

Neste ínterim, se constata o início do decréscimo sustentado e contínuo das taxas 

de fecundidade no Brasil, que coincide com o despontar do processo de urbanização brasileiro, 

quando a população deixa de ser majoritariamente rural para viver predominantemente nas 

cidades. 

As razões para a mudança do padrão reprodutivo no Brasil são várias. De um lado, 

fruto do processo de urbanização da população brasileira, temos uma necessidade 

crescente de limitação da família ditada pelo "modus vivendi" dos grandes centros 

urbanos (principalmente em um contexto de crise econômica), caracterizado entre 

outras coisas por uma progressiva incorporação da mulher à força de trabalho (Veras, 

1987). De outro lado temos uma população feminina mais receptiva ao controle 

familiar, não só pelas razões já mencionadas, mas também devido às mudanças de 

padrão sociocultural decorrentes da própria migração e do maior acesso aos meios de 

comunicação. Associada a esse contexto de necessidade, e ao mesmo tempo desejo de 

limitação da família, pode-se observar uma crescente disponibilidade de meios 

contraceptivos no Brasil (Committee on Population and Demography, 1983) 

(RAMOS; VERAS, KALACHE, 1987, p. 212-213). 

Segundo Santos (1989) a urbanização atinge todo o globo, apesar de tratar-se de um 

processo recente, mas que apresenta uma crescente em seu transcurso de desenvolvimento. O 

autor aponta que por volta da metade do século XIX, a população que habitava as cidades ao 

redor do mundo correspondia, apenas, a 1,7% de toda a população. Na metade do século 
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seguinte (1950), esse percentual chega à casa dos 21%, para na década subsequente atingir ¼ 

(25%) da população mundial vivendo no meio urbano.  

Desse modo, “O fato de que, entre 1800 e 1950, a população mundial se multiplicou 

por 2,5, e a população urbana por 20, mostra a importância que a urbanização vem tendo no 

mundo há mais de um século” (SANTOS, 1989, p. 17). No entanto, há de se destacar que esse 

processo atinge de formas distintas as várias partes do globo, principalmente ao se considerar 

que, a urbanização como a conhecemos hoje, desenvolvida a partir da instituição e 

desenvolvimento do capitalismo, tem nas contradições (principalmente socioeconômicas), 

talvez, sua maior idiossincrasia (SANTOS, 1989). 

Analisando o caso brasileiro, Santos (1993) aponta que no período colonial já se 

ensaiava o despontar de uma rede urbana no Brasil. No entanto é apenas três séculos depois, ou 

seja, a partir do século XVIII que o urbano começa a de fato ganhar expressão no país, 

percorrendo ainda muitos anos até atingir o grau de desenvolvimento observado na 

contemporaneidade. 

De modo geral, porém, é a partir do século XVIII que a urbanização se desenvolve e 

“a casa da cidade torna-se a residência mais importante do fazendeiro ou do senhor de 

engenho, que só vai à sua propriedade rural no momento do corte e da moenda da 

cana” (R. Bastide, 1978, p. 56). Mas foi necessário ainda mais um século para que a 

urbanização atingisse sua maturidade, no século XIX, e ainda mais um século para 

adquirir as características com as quais a conhecemos hoje (SANTOS, 1993, p. 19). 

Ainda de acordo com Santos (1989) a Revolução Industrial foi responsável por 

acelerar o processo de urbanização nos países periféricos. Associado ao rápido surgimento e 

desenvolvimento das cidades e do modo de vida urbano no mundo subdesenvolvido está o seu 

célere crescimento demográfico, proporcionado em muito, pelo decréscimo acentuado das taxas 

de mortalidade. Os países subdesenvolvidos foram capazes de, em um curto período de tempo, 

se aproveitar dos avanços médico-sanitários empreendidos pelas nações desenvolvidas e 

industrializadas. 

Destarte, “[...] a Revolução Industrial se apresenta como um novo ponto de partida 

para a urbanização no mundo [...] (SANTOS, 1989, p. 18), contribuindo, cada vez mais, com a 

concentração de pessoas nas cidades. No entanto, há de se levar em consideração que 

[...] o termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu sentido restrito, isto 

é, como criação de atividades industriais nos lugares, mas em sua mais ampla 

significação, como processo social complexo, que tanto inclui a formação de um 

mercado nacional, quanto os esforços de equipamento do território para torná-lo 

integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, o que impulsiona a vida 

de relações (leia-se terciarização) e ativa o próprio processo de urbanização. Essa nova 

base econômica ultrapassa o nível regional, para situar-se na escala do País; por isso 

a partir daí uma urbanização cada vez mais envolvente e mais presente no território 

dá-se com o crescimento demográfico sustentado das cidades médias e maiores, 

incluídas, naturalmente, as capitais de estados (SANTOS, 1993, p. 27). 
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Nessa lógica, o Gráfico 1 abaixo representa bem a evolução da população brasileira, 

em especial, daqueles situados nas faixas etárias acima dos 60 anos, desde um período que 

antecede a industrialização no país, no caso, 1940, até projeções para os anos de 2020 e 2025, 

que de acordo com os últimos dados censitários a que se tem acesso, no caso do censo 

demográfico de 2010, parecem se aproximar bastante da realidade, indicando pouca alteração 

nas tendências observadas. 

Ramos, Veras e Kalache (1987) apontam que a datar da década de 1960, passa a 

haver um decréscimo do grupo composto por crianças e jovens de 0 a 14 anos, que até então 

correspondia a 44% da população brasileira, sendo previsto a continuidade desta tendência até 

o ano de 2025, onde este mesmo grupo etário representará somente 25% da população total do 

país. Em contrapartida, o grupo etário composto por idosos com idade igual ou superior a 60 

anos segue tendência oposta, “[...] passando de 5% em 1960 para uma representação prevista 

de 14% em 2025” (RAMOS; VERAS; KALACHE, 1987, p. 214). 

Embora a proporção de pessoas na faixa produtiva tenha crescido em 10%, o aumento 

proporcional de idosos, concomitante à diminuição proporcional de crianças, alterará, 

qualitativamente, a equação de dependência social, sobrecarregando, na prática, a 

chamada população economicamente ativa (RAMOS; VERAS; KALACHE, 1987, p. 

214). 

 Evolução dos grupos etários no Brasil (1940-2025) 

 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil (1981); United Nations (1985) apud Ramos; Veras; Kalache (1987). 

Adaptado pela autora (2019). 

Os autores destacam ainda o crescimento constante da população idosa no Brasil, 

podendo atingir 14% do total populacional em 2025 (em 2010 esse grupo já correspondia a 

10,5% da população). No entanto, esta taxa não se aproximará do mesmo percentual observado 
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no continente europeu, que no mesmo período deverá ser de aproximadamente 25%, o que já 

era esperado. Apesar da rapidez com a qual o envelhecimento vem ocorrendo no Brasil, bem 

como nos países subdesenvolvidos, os países europeus iniciaram este processo séculos antes. 

O desafio, portanto, se encontra no fato de que o Brasil passará a enfrentar problemas 

equivalentes àqueles vivenciados na Europa há algum tempo sem que haja, contudo, pleno 

sucesso na resolução de tais questões apesar do nível de desenvolvimento social e econômico 

atingido por grande parte destes países (RAMOS; VERAS; KALACHE, 1987). 

O Brasil hoje ainda se vê frente a frente com uma imensa desigualdade social; uma 

péssima e irregular distribuição de renda; contrastes regionais e campo/cidade gritantes; além 

de uma série de problemas infraestruturais que atingem o país em distintos níveis. Atrelado a 

todos esses entraves ao desenvolvimento, o processo de envelhecimento em curso se dá de 

forma bastante acelerada, o que dificulta ainda mais o planejamento e ação por parte dos 

gestores, a fim de assegurar uma sociedade justa e adequada a todas as idades, mas em especial 

a pessoa idosa, visto que, esta se apresenta como um grupo crescente e que conta com 

necessidades específicas. 

Levando em conta que o envelhecimento é um fenômeno que atinge, ainda que de 

forma distinta, todo o globo, há de se ressaltar que no caso brasileiro é marcante, em especial 

nas últimas décadas, não somente o aumento da expressão da população idosa, mas também o 

crescimento da população “mais idosa”, com 80 anos ou mais, a exemplo do que já vem sendo 

experienciado, ainda que de forma bem mais intensa, nos países desenvolvidos (CAMARANO, 

2002). Tal característica imprime uma heterogeneidade ainda maior a este grupo, para além 

daquelas citadas anteriormente, como: discrepâncias sociais, econômicas, culturais, 

educacionais, político-ideológicas e etc. O Quadro 9, bem como as figuras que se seguem (17, 

18, 19 e 20) que apresentam as pirâmides etárias, representam a distribuição e evolução dos 

grupos etários na estrutura populacional brasileira de acordo com os dados dos últimos quatro 

censos realizados no país pelo IBGE. 

Quadro 9 -  Distribuição (%) da população idosa no Brasil (1980-2010) 

    (continua) 

 1980 1991 2000 2010 

60-64 anos 2,05% 2,48% 2,71% 3,41% 

65-69 anos 1,70% 1,89% 2,10% 2,53% 

Fonte: IBGE. Elaborado pela autora (2019). 
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Quadro 9 - Distribuição (%) da população idosa no Brasil (1980-2010) 

    (conclusão) 

 1980 1991 2000 2010 

70-74 anos 2,30%*4 1,29% 1,63% 1,96% 

75-79 anos - 0,88% 1,05% 1,34% 

80+ anos - 0,77% 1,05% 1,53% 

Total Aprox. 6,05% 7,31% 8,54% 10,77% 

Fonte: IBGE. Elaborado pela autora (2019). 

 Pirâmide etária brasileira em 1980 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (1980). 

  

 
4 Nos resultados do censo demográfico realizado em 1980 pelo IBGE não foram encontrados a distribuição idosa 

nas faixas etárias de 70 a 74 anos, 75 a 79 anos e 80 anos ou mais. Assim, no quadro XX, na coluna de 1980, a 

linha de 70-74 anos, compreende os idosos com 70 anos ou mais. 
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 Pirâmide etária brasileira em 1991 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (1991). 

 Pirâmide etária brasileira em 2000 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000). 
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 Pirâmide etária brasileira em 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

Através do desenho das pirâmides etárias construídas a partir dos dados levantados 

nos últimos quatro censos realizados (1980, 1991, 2000, 2010) podemos observar as 

modificações que vêm ocorrendo na estrutura etária da população brasileira. É perceptível o 

gradual estreitamento da sua base, em virtude da diminuição da população mais jovem (0-14 

anos); o alargamento da parte central onde se encontra a População em Idade Ativa (15-59 anos) 

e, a sensível dilatação no topo, onde se encontra a população idosa (60 anos ou mais) que ano 

após ano vem crescendo em nosso país, tendo um aumento de aproximadamente 77% nas 

últimas quatro décadas e de cerca de 26% apenas no último período intercensitário. 

Segundo Oliveira (2016), dentre as problemáticas citadas anteriormente por Ramos, 

Veras e Kalache (1987) e que envolvem os impactos sociais associados ao envelhecimento da 

população, as principais estão relacionadas às áreas de saúde, previdência social e cuidado com 

a pessoa idosa. No entanto, não é dada a devida importância ao debate de tais questões, “[...] o 

cuidado, proteção, envelhecimento saudável e integração dos idosos [...]” (OLIVEIRA, 2016, 

p. 12) quase sempre é negligenciado, ao passo que, a saúde e a questão previdenciária sempre 

que são abordados é sob o prisma do fatalismo, em virtude de maiores despesas médico-

hospitalares e do suposto déficit previdenciário. As mesmas premissas são encontradas quando 

se trata do desenvolvimento de pesquisas nestas áreas. 
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Na maioria desses estudos, predomina a preocupação com a pressão que o crescimento 

da população idosa pode fazer sobre os gastos previdenciários, a utilização dos 

serviços de saúde e, conseqüentemente, com os custos destes. A evidencia empírica 

tem comprovado essa pressão. No entanto, essas análises se baseiam, em geral, num 

ponto no tempo. Não se conhece nenhum trabalho que tenha medido o tipo de 

repercussão que as melhoras nas condições de vida da população idosa possam ter 

nesses gastos. Pode-se supor que melhores condições de vida podem levar a uma 

menor pressão sobre os gastos de saúde e previdenciários, por exemplo. Naturalmente, 

isso depende de uma associação positiva entre maior longevidade e melhores 

condições de saúde (CAMARANO, 2002, p. 3-4). 

Em suma, a tônica que vêm sendo empreendida tanto pelos governos como por boa 

parte da mídia é a de que os “gastos sociais” decorrentes do envelhecimento populacional se 

configuram como um potencial consumidor do orçamento do Estado (CAMARANO, 2002). 

No entanto, apesar da chamada “crise da velhice” propiciada em muito pela pressão 

exercida pelo maior contingente populacional de idosos sobre os sistemas previdenciários, 

podendo “[...] pôr em risco não somente a segurança econômica dos idosos, mas também o 

próprio crescimento econômico (SIMÕES, 1997, p.169 apud CAMARANO, 2002, p. 1), há de 

se considerar que as aposentadorias, objeto constante de altercações e controvérsias, é 

responsável por garantir renda a grande parcela dos idosos no Brasil, e com o aumento da idade 

destes, a importância de tal provimento só cresce (CAMARANO, 2002).  

Ainda de acordo com Camarano (2002) nas últimas duas décadas do século XX os 

idosos têm experienciado um aumento da sua expectativa de vida, acompanhado da redução 

dos níveis de dependência física e/ou psíquica, passando a chefiar um número maior de famílias, 

ou contribuindo significativamente com sua manutenção. Dessa forma, as aposentadorias 

representam, em muitos casos, parcela considerável da renda familiar, em especial daquelas 

famílias menos favorecidas. Assim, 

[...] quando se reduzem ou se aumentam benefícios previdenciários, o Estado não está 

simplesmente atingindo indivíduos, mas uma fração razoável dos rendimentos de 

famílias inteiras. Enquanto apenas 8% da população brasileira era idosa em 1998, em 

26% das famílias brasileiras podia-se encontrar pelo menos um idoso (CAMARANO, 

2002, n.p). 

Sinteticamente, em uma sociedade cada dia mais envelhecida é preciso pensar 

estratégias a fim de garantir um ambiente, do ponto de vista físico e das garantias sociais, justo 

para todos e acessível. Se o segmento idoso é dos que mais cresce dentro de nossa estrutura 

populacional, é de suma importância que tais estratégias estejam voltadas fundamentalmente 

para o desenvolvimento de um modelo que viabilize o envelhecimento ativo e saudável da 

população brasileira, o que trará impactos positivos tanto a população como a economia, visto 

a possibilidade de o trabalhador saudável, estender sua atividade laboral por mais tempo, 

respeitando, é claro, suas limitações, necessidades e objetivos de vida. 
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A partir do vislumbre de alguns dos projetos e políticas públicas que vêm sendo 

pensados e implementados nos últimos anos, fica uma série de questionamentos. De que forma 

um país almeja atingir o desenvolvimento social e econômico se em suas políticas gestadas e 

implementadas não há a devida preocupação com o bem-estar de sua população? Como um país 

que a cada ano vê sua população envelhecer pretende lidar com as consequências negativas de 

tal processo se não promove o envelhecimento saudável de seus habitantes, não investe 

massivamente em educação, ciência e tecnologia a fim aumentar seu potencial produtivo, 

compensando a redução da PIA e permitindo que trabalhadores em idades mais avançadas 

possam permanecer no mercado de trabalho? 

Em suma, os gestores que até então vêm ocupando os cargos de comando do país 

parecem não compreender a gravidade do cenário que se anuncia em um futuro que se avizinha 

rapidamente, sendo alguns deles ainda mais imprudentes criando e alterando dispositivos já 

existentes que acabam por fragilizar as garantias de mínimo bem-estar social ao cidadão. 

 Pluralidade do envelhecimento populacional: Ceará e Fortaleza no contexto 

brasileiro 

As alterações na estrutura etária brasileira, bem como nas taxas que contribuem 

para tal fato, como: fecundidade, mortalidade, natalidade e etc., não ocorrem no mesmo ritmo 

em todo o país, há desigualdades regionais (Figura 21), especialmente em virtude do 

descompasso entre o desenvolvimento social e econômico que historicamente marcam a 

trajetória do Brasil. 

Essas desigualdades, principalmente entre a região Nordeste e as demais, 

declinaram consideravelmente nas últimas décadas, principalmente em virtude de políticas 

públicas de incentivo ao desenvolvimento regional, majoritariamente através da 

industrialização, e também à programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, 

contribuindo com a melhoria dos indicadores socioeconômicos e consequente, a redução da 

pobreza extrema. 

Ainda assim, é notório a persistência das desigualdades inter-regionais e, Hissa-

Teixeira (2018) aponta como um dos grandes motivadores de tal permanência a intensa 

heterogeneidade intrarregional (Figura 22 e 23), implicando na concentração de recursos e 

investimentos, no caso do Nordeste, nos estados da Bahia, Ceará e Pernambuco. No contexto 

regional, estes estados possuem as três maiores populações; as mais expressivas economias e 

participações no PIB nacional; além das principais bases produtivas da região. 

O reflexo desta heterogeneidade faz com que os diferentes instrumentos de políticas 

públicas tenham efeitos distintos de acordo com os territórios sob os quais incidem. 
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Portanto, a compreensão dos motivos pelos quais diferentes localidades, embora 

situadas relativamente próximas umas das outras, apresentem acentuadas diferenças 

em relação ao seu grau de desenvolvimento econômico, pode contribuir para 

fundamentação de políticas públicas direcionadas para a redução dessas desigualdades 

socioeconômicas (HISSA-TEIXEIRA, 2018, p.102). 
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 Expectativa de Vida por Estados Brasileiros em 2000 e 2010 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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 Expectativa de Vida por Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador (2000) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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 Expectativa de Vida por Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador (2010) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Em rápida retrospectiva sobre a dinamização da região Nordeste através, 

principalmente, do processo de industrialização e posterior desenvolvimento socioeconômico, 

pode-se dizer que é a datar da década de 1960 que o setor industrial nordestino começa a 

experimentar uma acelerada ampliação, impulsionado principalmente por incentivos fiscais e 

financeiros oferecidos pelos estados da região (HISSA-TEIXEIRA, 2018). 

Ainda nesse período, mais especificamente em 1959, há de se destacar a criação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) que teve papel preponderante 

na dinamização econômica do nordeste brasileiro. 

Além da expansão das atividades industriais, a década de 1970 também 

experimentou o aumento do contingente populacional vivendo no meio urbano, o que também 

demandou ações responsáveis por estimular o processo de urbanização. A década de 1980 é 

marcada pelo cenário de crise global e a instabilidade econômica brasileira, entretanto, a região 

nordeste teve declínio menor que a de outras macrorregiões do país.  

A década de 1990, no despontar do processo de globalização, e adoção de políticas 

pautadas no liberalismo econômico e redução da participação do Estado, mostrou-se deveras 

ativa, promovendo transformações no processo de desenvolvimento regional do país, 

propiciando, sobretudo, alterações na distribuição espacial das atividades produtivas. Desse 

modo, algumas sub-regiões nordestinas, em especial as capitais de estado e suas respectivas 

regiões metropolitanas, revelaram-se “[...] mais favoráveis ao surgimento de aglomerados 

produtivos” (HISSA-TEIXEIRA, 2018, p. 105), reforçando o que Francisco de Oliveira (1981) 

chamou de “arquipélagos de desenvolvimento”. 

Iniciado o século XXI, em especial a partir do governo Lula (2003-2010), percebe-

se, para além das medidas que contribuíram com o dinamismo do setor industrial e do mercado 

de trabalho, a implantação de ações com intento compensatório e de transferência de renda, que 

foram em parte responsáveis pela diminuição da pobreza extrema no país e pelo aumento da 

capacidade de consumo da população. 

No entanto, apesar da adoção dessas medidas focais, mas deveras necessárias em 

virtude das altas taxas de pobreza, estas não foram capazes de promover transformações mais 

profundas, em nível estrutural, nas áreas econômicas e sociais. 

Nesse período, apesar de os demógrafos e demais estudiosos de questões 

populacionais terem suas esperanças renovadas “[...] com a presença de governos tidos como 

de esquerda e progressistas” (OLIVEIRA, 2016, p. 9), e a possibilidade de uma discussão mais 

ampla sobre os aspectos, demandas e desafios populacionais, bem como de debater estratégias 

voltadas a um melhor aproveitamento do chamado “bônus demográfico” no país, ou seja, aquele 
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momento em que a proporção de jovens e de idosos eram pouco expressivas sobre a população 

total. Todavia, essas expectativas foram frustradas, ficando a pauta demográfica relegada à um 

segundo plano. 

[...] a questão populacional não fez parte da pauta de ações de nenhum dos governos 

contemporâneos à abertura da “janela de oportunidades”. Quando eventualmente o 

tema surgia, ele sempre esteve associado à dimensão previdenciária, num debate 

enviesado que buscava jogar para os trabalhadores um problema de “déficit” até hoje 

não explicitado. Por outro lado, apesar de não constar da agenda governamental, o 

“bônus demográfico” poderia ter sido aproveitado, mesmo que não planejado, caso os 

modelos de desenvolvimento adotados fossem outros (OLIVEIRA, 2016, p. 10). 

Esse retrospecto revela como as desigualdades, primordialmente econômicas, 

foram se perpetuando ao longo do tempo, ainda que algumas políticas de ordem social e 

econômica tenham atenuado tais discrepâncias. Essa desigualdade, como não poderia ser 

diferente, também se reflete no processo de envelhecimento que se dá de diferentes formas nas 

regiões brasileiras. 

Se o Brasil, de modo geral, ainda enfrenta inúmeras dificuldades e já sofre alguns 

impactos do processo de envelhecimento da população, visto que, a transição demográfica não 

foi acompanhada de uma melhoria real e significativa nas condições gerais de vida da população 

brasileira, o que esperar então de regiões que historicamente foram exploradas 

economicamente, como as regiões Norte e Nordeste do Brasil, sem que, em contrapartida, 

houvesse investimentos em infraestruturas básicas que garantissem qualidade de vida aos 

cidadãos residentes nestas parcelas do território nacional? 

O tipo de investimento que foi adotado como força motriz para o despontar do 

processo de industrialização no Nordeste e o “desenvolvimento” econômico da região, reforçou 

a sua dependência em relação às elites do Sul e Sudeste do país. Em contrapartida, as medidas 

que visavam o desenvolvimento social e a redução das desigualdades tornaram-se um paliativo 

tendo sua eficácia ainda mais comprometida em virtude do não processamento das conquistas 

sociais à grande maioria da população (RAMOS; VERAS; KALACHE, 1987). 

É justamente a ausência de tais investimentos que contribuem com uma menor 

qualidade de vida e consequentemente uma menor expectativa de vida dos indivíduos que 

habitam municípios pouco estruturados, em especial das regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

como pode ser observado nos Gráficos (2,3 e 4). 

De acordo com a Agência de Notícias IBGE (2018) as regiões “Norte e Nordeste 

convivem com restrições no acesso a saneamento básico” (AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS, IBGE, 

2018). Os dados são da PNAD contínua e revelam ainda, que nas regiões supracitadas os 
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serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo são ofertados a uma 

quantidade menor de cidadãos do que no restante do país. 

As regiões vivem dificuldades diferentes em relação ao abastecimento de água. A 

Norte tem apenas 59,2% dos domicílios ligados à rede geral de distribuição, bem 

menos que os 85,7% do registrado nacionalmente e os 92,5% do Sudeste. Enquanto 

isso, é mais comum nesta região o abastecimento por poço profundo ou artesiano 

(19,6% contra 6,6% no país) e poço raso freático ou cacimba (15,0% contra 3,3% 

nacionalmente) (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE, 2018). 

No que tange ao esgotamento sanitário, a PNAD aponta que no Brasil, 66,3% das 

residências tem seus dejetos escoados pela rede geral de esgotamento, ao passo que na região 

Sudeste esse percentual chega a 88,6%; seguidos de 66,8% na região Sul; 55,6% no Centro-

Oeste; 44,6% no Nordeste e; 21,8% no Norte (AGÊNCIA BRASIL, 2019). 

 Acesso ao Saneamento Básico (2017) 

 

Fonte: PNAD 2017. Elaborado pela autora (2019). 

 Doenças associadas ao Saneamento Básico deficitário (2017) 

 

Fonte: PNAD 2017. Elaborado pela autora (2019). 
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 Expectativa de vida da população brasileira por regiões (2018) 

 

Fonte: PNAD 2018. Elaborado pela autora (2019). 

Destarte, observa-se que as condições gerais de saneamento e saúde, mas não 

somente, impactam diretamente a qualidade de vida da população, repercutindo no número de 

anos que uma criança pode esperar viver ao nascer em uma determinada região. Portanto, diante 

dos dados apresentados anteriormente, é notório a correlação, visto que, dos dez estados 

brasileiros com as mais baixas expectativas de vida, cinco pertencem a região Nordeste 

(Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe e Paraíba) e os outros cinco a região Norte (Rondônia, 

Roraima, Amazonas, Pará, Tocantins). 

A expectativa de vida média da região Norte é menor 3,3 anos em relação à média 

nacional, já a da região Nordeste é inferior 2,9 anos em comparação ao observado no país. 

Dentre as unidades da Federação e o Distrito Federal, o estado do Ceará (74,3 anos) ocupa a 

16ª posição entre as melhores expectativas de vida observadas no Brasil, 0,9 anos a mais que a 

média nordestina, mas 2 anos a menos que a média nacional. 

No que tange a estrutura etária da população, na Figura 24, na estimativa para o ano 

de 2018 feita pelo IBGE, percebe-se um sensível aumento da participação do grupo que 

compreende as faixas etárias que vão de 20 a 49 anos de idade. Mantem-se o formato triangular, 

mas com uma notável deformação no centro da pirâmide. E em projeção para 2050, a 

“pirâmide” ganha um formato mais retangular, denotando um equilíbrio entre o quantitativo de 

pessoas em cada faixa etária, estando o Ceará sempre próximo da média nacional, chegando 

em algumas faixas etárias, inclusive, a ultrapassa-la. 
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 Comparação entre as pirâmides etárias brasileira e cearense (2010, 2018, 2050) 

 

Fonte: IBGE (2019). 

A capital cearense, Fortaleza, por sua vez, no último censo realizado em 2010 pelo 

IBGE, registrava uma população total de 2.452.185 habitantes, ao passo que, 237.775 destes 

eram considerados idosos. Ou seja, em 2010, a população idosa da capital correspondia a cerca 

de 9,69% da população total do município, aproximadamente 1% a menos do que era registrado 

a nível de Brasil, que a época girava em torno de 10,77%. A Figura 25 abaixo apresenta como 

se encontrava distribuída a população de Fortaleza de acordo com as faixas etárias em 2010. 

 Pirâmide etária de Fortaleza - CE (2010) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

O desenho da pirâmide, ainda bem próximo do formado triangular, é revelador      

que apesar do fenômeno de transição demográfico que vem sendo vivenciado, ainda é bastante 
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representativa a quantidade de jovens na pirâmide etária de Fortaleza. Desse modo, o grupo 

etário mais expressivo é aquele que se encaixa entre as faixas etárias que vão de 10 a 34 anos 

de idade, representando, aproximadamente, 46,4% da população total do município. 

 A Covid-19 e o fechamento dos espaços públicos 

A passagem do ano de 2019 para 2020 foi marcada pelo surgimento do surto do 

novo Corona vírus (SARS-CoV-2), que desde o final de 2019 se abateu sobre alguns países 

asiáticos, em especial a China (província de Wuhan), local de surgimento da epidemia. A partir 

daí o vírus “viajou” para todos os continentes, atingindo, principalmente, aquelas regiões e 

países mais integrados ao sistema-mundo, ao mundo globalizado, tornando-se em poucos meses 

uma pandemia que desencadeou uma crise médico-sanitária, econômica e social, ainda não 

vivenciada nestes últimos cem anos, deixando o mundo em estado de letargia e perplexidade 

frente o seu potencial de contágio. 

Lentamente, alguns países começaram o processo de flexibilização das medidas de 

isolamento e distanciamento social adotadas a fim de desacelerar a expansão do vírus e manter, 

ainda que minimamente, a operacionalidade dos sistemas de saúde. Esse “afrouxamento” visa 

retomar gradativamente as atividades produtivas e descongelar suas economias, praticamente 

estagnadas nos últimos meses. As pessoas, também a passos lentos, iniciam a retomada de suas 

atividades laborais e a vida cotidiana começa a se reestruturar em um cenário de transformações 

e incertezas.  

Outras pandemias foram vivenciadas ao longo da história, ocasionando milhares de 

mortes e efeitos desastrosos sobre a economia dos países. A guisa de exemplo, a Gripe 

Espanhola, uma das maiores pandemias que se tem notícia, e que há pouco mais de um século 

vitimou milhões de pessoas em todo o globo. Assim, como a Doença por Corona Vírus (Covid-

19), tratava-se de uma enfermidade que afetava principalmente o sistema respiratório, no 

entanto, era causado por outra família de vírus, o Influenza. 

A pandemia de Corona vírus, apesar das medidas de isolamento e lockdown, 

também não conseguiu evitar a grande taxa de mortalidade entre os infectados, principalmente 

entre os mais vulneráveis socialmente. O SARS-CoV-2, apesar de se tratar de uma família de 

vírus já conhecida dos cientistas e que há alguns anos produziu surtos de menores proporções, 

na Ásia (SARS5) e no Oriente Médio (MERS6), a Doença por Corona Vírus se mostra 

extremamente preocupante em virtude da velocidade de transmissão, da alta taxa de letalidade, 

 
5 Síndrome Respiratória Aguda Grave, identificada em 2002 no continente asiático. 
6 Síndrome Respiratória do Oriente Médio, identificada em 2012 no Oriente Médio, espalhando-se posteriormente 

para alguns países da Ásia, África e Europa. 
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da inexistência de tratamento clínico comprovadamente eficaz e seguro e da ausência de vacina, 

além da falta de leitos e UTIs nos hospitais, equipes médicas para atender a grande demanda 

dos milhares de pacientes.  

A Covid-19 encontra uma população mais suscetível ao contágio, idosos e 

indivíduos acometidos por comorbidades. De acordo com Flores e Lampert (2020), estes fazem 

parte dos grupos de risco, e concentram as maiores taxas de casos graves e de mortalidade, por 

apresentarem imunosenescência, ou seja, diminuição das funções do sistema imunológico, 

ficando mais sujeitos as complicações da infecção.  

Levando em consideração a estrutura demográfica da cidade de Fortaleza e o 

crescimento do grupo de idosos, frente as demais faixas etárias, considerado importante grupo 

de risco para a Covid-19, urge discutir o impacto desta doença nos diferentes grupos etários. 

Os dados coletados pela Secretária Estadual de Saúde do Ceará (SESA-CE) e 

disponibilizados na plataforma IntegraSUS demonstram que os casos confirmados se 

concentram majoritariamente entre as faixas etárias de 20 a 59 anos de idade, ainda que a 

quantidade de idosos seja significativa (Figura 26). Isso pode ser explicado pelo fato, de que as 

pessoas desse primeiro grupo (20 – 59 anos) estiveram mais expostas ao vírus, quer seja pela 

necessidade de manter-se deslocando para fins de trabalho, principalmente os trabalhadores 

periféricos, para os quais o home office não é uma realidade, quer seja para realização de 

atividades essenciais, como a ida as compras em supermercados e farmácias. Desse modo, 

alguns idosos puderam se manter mais resguardados em casa, mas não conseguiram evitar a 

infecção, por entrar em contato com parentes contaminados em outros locais. 
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 Número de casos acumulados por sexo e faixas etárias em Fortaleza 

(08/06/2020) 

 

Fonte: IntegraSUS (2020). 

No entanto, quando se trata de número de óbitos por covid-19 confirmados, essa 

“pirâmide” se inverte, concentrando a maioria a das mortes nas faixas etárias a partir dos 60 

anos de idade (Figura 27), confirmando o fato dos idosos se configurarem como o principal 

grupo de risco da Covid-19, sobretudo porque parte significativa destes possuem uma ou mais 

doenças crônicas associadas que agravam os sintomas da Covid-19. 

 Número de óbitos por sexo e faixas etárias em Fortaleza (08/06/2020) 

 

Fonte: IntegraSUS (2020). 
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É válido destacar que os idosos não se encontram homogeneamente distribuídos 

pela cidade, sendo alguns bairros bastante representativos, uns em termos absolutos e outros 

em termos relativos, a exemplo da Grande Barra do Ceará e da região do Meireles, 

respectivamente.  

Além da irregularidade na distribuição geográfica dos idosos, chama a atenção, 

também, os grandes contrastes socioeconômicos entre essas duas regiões, que impactam 

diretamente no modo de vida da população, no seu acesso a serviços essenciais e na sua 

capacidade de enfrentamento e resiliência frente às crises, no caso, a da Covid-19. 

À título de exemplo, os bairros litorâneos Meireles e Barra do Ceará, com IDH 

0,944 e 0,2157, respectivamente, contam com elevados números absolutos de pessoas idosas. 

Estes bairros, com grandes diferenças socioeconômicas e de elevadas densidades populacionais 

e habitacionais, apresentam também uma nítida desigualdade quanto ao índice de longevidade 

(Figura 28). Enquanto os residentes no Meireles atingem a marca de 0,866 na dimensão 

longevidade (classe de 0,811-1,000), os moradores da Barra do Ceará, o índice de 0,233, se 

enquadrando na faixa mais baixa (entre 0,054 e 0,244). Esses dados demonstram que, apesar 

do número absoluto de idosos na Barra do Ceará ser elevado, a proporção destes frente a 

população total do bairro não é deveras significativa, além de também não apresentarem um 

considerável prolongamento da vida, em comparação a outros bairros de mais alta renda. Este 

percentual pode ser explicado pela pirâmide etária, com grande número de crianças e jovens, 

baixa esperança de vida, em razão da precariedade dos serviços de saúde, deficiência nos 

sistemas de esgotamento sanitário, violência, e etc. 
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 Índice de longevidade e distribuição da população idosa em Fortaleza – CE (2010) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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 A Covid-19 e a desigualdade diante da morte em Fortaleza 

O perfil demográfico e as discrepâncias socioeconômicos apresentadas em 

Fortaleza, nos fazem pensar sobre como a expansão da Covid-19 tem se difundido/espalhado 

na cidade e como tem impactado nos idosos, em especial aqueles mais vulneráveis. 

Os primeiros casos de Covid-19 identificados no estado no Ceará se deram na sua 

capital. Apesar de alguns estudos indicarem que o novo Corona vírus já circulava no estado 

desde janeiro de 2020, a Secretaria de Saúde do Ceará, apenas confirmou os primeiros três casos 

em 15 de março. Os pacientes eram moradores de Fortaleza, e que recentemente haviam 

realizado viagem internacional.  

Há de se destacar que não apenas esses passageiros, em contato com o mundo 

globalizado (e também com o “mundo infectado” pelo corona vírus), mas também os 

trabalhadores do aeroporto e setores correlatos, também foram pioneiros na exposição ao vírus 

e replicação do mesmo para outras áreas da cidade (DANTAS; COSTA; SILVA, 2020). 

Muitos dos trabalhadores residentes nas periferias, tem nos bairros centrais seus 

postos de trabalho. Os bairros em que foram constatados os primeiros casos de Covid-19, são 

reconhecidos pela alta demanda por serviços domésticos (empregados domésticos, cuidadores 

e acompanhantes de idosos, babás, porteiros, zeladores e etc.). Estes trabalhadores, em contato 

direto com pessoas recém chegadas do exterior, tornaram-se, mesmo sem saber, disseminadores 

do vírus em suas famílias e seus bairros. 

Um vírus que inicialmente atingiu os bairros nobres da cidade de Fortaleza, em 

pouco tempo tomou também os bairros periféricos (Figuras 29 e 30), acarretando efeitos ainda 

mais danosos, vide o adensamento habitacional, o número de moradores por cômodo, a 

precariedade de infraestrutura sanitária e de serviços de saúde, elementos que favoreceram a 

disseminação do vírus. 
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 Casos e Óbitos confirmados de Covid–19 correspondentes às semanas 18 e 21 (Período: 15/04/2020 - 22/05/2020) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2020). 
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 Casos e Óbitos confirmados de Covid–19 correspondentes ás semanas 23 e 26 (Período: 29/05/2020 - 26/06/2020) 

 

Fonte: Elaborado pela Autora (2020). 
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A partir do decreto de quarentena obrigatória em 19 de março de 2020, boa parte 

dos moradores de regiões mais abastadas tiveram condições para seguir as normas de 

isolamento, todavia muitos dos trabalhadores residentes na periferia não o puderam fazer, em 

virtude da necessidade de se manter labutando para garantir a sobrevivência de suas famílias. 

Destaca-se que após o estabelecimento da quarentena e a obrigatoriedade do distanciamento 

social, muitos empregadores dispensaram seus funcionários, contudo, isso não se estabeleceu 

como uma regra.  

Desse modo, estes ficaram impossibilitados de cumprir o isolamento social, porque 

se mantiveram trabalhando ou foram dispensados de suas funções sem receber remuneração, e 

então buscaram outras formas de subsistência, geralmente atreladas ao mercado informal, que 

apesar da proibição, continuou ativo nos bairros periféricos de Fortaleza. 

Outro ponto que merece destaque é a precariedade das habitações na periferia que 

contam com espaços diminutos, com poucos cômodos, mas que, no entanto, abrigam famílias 

numerosas. Famílias estas, que habitualmente são formadas por jovens e adultos em idade ativa 

(economicamente) e pelo menos um idoso, que quando não é o arrimo da família, é responsável 

por contribuir com a renda e manutenção da mesma, tornando os lares e os idosos periféricos 

ainda mais vulneráveis. 

O exposto acima corrobora com o que já vem sendo discutido, e demonstra a íntima 

relação entre desigualdade social, vulnerabilidade, e agora, susceptibilidade e vulnerabilidade 

também ao novo corona vírus. Também levanta a reflexão e inúmeras possibilidades de 

discussões futuras, sobre como essa população periférica e mais vulnerável, que esteve durante 

toda a pandemia mais exposta ao vírus e à infecção por este, será impactada também no processo 

de reabertura econômica, quer seja pela iminência de serem vítimas de uma segunda onda do 

vírus ou pela conjuntura econômica, deveras abalada e com a crise de desemprego ainda mais 

agravada. Enfim, para além de tudo o que já nos separava, hoje, o abismo social e econômico 

também parece divisar quem sobreviverá ou não à pandemia de Covid-19. 

 Gestão do espaço público na epidemia de Covid-19 em fortaleza 

Diante do exposto, é nítido que os impactos sobre a vida e a saúde da população, 

primordialmente, e sobre a economia são os mais significativos neste cenário. No entanto, é 

imprescindível buscar refletir, visualizar e compreender possíveis mudanças na gestão e 

organização dos espaços públicos de lazer da orla de Fortaleza, bem como nas formas de 

apropriação destes. 

Desde o decreto de isolamento rígido – lockdown – no estado do Ceará, publicado 

no dia 19 de março de 2020, todos os serviços não essenciais, bem como a utilização de espaços 
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públicos para realização de toda e qualquer atividade, ficaram proibidos. No começo do mês de 

junho teve início o Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e 

Comportamentais, 

[...] elaborado pelo Grupo de Trabalho Estratégico, envolvendo o Poder Executivo, 

setor produtivo, sociedade civil e, como observadores, Ministério Público Federal, 

Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. O decreto de 

isolamento social que minimiza os efeitos da Covid-19 no Estado está mantido, porém 

o plano prevê uma fase inicial de transição, em que estão contemplados 17 setores, e 

quatro fases de abertura, obedecendo a critérios técnicos, sanitários e epidemiológicos 

(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2020). 

Os espaços públicos só foram liberados para atividades individuais de esporte e 

lazer a partir do dia 6 de julho, com a passagem do município de Fortaleza para a terceira fase 

de abertura econômica. Antes dessa data, grades chegaram a ser instaladas ao longo do calçadão 

da Avenida Beira Mar (Figura 31) a fim de conter a circulação e utilização desses equipamentos 

por aqueles que insistiam em não respeitar os decretos de isolamento social. 

 Instalação de grades ao longo da Av. Beira Mar (Junho/2020) 

 

Fonte: G1 Ceará (2020). 

Passados mais de seis meses, desde o decreto de lockdown, e com a utilização de 

espaços públicos já liberada, pode ser observada uma grande movimentação de transeuntes 
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nestes, em especial aos fins de semana, quando aglomerações, formadas principalmente por 

jovens, são facilmente identificadas tanto no calçadão como na faixa de praia (Figura 32). 

 Aglomerações e pessoas sem máscara na Av. Beira Mar (Setembro/2020) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

No entanto, o fluxo de idosos nestes espaços diminuiu consideravelmente, 

certamente ainda cautelosos com os perigos oferecidos pela Covid-19, visto que, a maioria das 

mortes se concentram nas faixas etárias a partir dos 60 anos de idade. 

Contudo, apesar da redução, um número significativo de idosos foram avistados ao 

longo dos calçadões realizando atividades diversas, mas sobretudo, esportivas, de contemplação 

e trabalho. A grande maioria destes faziam uso da máscara de proteção, item de proteção 

individual de uso obrigatório em locais públicos, aberto e/ou fechados. Poucos foram 

identificados sem este objeto, diferentemente de grande parte daqueles de faixas etárias mais 

baixas, que correntemente têm descumprido as normas de distanciamento social e prevenção 

ao corona vírus (Figura 33). 

No Ceará, assim como em inúmeras partes do mundo, os idosos são a imensa maioria 

das vítimas silenciadas pela doença. No Estado, até junho, a proporção é que a cada 

10 óbitos pela doença, 7 foram de pessoas com 60 anos ou mais. De março a junho, 

6.180 pessoas perderam a vida no Estado devido à Covid-19. Destes, 4.578 eram 

idosos (DIÁRIO DO NORDESTE, 2020). 
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 Decreto do uso obrigatório de máscara sendo cumprido parcialmente pela 

população na Av. Beira Mar (Setembro/2020) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

A necessidade de confinamento e a impossibilidade de sair de casa para acessar os 

espaços públicos da cidade que promovem o bem-estar através da possibilidade de realização 

de atividades esportivas e de lazer ao ar livre, do encontro, da convivência, faz com que muitas 

pessoas, em especial os idosos, para os quais os riscos são potencializados, venham se sentindo 

cada vez mais ansiosos, e tenham que encontrar formas de estabelecer uma nova rotina, como 

explicitado por alguns dos idosos entrevistados. 

[...] minha atividade de lazer é descer na hora do almoço cinco andares e subir depois 

do almoço para ir almoçar na casa da minha mãe. Nisso eu faço um pequeno 

exercício. E falo um pouco com os amigos e com minhas irmãs pela internet... 

teleconferência... conversar com os amigos. [...] as atividades são muito reduzidas, 

por conta do ambiente que a gente não pode sair... do espaço da moradia. (M.C.L.C, 

66 anos, moradora do Meireles. Depoimento coletado em maio de 2020). 

________________________________________________________ 

Eu ando aqui dentro do apartamento, faço alguns exercícios, mas o lazer, não tenho 

muito lazer não. O lazer é a televisão mesmo. [...] E aí tem também TV a cabo aí tem 

essa vantagem. A TV a cabo tem mais disponibilidade de ver cenários, da África, os 

países... da Índia... reportagens da natureza né. E esporte também, eu vejo muito 

vôlei. Não faço é jogar, mas fico criticando (risos). (E.V.S, 64 anos, morador do 

Meireles. Depoimento coletado em maio de 2020). 

_____________________________________________________________ 
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4 OS “NOVOS” IDOSOS: ENVELHECIMENTO ATIVO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Meu neto ... ele dizia: ‘A minha avó é maratonista!’ E eu: ‘meu filho, que história é 

essa, eu não sou maratonista’. ‘É sim vovó, a senhora é maratonista’... Então eu acho 

que isso é um estímulo. Aquela ideia da vovó, de cocózinho, de óculos, de bengala... 

Ih, isso já era! (D. L., 77 anos, moradora do Meireles. Depoimento coletado em maio 

de 2020). 

“Você se considera idoso?”, foi o questionamento feito a todos os entrevistados, e 

as respostas que se seguiram beiravam a unanimidade: “Não!”. Esta negativa está em muito 

atrelada a concepção histórica e socialmente construída de idoso, enquanto ser dependente, 

fisicamente, emocionalmente e economicamente.  

A negação também está vinculada ao medo que os indivíduos sentem de que o 

processo de envelhecimento seja acompanhado da privação de sua autonomia, liberdade e 

independência, ou seja, do poder de tomada de decisão sobre os aspectos de sua vida, bem como 

de realização de suas atividades cotidianas (FERREIRA, 2013). 

O limite etário (≥ 60 anos) tem sido elemento fundante quando se trata de 

estabelecer o conceito de idoso, no entanto, ele tem se mostrado cada vez mais frágil e 

superficial, visto que, este se trata de um grupo muito diverso, onde podem ser encontrados 

desde indivíduos com plena autonomia para a realização de suas atividades essenciais; que 

ainda se inserem no mercado de trabalho, contribuindo ativamente com o desenvolvimento 

econômico e social, além de deter importantes funções nos arranjos familiares; até idosos sem 

nenhuma autonomia, que dependem completamente de familiares e/ou de terceiros, quer seja 

para lidar com as atividades cotidianas mais básicas, quer seja com auxílio financeiro 

(CAMARANO, 2004).  

Desse modo, as trajetórias de vida que os idosos carregam consigo se tornam muito 

mais significativas e reveladoras na apreensão dos múltiplos sentidos e características do(s) 

processo(s) de envelhecimento, bem como da evolução deste ao longo dos anos. Envelhecer 

hoje se assemelha ao que foi o processo de envelhecimento 50 anos atrás? O que é/como é ser 

idoso na contemporaneidade? 

São estas as inquietações que buscamos elucidar através desta investigação com o 

aparato dos instrumentos de coleta de dados utilizados. A observação do cotidiano nos espaços 

públicos a beira mar de Fortaleza, bem como a análise das histórias de vida dos idosos 

entrevistados se revelaram profícuos. Não obstante a reduzida amostra de entrevistados, a 

profundidade (ainda que de caráter subjetiva) atingida é apreciável, dentro de um universo tão 



110 

 

singular, quer seja a população idosa de Fortaleza, uma cidade marcada pelos contrastes, em 

especial, os socioeconômicos. 

 Trabalho e Lazer: formas de apropriação dos espaços públicos 

E então, o que fazer após a aposentadoria? Moody (2006) apud Ferreira (2013) 

aponta que existem três teorias principais que versam sobre o envelhecimento, são elas: i) a da 

modernização, encabeçada por Leo Simmons, e que, grosso modo, associa o processo de 

modernização das sociedades menos industrializadas ao declínio do status e das funções dos 

idosos, sendo estas duas dimensões inversamente proporcionais; ii) a do desengajamento, 

desenvolvida entre as décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos da América, e que se associa 

a teoria da modernização na medida em que sugere que ao passo em que as sociedades se 

modernizam e os idosos vão perdendo seus papéis sociais, estes tendem a optar pelo isolamento. 

Ambas foram muito questionadas por não se adequarem à realidade contemporânea. E, por fim, 

iii) a da atividade, que apesar de ter surgido no final da década de 1940, se mostra muito atual, 

pois aponta que quanto mais atividades forem desenvolvidas pela pessoa idosa, respeitadas suas 

particularidades e eventuais limitações, maior será a sua satisfação e qualidade de vida. 

Dentre as teorias supramencionadas, a que parece se adequar melhor à realidade 

observada e narrada pelos indivíduos entrevistados é a Teoria da Atividade. Nesta lógica, o 

primeiro ponto a suscitar atenção nas falas dos idosos ouvidos foi o destaque dado à atividade. 

Manter-se ativo, sentir-se útil e autônomo é vital para um envelhecimento saudável e para a 

desconstrução gradual da associação envelhecimento/dependência. Se insere como auxiliar 

nesse processo, as relações intergeracionais, ou seja, o contato e o convívio com pessoas de 

diferentes faixas etárias. 

[...] eu tenho 65... eu não me aposentei ainda porque eu gosto do meu trabalho, sou 

útil né... Eu acho que a pessoa parada é pior ainda. Eu tô funcionando minha mente, 

meu estudo..., Mas há limitações, principalmente o corpo da gente… (E.V.S, 65 anos, 

morador do Meireles Depoimento coletado em maio de 2020). 

No entanto, é válido destacar que o trabalho para estes idosos não se trata apenas 

de uma forma de continuar exercendo suas funções, permitindo que estes se sintam incluídos 

nos seus círculos sociais pela manutenção de seus papéis e autonomia. Para alguns deles o 

trabalho é indispensável para garantir sua sobrevivência e/ou contribuir com a renda da família. 

Mas este não seria o momento de desfrutar da aposentadoria lograda após anos de 

trabalho e contribuição com a sociedade? Seria (ou deveria ser), no entanto, esta não é a 

realidade de todos. Muitas pessoas, em especial aquelas de menor renda, e menor nível de 

escolaridade, são as mesmas que historicamente se inserem no mercado informal, que não 

oferece nenhum tipo de segurança ao longo dos anos de trabalho, tampouco o direito a uma 
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aposentadoria em virtude da não contribuição previdenciária. Desse modo, grande parte dos 

idosos periféricos dependem do Benefício de Prestação Continuada (BPC)7, um salário mínimo 

concedido aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Desse modo é muito comum encontrar idosos ao longo dos calçadões trabalhando 

como vendedores ambulantes, como é o caso do senhor R. de 82 anos, que há 35 anos sai todos 

os dias da sua casa, na comunidade das Goiabeiras na Barra do Ceará, empurrando a sua 

bicicleta acoplada a um carrinho, em direção ao calçadão do Vila do Mar, onde vende pipocas 

como forma de complementação da renda familiar. O mesmo se aplica ao senhor E. de 61 anos, 

que cotidianamente percorre vários quilômetros da sua casa, no bairro Vicente Pinzon, até a 

Areninha do Caça e Pesca, através do calçadão da Praia do Futuro, vendendo sorvetes e picolés. 

Em contrapartida, todos os idosos entrevistados que eram residentes no bairro do 

Meireles utilizavam-se dos espaços públicos da Av. Beira Mar para fins de esporte, lazer, 

sociabilidade, sendo estes considerados imprescindíveis para a saúde física e mental destes e, 

consequentemente, contribuindo significativamente para um processo de envelhecimento ativo 

e saudável. Isto posto, torna-se nítido os diferentes usos e formas de apropriação que têm os 

espaços públicos em questão pelos diferentes atores sociais, de distintos estratos 

socioeconômicos. Um espaço inicialmente pensado e projetado para fins de lazer, 

entretenimento, práticas esportivas, acabam sendo percebidos como oportunidades de trabalho 

e complementação de renda por uma parcela da população (Figura 34). 

  

 
7 O BPC - Benefício de Prestação Continuada - foi aprovado em 1993 e garante renda a idosos de escassos 

proventos. No entanto, este benefício já se encontra previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988 no âmbito 

dos objetivos da assistência social, no art. 203, em seu inciso V, onde lê-se: a garantia de um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Este inciso merece destaque em nossa avaliação em virtude de tratar de um benefício que se estende a uma grande 

parcela da população idosa no Brasil, visto que, “em contextos marcados por carências no campo econômico e 

social, os idosos podem se tornar pessoas mais vulneráveis, uma vez que nesse grupo a capacidade de geração de 

renda geralmente é pequena” (AGOSTINHO; MÁXIMO, 2006, p. 2). 
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 Idosos em atividades de trabalho e de lazer no Calçadão da Avenida Beira Mar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Destaca-se que este movimento diz respeito não somente às atividades laborais, mas 

também às atividades físicas. Todos os idosos entrevistados na UDH da Barra do Ceará I não 

tinham como hábito cotidiano utilizar o calçadão da Vila do Mar e demais equipamentos ali 

alocados. As justificativas são variadas, desde o fato de não gostarem, passando pela sensação 

de insegurança, problemas de saúde, até a falta de tempo.  

Tratam-se de idosos que durante boa parte de suas vidas tiveram uma relação de 

labuta nestes espaços litorâneos, como o senhor V. F. de 76 anos que fala sobre sua história de 

vida e relação com o mar: 

Eu nasci aqui na Barra. [...] Eu não passei muito tempo aqui, eu só nasci, com uns 

quatro anos... Meu pai trabalhava nas salinas, que aqui tudo era salina, Barra do 

Ceará aqui tudo era salina, até o Antônio Bezerra, Cocó, por aí tudo meu pai tomava 

de conta das salinas. Aí pra onde ele ia a gente tinha que ir, a mamãe tinha que ir 

[...]. Fomos lá pro Lagamar, aí o papai tomava de conta da salina no Cocó, lá onde 

hoje é o Iguatemi... Aí eu estudava, quando eu chegava do estudo eu ia deixar o 

almoço dele, e de lá mesmo eu só vinha quando ele vinha, aí começava a ajudar, a 

trabalhar... Então desde garotinho novo, seis anos que eu ficava lá com ele... Era 

mais pra anotar, porque ele não tinha estudo. [...] Eu entrei na Marinha [...].  Eu só 

vivia dentro d’água, era quase um peixe. [...] Pescava muito, só vivia pescando aí, 

meu pai era pescador também, eu só vivia pescando aí dentro desse rio. Trabalhei 

embarcado, trabalhei em navio… (V. F., 76 anos, morador da Barra do Ceará. 

Depoimento coletado em março de 2020). 

Bem como a senhora M. I. F. O. de 66 anos, que relata como foi se ver ainda jovem 

e viúva, com seis filhos para criar, tendo que buscar alternativas de trabalho: 
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Eu fui ser vendedora na rua né? Pegava uma tela e ia vender essas piranhazinhas na 

praia e... foi essa a minha vida, trabalhar pra sustentar [...]. (I.F. 66 anos, moradora 

da Barra do Ceará, Depoimento coletado em março de 2020). 

Transparece, portanto, que estes idosos residentes na periferia de Fortaleza 

estiveram, durante boa parte de suas vidas, inseridos no mercado informal sem nenhum tipo de 

garantia, quer seja de renda quer seja de condições mínimas de salubridade e segurança para a 

realização de seus trabalhos.  

Este fato parece ter um impacto no tocante às formas de apropriação dos espaços 

públicos na fase da vida em que se encontram atualmente, principalmente no que tange ao 

apropriar-se para fins de esporte, lazer e entretenimento, visto que, o que se denota através das 

entrevistas, é que não houve uma construção efetiva deste hábito ao longo da vida, sendo, 

portanto, uma prática relativamente recente para muitos. Desse modo, é comum encontrar 

nestes bairros periféricos um “subaproveitamento” dos equipamentos públicos de uso livre 

instalados ao longo de vias, calçadões, praças etc. Contudo, percebe-se que a apropriação destes 

pelos idosos para usos múltiplos vem crescendo gradativamente no decorrer dos últimos anos. 

Outro ponto que merece destaque e que impacta diretamente as formas de 

apropriação são as questões relacionadas à saúde. Algumas pessoas entrevistadas relataram não 

realizar atividades de esporte nos espaços públicos disponíveis na orla de Fortaleza e nas 

proximidades de suas residências em virtude de problemas de saúde, que vão desde problemas 

articulares, a problemas respiratórios e cardíacos. 

Nesse quesito deve-se ter em conta dois fatores: o supramencionado, que diz 

respeito à construção de hábitos saudáveis ao longo da vida, e o acesso devido a serviços 

médicos de prevenção e tratamento de patologias, associadas ou não, ao processo de 

envelhecimento. 

Para ambos os fatores é clara a necessidade de aprimoramento e desenvolvimento 

de políticas públicas que visem o atendimento das necessidades dos idosos e que venham a 

inspirar propostas de planejamento urbano que primam pela melhoria da qualidade de vida e do 

bem-estar urbano para os citadinos de todas as idades. 

 Políticas públicas de atenção ao idoso 

De acordo com Alcântara; Camarano e Giacomin (2016) um questionamento 

central tem tomado as discussões acerca da elaboração de políticas públicas, em especial 

aquelas destinadas às pessoas idosas, que seria: qual deveria ser o foco das políticas? As 

necessidades/demandas a serem atendidas ou a idade dos indivíduos envolvidos? 

A idade cronológica tem sido utilizada para regular a participação da população em 

diversos eventos, como a entrada obrigatória na escola, a proibição do trabalho infantil 
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e o direito ao voto e à aposentadoria, aí incluindo a aposentadoria compulsória. No 

Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estatuto da Juventude e o 

Estatuto do Idoso, bem como a Política Nacional do Idoso (PNI) constituem um 

reconhecimento por parte do estado de que estes grupos etários têm necessidades 

próprias e, por isso, são alvo de políticas públicas específicas (ALCÂNTARA; 

CAMARANO; GIACOMIN, 2016, p. 15). 

Segundo Oliveira (2016), o processo em curso de envelhecimento da população 

brasileira levará a uma série de mudanças significativas em setores como: saúde, previdência 

social e cuidados específicos e direcionados a pessoa idosa. No entanto, o que se observa, em 

linhas gerais, é uma discussão e/ou tratamento do assunto - em especial das questões de saúde 

e previdenciárias - de forma bastante cataclísmica, ao passo que os debates acerca dos “[...] 

cuidados, proteção, envelhecimento saudável e integração dos idosos [...]” (OLIVEIRA, 2016, 

p. 12) têm sido negligenciados. 

Wong e Carvalho (2006) apontam que por volta da década de 2050 o Brasil contará 

com uma população mais envelhecida que a da Europa atual - que é referência empírica quando 

se pensa em envelhecimento populacional no mundo contemporâneo. 

O contexto e a velocidade com que ocorre o processo de transição demográfica e 

do envelhecimento da população brasileira apontam para uma crescente complexidade de 

alternativas de atenção às demandas da nova estrutura etária emergente. Em decorrência do 

célere processo demográfico e de profundas mudanças estruturais, necessariamente, o país 

passa a enfrentar problemas muito mais complexos do que nos países do primeiro mundo, pois, 

ainda se depara com problemas básicos como: ampla desigualdade social, cobertura social 

deficiente, problemas na atenção básica à saúde (mortalidade infantil, doenças 

infectocontagiosas), saneamento básico, educação, habitação, alimentação, pobreza, trabalho, 

etc. Sendo que, concomitantemente enfrentará problemas de um país envelhecido quanto às 

doenças crônico-degenerativas e maiores custos com a saúde e seguridade social. (BRAGA et 

al., 2008, p. 3). 

Dessa forma, a celeridade com que o processo de envelhecimento da população 

vem ocorrendo no Brasil e em outros países emergentes nos fazem refletir sobre os desafios 

que se seguirão e em como buscar alternativas para aproveitar o máximo possível deste 

fenômeno, que quase sempre é associado ao desenvolvimento social dos países. 

Mediante o exposto, ressalta-se a importância de outros espaços públicos, que além 

dos equipamentos físicos em si, venham a oferecer também profissionais e equipes 

multidisciplinares capazes de acompanhar os idosos em atividades físicas, de lazer, pedagógicas 

e de entretenimento orientadas, a fim de proporcionar uma melhor inserção e adaptação a 

hábitos salutíferos enquanto prática cotidiana. 
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Em muitos lugares tais práticas já começam a se consolidar enquanto nicho de 

mercado em franca expansão, vide o crescimento da população idosa e a crescente busca por 

um envelhecimento cada vez mais saudável e ativo. Tal fato é ainda mais perceptível em bairros 

de mais alta renda, como é o caso do Meireles, que se encontra inserido no nosso recorte 

espacial de investigação.  

No entanto, esta não se trata de uma realidade vivenciada por todos, estando muito 

longe do alcance de idosos dos bairros periféricos, cujos proventos têm como destinação, em 

praticamente sua totalidade, à atenção das necessidades mais básicas: moradia, alimentação e 

saúde, como é o caso de alguns idosos entrevistados e que vivem nas UDH’s da Barra do Ceará 

I e da Praia do Futuro. 

Destarte, a inviabilidade do acesso a estes serviços na esfera privada por parcela 

significativa da população idosa, se faz de extrema importância a atuação do Estado enquanto 

provedor de infraestruturas, atendimentos e serviços especializados.  

Fortaleza vem se destacando no âmbito de criação e implementação de políticas 

públicas voltadas às necessidades da pessoa idosa, sendo uma das mais efetivas o projeto 

Fortaleza - Cidade Amiga do Idoso. 

Fortaleza – Cidade Amiga do Idoso é um amplo projeto e tem como característica 

funcionar como um guarda-chuva de ações compartilhadas que objetivam fomentar o 

envelhecimento saudável e a qualidade de vida. Os conceitos norteadores são a 

disseminação da prática esportiva de baixo impacto, atividades físicas em espaços 

públicos, inserção no mundo digital, vínculos intergeracionais familiares ou 

fraternais, empreendedorismo, integração social, segurança alimentar, difusão de 

ações positivas sobre longevidade ativa e saudável. Os eixos de atuação são: Esporte 

Amigo do Idoso, Hortas Sociais e Comunicação e tecnologia (FORTALEZA 

CIDADE AMIGA DO IDOSO, 2020). 

Na esfera de um dos eixos de atuação citados acima, o prefeito de Fortaleza assinou, 

no dia 16 de outubro de 2020, uma ordem de serviço para a construção de mais seis estufas para 

o projeto das hortas sociais em diferentes bairros da cidade. Até então, a capital contava com 

duas hortas em atividade, beneficiando idosos dos bairros Conjunto Ceará, Granja Portugal e 

suas adjacências (Figura 35). Essas ações objetivam “[...] fomentar a agricultura social urbana, 

a segurança alimentar e a inclusão dos idosos” (FORTALEZA CIDADE AMIGA DO IDOSO, 

2020). 
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 Idosos do Projeto Hortas Sociais em Fortaleza – CE 

 

Fonte: Projeto Fortaleza - Cidade Amiga do Idoso (2020). 

Dentro do referido projeto, uma instituição se destaca enquanto modelo no estado 

do Ceará, o Centro Dia de Referência do Idoso. Como citado anteriormente, este equipamento 

encontra-se localizado defronte o calçadão da Vila do Mar no bairro Barra do Ceará. Oferece 

uma diversidade de serviços e atividades físicas, de lazer, culturais e pedagógicas, todas sob a 

orientação de uma equipe formada por profissionais de diversas áreas. Trata-se de uma 

iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza e da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos 

e Desenvolvimento Social (SDHDS). 

A meta inicial, de acordo com o secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Social, Elpídio Nogueira, era atender 60 idosos distribuídos em dois turnos, sendo 30 pela 

manhã e os outros 30 à tarde (ANUÁRIO DO CEARÁ, 2018). No entanto, em entrevista 

realizada em fevereiro de 2020 com Viviane Santos, coordenadora da instituição, esta informou 

que até o momento eram atendidos aproximadamente 183 idosos, sendo que destes, 38 

permaneciam durante os dois turnos. 

Quando questionada sobre o porquê da localização do Centro, a coordenadora 

explicou que a escolha se deu em virtude da Barra do Ceará ser considerada uma região de alta 

vulnerabilidade social e de considerável notificação de violação de direitos, sobretudo da pessoa 

idosa. 
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A instituição configura-se, portanto, como um espaço de proteção e acolhimento a 

estes idosos, contribuindo substancialmente com a melhora da qualidade de vida destes. 

Os idosos que frequentam o espaço realizam atividades culturais, como dança, 

música e teatro; esportivas; pedagógicas, contando inclusive com uma turma de alfabetização 

e de inclusão digital, através de aulas de introdução à informática, além de terapia ocupacional 

e acompanhamento psicológico. Alguns idosos são responsáveis pelo cultivo de uma horta, 

além de realizar esporadicamente excursões e passeios diversos. O Centro também oferece 

refeições ao longo do dia, as quais para alguns idosos em situação de maior vulnerabilidade, 

são as únicas as quais eles têm acesso. 

Por tratar-se da única instituição deste tipo em Fortaleza (e no Ceará), esta acaba 

recebendo idosos de diversos bairros da cidade, inclusive de regionais mais distantes. Esses 

idosos, em sua maioria, deslocam-se utilizando o transporte público coletivo da cidade, que de 

maneira geral, não oferece instalações adequadas para o transporte seguro dos idosos, em 

especial aqueles de mobilidade reduzida. 

Como forma de atenuar os perigos e obstáculos enfrentados pelos idosos no trajeto 

de suas casas até o Centro Dia, e no retorno, consequentemente, a coordenação conseguiu junto 

a Prefeitura de Fortaleza e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) a instalação 

de paradas de ônibus em frente a instituição, junto a uma faixa elevada para travessia de 

pedestres, a fim de reduzir a velocidade dos veículos que trafegam pela via (Figura 36). 

Uma política que se faz de grande relevância, é a gratuidade no transporte coletivo 

urbano, na medida em que contribui para facilitar o deslocamento das pessoas idosas, em 

especial as de baixa renda, para diversos fins, contribuindo com a possibilidade de acesso às 

diferentes porções da cidade. Este dispositivo está previsto na Constituição Federal Brasileira, 

em seu capítulo VII, intitulado: Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso, em 

específico no título VIII, que trata da Ordem Social. No parágrafo 2º do Art. 230 é garantida a 

gratuidade aos idosos maiores de 65 anos de idade nos transportes coletivos urbanos. 

[...] depois do pico de mobilidade na faixa entre 20 e 24 anos, observa-se uma queda 

contínua do IME que é interrompida somente na passagem da faixa de 60-64 para 65-

69 anos. Esse “soluço” aponta claro aumento do uso do transporte público a partir 

desse grupo etário e que, ao que tudo indica, estaria relacionado à gratuidade no 

transporte público concedido para a população a partir dos 65 anos de idade. Uma vez 

que a utilização desses serviços se torna gratuita a partir dessa idade, é de se esperar 

uma ampliação no número de viagens, particularmente daqueles idosos que não 

tinham condições de renda para pagar o valor da tarifa, ou daqueles que até tinham 

alguma condição financeira, mas não estavam dispostos a pagar o preço cobrado pelo 

serviço. (PEREIRA et al., 2015, p. 111). 
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 Idosos em paradas de ônibus em frente ao Centro Dia de Referência do Idoso na 

Barra do Ceará 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Dentre os idosos entrevistados, a grande maioria possui o cartão de gratuidade, muito embora 

ele seja usado com maior efetividade pelos idosos residentes na Barra do Ceará e na Praia do Futuro. 

Entre aqueles residentes no Meireles, foi relatado a utilização deste benefício para utilização do 

Bicicletar8 (Figura 37). 

  

 
8 O Bicicletar é um projeto de compartilhamento de bicicletas promovido através de uma parceria entre a Prefeitura 

de Fortaleza e algumas empresas privadas, quer sejam: uma operadora de planos de saúde e outras duas empresas  

de mobilidade urbana sustentável. Segundo informações extraídas do site do projeto, este é composto por uma 

série de “estações inteligentes”, que são “[...] conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por 

energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade, onde os clientes cadastrados podem retirar uma 

Bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la na mesma, ou em outra Estação” (BICICLETAR FORTALEZA, 

2014). Dentre os objetivos elencados pelo projeto, destacam-se: a introdução da bicicleta enquanto um modal de 

transporte público alternativo, por não ser poluente e ao mesmo tempo saudável, visto que, auxilia no combate ao 

sedentarismo quando da promoção e incentivo a construção de hábitos salutares; ajuda na redução dos 

engarrafamentos e poluição, sobretudo nas áreas mais adensadas; além, de buscar promover uma humanização do 

ambiente urbano e a responsabilidade social dos usuários do sistema.  
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 Usuários do Bicicletar no Calçadão da Vila do Mar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

Um importante elemento que também contribui com o processo de envelhecimento 

ativo é a intergeracionalidade, ou seja, a interação entre indivíduos de distintas faixas etárias. 

Então, eu não frequento um ambiente de velhice, não vivo um ambiente de velhice, eu 

vivo um ambiente de juventude. Então, muitas vezes isso é importante também... se a 

pessoa só vive com pessoas de idade, que só fala de doença, de enfermidade, aquilo 

acaba sendo somatizado né. [...] eu tenho contato com o pessoal de 40 pra baixo. 

Também tem os projetos [...] muito com jovens, adolescentes, crianças... Então, isso 

é uma vantagem né…  (E.V.S, 65 anos, morador do Meireles. Depoimento coletado 

em maio de 2020). 

Nesta lógica, o Centro Dia promove, segundo sua coordenadora, a 

intergeracionalidade, em concomitância com a divulgação das atividades artísticas realizadas 

pelos idosos, através das apresentações artísticas destes em espaços como escolas, creches, 

abrigos, praças e etc. 

 Envelhecimento ativo e saudável: a reconstrução da imagem do idoso 

Sobre a aceitação dos próprios idosos com relação ao seu processo de 

envelhecimento, e o respeito das demais gerações para com estes, é patente o progresso que 

vem sendo obtido. Todavia, também é perceptível que apesar dos avanços e melhorias 

alcançados nos últimos anos, ainda há um distanciamento entre o que é percebido nos bairros 

centrais de mais alto padrão da cidade e aqueles situados nas periferias. Estaria, portanto, as 

questões socioeconômicas e os indicadores educacionais no cerne deste contraste? Ao que tudo 

indica, sim. A (re)construção social e cultural da imagem do idoso, bem como das suas funções 
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sociais parecem se dar em ritmos distintos nas diferentes realidades sociais e econômicas 

observadas na cidade, importando o fato de que estão em curso. 

Agora, eu tô vendo que tá melhorando muito a mentalidade em relação a se aceitar, 

as pessoas se aceitarem, porque tem muita coisa voltada pra terceira idade, o próprio 

comércio né... Excursão pra terceira idade, fila pra terceira idade, fila preferencial... 

Então, tudo isso vai te dando assim até mais segurança, você vai se sentindo aceita. 

E como o país todo envelheceu, envelheceu no sentido da idade mesmo... Então, eu 

acho que todo mundo tá convivendo com pessoas da terceira idade. Eu não sinto essa 

discriminação não. Até por parte dos jovens, por parte dos jovens essa aceitação, 

esse respeito, respeito que a gente já via muito na Europa, por aí a gente via o respeito 

ao mais velho, e aqui no Brasil tá mudando demais essa mentalidade... muito! (D. L., 

77 anos, moradora do Meireles. Depoimento coletado em maio de 2020). 

Os idosos entrevistados também foram indagados sobre como estes viam a 

importância das ações governamentais, bem como de projetos sociais que tem como objetivo 

promover a convivência, a socialização, o esporte, o lazer e a cultura da pessoa idosa. As 

respostas foram unânimes: o Estado é essencial, mas deve fazer mais, visto que, as iniciativas 

públicas de atenção ao idoso, principalmente no âmbito da promoção do envelhecimento ativo 

ainda são escassas e incipientes. 

Deveria ter mais... por que a gente, quando a gente não tá aqui nesse espaço, e isso 

aqui melhorou minha vida 100%... com amor com carinho, por que os filhos de hoje 

em dia não dá amor nem carinho aos idosos, sempre são grosseiros... e aqui a gente 

encontra pessoas que abraçam que beijam que choram pela gente. Então eu me sinto 

aqui muito mais estabilizada do que dentro da minha própria casa. [...] aqui eu gosto 

demais, tudo aqui é bom, da base da alimentação até o almoço, tudo é maravilhoso. 

Elas não falam grosserias com a gente, não são grosseiras... a começar pelo mais 

baixo [..] até o último, são sempre assim com a gente. Se alguém disser que aqui não 

é bom, é porque não conhece o serviço da Casa, porque aqui é tudo de bom (I.F. 66 

anos, moradora da Barra do Ceará. Depoimento coletado em março de 2020). 

____________________________________________________________________ 

Eu acho que deveria fazer mais, porque só existe esse. Eu acho que muitos bairros 

por aí mereciam. Tem pessoas idosas demais, mais que gente jovem, é o que mais 

cresce (V. F., 76 anos, morador da Barra do Ceará. Depoimento coletado em março 

de 2020). 

Os idosos residentes no Meireles, apesar de não utilizarem sobremaneira os serviços 

prestados por essas instituições, bem como os projetos sociais, compreendem a importância da 

atuação do Estado e de ONG’s em proporcionar estas atividades aos idosos, sobretudo aos de 

menor renda, que diferentemente daqueles das classes média e alta não possuem proventos para 

arcar com os custos destes serviços na esfera privada. 

É, eu acho que o Estado poderia criar mais espaços e atividades para os idosos, como 

essa que tem no Pirambu. Casas onde ofereça cursos, ofereça atividades, dança, 

ginástica, essas academias... acho que tudo isso o Estado pode criar esses espaços. 

Pode ser gratuito ou pagando mesmo esses espaços pra classe média. Espaço da 

classe média o próprio setor acho que acaba criando esses espaços, mas nos bairros 

mereceria que tivesse mais centros sociais né... os CUCA’s né, que oferecessem 

também essas atividades pros idosos, atividades pra jovens, mas também... Tem muito 

espaço ainda, muitas possibilidades para ampliar essas atividades para idosos, já 
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que a população idosa tá crescendo, tá se conscientizando e buscando outras 

alternativas (M.C.L.C., 66 anos, moradora do Meireles. Depoimento coletado em 

maio de 2020). 

Em suma, analisadas as diferentes atividades realizadas pelos idosos entrevistados, 

os espaços por estes frequentados e avaliados alguns dados socioeconômicos, podemos 

observar que aqueles residentes na UDH do Meireles, composta por bairros e indivíduos de 

mais alta renda e escolaridade possuem um leque de possibilidades mais abrangente no que 

tange às práticas e as formas de apropriação dos espaços. Também foi constatado que estes 

idosos possuem uma maior mobilidade no território, frequentam porções distintas da cidade, 

principalmente em virtude de possuírem um melhor acesso aos meios de transporte, sobretudo 

os particulares, e a própria renda, que por ser mais elevada permite uma maior diversidade de 

alternativas para a realização das atividades de lazer, esporte, sociabilidade, cultura, etc.  

Somam-se a essas possibilidades as viagens nacionais e internacionais. Todos os 

idosos residentes na UDH do Meireles mencionaram que realizam, anualmente, pelo menos 

uma viagem. Em contrapartida, os idosos das UDH’s da Barra do Ceará e da Praia do Futuro 

tem suas atividades limitadas a um raio muito próximo a suas residências, sendo as viagens 

interestaduais, regionais, nacionais e internacionais algo fora de suas realidades. 

Reiteramos todavia, que este se trata de um estudo que buscou através da análise da 

história de vida de um grupo reduzido de idosos compreender como se dão os processos de 

envelhecimentos, buscando visualizar as similaridades e discrepâncias aí presentes, o que pode 

(ou não) impactar nas distintas formas de apropriação dos espaços. Portanto não há a pretensão 

de estabelecer generalizações, visto que há especificidades e heterogeneidades tanto no âmbito 

territorial como dentro do grupo etário investigado. 

São copiosos os fatores que contribuem com um processo de envelhecimento ativo 

e saudável, capazes de impulsionar o bem estar e elevar a qualidade de vida da população idosa 

e que foram identificados sistematicamente na fala dos idosos entrevistados. 

Envelhecer em um ambiente dotado de infraestruturas e serviços capazes de 

promover a saúde (física e mental), a qualidade de vida e o bem estar dos idosos; que estes 

sejam universalmente acessíveis a todos; que os idosos disponham de uma renda suficiente para 

usufruir destes serviços na esfera privada, caso assim desejem, ou  na incapacidade do Estado 

de provê-los de forma adequada; que estes proventos também sejam satisfatórios para a plena 

manutenção das necessidades biológicas dos indivíduos, quer sejam eles independentes ou que 

estejam em situação de comprometimento de sua autonomia, física ou mental; e, não menos 

importante, que haja um ambiente e contexto familiar e de sociabilidade inclusivo. 



122 

 

É nítido que esses fatores apontados envolvem expressivamente a dimensão 

econômica. No entanto, as discrepâncias socioeconômicas não se revelaram um entrave às 

práticas de lazer ao longo da vida, inclusive para aqueles de menores condições de renda. 

Contudo, há de se ressaltar que todos os idosos entrevistados residem a curtas distâncias da 

praia, e foi nestes ambientes litorâneos que viveram durante praticamente todas suas vidas. 

Tratam-se de mulheres e homens, que nos breves momentos de ócio, entre o trabalho fora de 

casa e o doméstico, encontravam na praia e demais equipamentos associados a este ambiente, 

uma válvula de escape a árdua rotina labutária. 

Como supracitado, não pretendemos aqui produzir uma universalização a partir das 

observações efetuadas, visto que, é sabido que o mesmo pode não ser uma realidade para todos 

os moradores dos bairros litorâneos de Fortaleza, por uma diversidade de fatores, quiçá para 

aqueles residentes em bairros mais distantes, que demandam um maior tempo de deslocamento 

e o dispêndio de maiores quantias. 

Em suma, o que foi observado é que esses idosos têm encarado e vivenciado essa 

fase de suas vidas de uma forma mais amena, tanto do ponto de vista da aceitação desta etapa 

da vida ainda tão marcada por preconceitos, como também das condições de acesso a uma 

melhor qualidade de vida, quer seja pela melhoria das infraestruturas, dos serviços de saúde, de 

mobilidade, da renda, do acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer, que atuando de 

forma conjunta têm contribuindo com o envelhecimento ativo, através da construção de hábitos 

mais saudáveis e promovendo uma maior sociabilidade entre os idosos e as demais faixas 

etárias. 

Certamente há ainda muito a ser feito, todavia pequenos passos vêm sendo galgados 

no processo de construção de uma cidade deleitável e compatível com as necessidades e 

demandas das pessoas de todas as idades e acessível e democrática para que todas e todos 

tenham oportunidade de circulação e apropriação dos espaços em sua integralidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de envelhecimento da população é um fenômeno inexorável e 

irreversível e que tem impactado, em níveis distintos, diferentes regiões ao redor do mundo, 

mas sobretudo, de forma mais profunda e acelerada os países do mundo emergente. Desse 

modo, o estado do Ceará e sua capital Fortaleza não estão alheios a esta dinâmica. Nos últimos 

anos, máxime nas duas derradeiras décadas, os dados demográficos vêm explicitando de forma 

contundente o crescimento constante dos indivíduos com idade igual ou superior aos sessenta 

anos. 

Todavia, a discussão acerca do processo de envelhecimento da população envolve 

não somente aqueles que chegaram à maturidade, mas um contingente ainda maior, visto que, 

este trata-se de um movimento que perpassa algumas faixas etárias antes de atingir o limite 

etário que delimita a velhice.  

Destacamos ainda o caráter subjetivo deste decurso. As pessoas envelhecem de 

formas distintas, estando esta heterogeneidade muito influenciada por uma série de fatores, 

como: a trajetória de vida e os hábitos construídos em seu transcurso; as condições de saúde e 

renda; a estrutura familiar e a sociabilidade; aspectos educacionais e culturais; a mobilidade 

pelo espaço; as infraestruturas, serviços e oportunidades oferecidas pela cidade, tanto no âmbito 

da administração pública como do setor privado; dentre tantos outros elementos que contribuem 

para a manutenção da atividade, autonomia, e até mesmo para a inclusão daqueles que em 

outros contextos estariam fadados ao isolamento social como proposto pela teoria do 

desengajamento. 

São muitos os desafios de investigar um processo tão novo e ao mesmo tempo tão 

impactante na sociedade brasileira, e por consequência, promotor de significativas 

transformações no espaço. Todavia, esses obstáculos se estendem também à esfera do 

planejamento, no âmbito da gestão pública e da iniciativa privada, que se vêm frente ao desafio, 

sobretudo a primeira, de em um curto espaço de tempo, criar e implementar políticas públicas, 

bem como prover infraestruturas e serviços que venham atender as demandas dos idosos e 

daqueles que começam se inserir nesse processo de envelhecimento. 

Fortaleza, metrópole que figura entre as três maiores e mais influentes do Nordeste, 

é marcada pelos contrastes sociais e disparidades de renda que influem na capacidade dos 

indivíduos de usufruir das “estruturas de oportunidades de acesso ao bem-estar” (KAZTMAN; 

FILGUEIRA, 2006, p. 71). Essas assimetrias se refletem na paisagem urbana, e nas formas de 

apropriação dos espaços pela população. 
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O acesso à melhores condições de renda se apresenta como importante 

condicionante para o usufruto pleno da cidade, sobretudo dos espaços de lazer de uso livre, o 

que a primeira vista pode parecer uma contradição, visto que, para tanto não é necessário o 

dispêndio de nenhuma quantia (ou quantias consideráveis) para acessar tais equipamentos. No 

entanto, o que pôde ser observado, tanto através das entrevistas realizadas como das 

observações sistemáticas em campo, é que este fato está ancorado em uma construção social 

com raízes na história de vida dos indivíduos. 

Os idosos de menor renda e escolaridade, mantiveram ao longo de suas vidas uma 

relação de trabalho e lazer com os espaços litorâneos da cidade, sendo que nitidamente a 

primeira se sobrepunha a segunda no que tange ao tempo destinado à realização de tais 

atividades. Desse modo, não houve a construção de hábitos que associassem diretamente a 

atividade física, o lazer, a sociabilidade nesses espaços à qualidade de vida e um 

envelhecimento ativo e saudável. 

Conclui-se, portanto, que os idosos de mais alta renda, que conseguem suprir 

satisfatoriamente suas necessidades biológicas, sociais e de autorrealização, que no caso de 

nosso recorte de investigação, residem primordialmente na UDH do Meireles, dispõem de 

maior diversidade de opções no que tange ao acesso à espaços, atividades e serviços que 

auxiliam na manutenção de sua autonomia, saúde e qualidade de vida. No que tange aos idosos 

mais desabastecidos, percebe-se uma dependência das iniciativas do Estado ou de ONG’s. 

Paulatinamente, nos últimos anos, ações e projetos vêm sendo desenvolvidos pelo 

poder público municipal com o objetivo de tornar a cidade mais inclusiva para a pessoa idosa, 

sobretudo para as que vivem em situação de vulnerabilidade. Isso representa um passo 

importante na construção efetiva da Fortaleza enquanto “Cidade Amiga do Idoso”. 

Certamente há ainda um longo caminho a ser percorrido, no entanto, essas ações 

têm de ser executadas de forma mais célere visto a iminência do envelhecimento da população. 

Também merece destaque nesta avaliação o contexto pandêmico no qual a pesquisa 

foi desenvolvida. O novo coronavírus tem atingido de forma mais severa os idosos, sendo este, 

portanto, o principal grupo de risco para esta doença, até então desconhecida, e que desde o 

final de 2019 vem fazendo milhares de vítimas em todo o mundo. 

Uma enfermidade até então sem tratamento clínico efetivo e sem uma vacina 

aprovada para uso emergencial em território nacional, tem como principal forma de prevenção 

o distanciamento social e o reforço de hábitos de higiene pessoal. Desse modo, esta conjuntura 

faz refletir sobre os impactos do isolamento deste grupo etário na vida cotidiana e nas formas 

de apropriação dos espaços públicos. 
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As entrevistas realizadas aconteceram em momentos diferentes. Alguns idosos 

foram entrevistados presencialmente antes do decreto de quarentena obrigatória, e outro grupo 

via telefone já durante o período de isolamento social. A impossibilidade de contatar todos os 

idosos entrevistados durante a pandemia não nos permite dissertar sobre como cada um deles, 

de estratos sociais distintos, têm enfrentado esse momento, discorrendo sobre as angústias, as 

permanências, e, sobretudo, as mudanças que foram impostas ao seu cotidiano. 

Aos que puderam ser ouvidos nesse período foi relatada de forma generalizada o 

sentimento de melancolia e ansiedade, em virtude da privação de uma série de atividades que 

estes estavam habituados a realizar diariamente, o que inclui aquelas realizadas nos espaços 

públicos da cidade. No que tange às suas necessidades básicas, como a de compras de itens de 

mercado, farmácia e etc., os impactos foram mínimos pois possuem em seu convívio pessoas 

mais jovens que realizam tais tarefas, além de contar com o acesso a serviços de delivery que 

entregam em suas residências os produtos os quais necessitam. 

Tratam-se de idosos, que possuem rendimentos mensais consideráveis e que 

puderam realizar satisfatoriamente o isolamento social. Dessa forma, o maior impacto da 

Covid-19 reside nas suas necessidades sociais e de autorrealização, estando suas necessidades 

biológicas majoritariamente resguardadas. 

Nas observações sistemáticas realizadas nos calçadões em estudo nos meses de 

setembro e outubro de 2020, passado o período de pico de infecção por coronavírus em 

Fortaleza, pôde ser identificado uma redução no número de idosos transitando nesses espaços. 

Ainda assim, muitos idosos foram avistados em práticas esportivas, de contemplação e de 

trabalho ao longo da orla, a grande maioria fazendo uso da máscara de proteção, ainda que o 

mesmo cuidado não tenha sido observado em grande parte dos mais jovens que frequentavam 

os mesmos espaços. 

Contudo, os dados gerais levantados nos permitem, tão somente, identificar o quão 

impactado foram, do ponto de vista de acometimento pela Covid-19, os residentes, em especial 

os idosos, das áreas periféricas da cidade de Fortaleza, sobretudo da UDH Barra do Ceará I. Os 

bairros que compõem esta unidade, bem como a Regional I no geral, têm contabilizado 

expressivos números de pessoas infectadas e, principalmente, de óbitos. Todavia, o maior 

número de casos ainda é registrado no bairro Meireles, que concentra significativa proporção 

de idosos e uma grande intensidade de fluxos, inclusive internacionais. 

Os dados oficiais dificilmente esboçam um quadro fidedigno do que é vivenciado 

na prática. A baixa capacidade de testagem no sistema público de saúde deve ser considerada. 
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O descompasso entre o número de casos de Covid-19 confirmados e a taxa de soroprevalência9 

nos bairros de Fortaleza demonstram que o quadro real certamente é ainda mais dramático do 

que revelam as estatísticas.  

O número maior de casos em bairros nobres, passado o pico de infecção, e a menor 

soroprevalência demonstram que, um maior poder aquisitivo que pode dar acesso à planos de 

saúde e possibilidade de testagem em laboratórios particulares, contribuem com uma maior 

notificação de casos (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2020b). Ao passo que, seguindo a 

mesma lógica, mas na perspectiva de impossibilidade de acesso a estes mesmos recursos, pode 

indicar uma significativa subnotificação de casos (e óbitos) nos bairros periféricos. 

Nesta conjuntura, urge que consideremos não somente aspectos puramente 

demográficos e quantitativos, mas o fato de estarmos inseridos em uma sociedade 

extremamente desigual, em que além de idades avançadas e comorbidades, a desigualdade 

social se apresenta como elemento chave na expansão da Covid-19 e agravo dos seus impactos 

nas áreas e populações mais vulneráveis da cidade. 

A desigualdade social, a crise médico-sanitária, social e econômica escancara as 

mazelas de nossa sociedade e deixa nítido que apesar do fenômeno vivenciado ser o mesmo, 

ele se apresenta de diversas formas em contextos socioeconômicos e espacialidades distintos. 

Isso se aplica a disseminação do novo coronavírus, aos processos de envelhecimento da 

população e as formas de apropriação dos espaços públicos. Logo, em se tratando de processos 

tão heterogêneos, é mister que as políticas criadas atendam às múltiplas demandas, para que 

todos, mas sobretudo, aqueles mais vulneráveis possam envelhecer de forma ativa e saudável, 

encontrando na cidade mecanismos asseguradores de autonomia, realização e qualidade de 

vida. 

  

 
9 Soroprevalência seria, grosso modo, a taxa de indivíduos que possuem em seus organismos, mais especificamente 

no seu soro sanguíneo, um determinado elemento. No caso em questão, o anticorpo para o novo corona vírus, o 

que indica que aquele individuo esteve exposto ao vírus, ainda que não tenha manifestado nenhum sintoma, nem 

desenvolvido a doença (Covid-19), sendo portanto, assintomático, mas capaz de transmitir os vírus à outras 

pessoas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Por se pautar no método de História de Vida, o objetivo é que os entrevistados narrem as histórias de 

suas vidas, com ênfase no seu processo de envelhecimento/amadurecimento, bem como sua relação 

com o mar e os espaços à beira mar da cidade de Fortaleza, perpassando os pontos destacados neste 

roteiro. 

 

Pesquisador: ________________________________________________________________ 

Local:______________________________ Data: _____________ Horário: _____________ 

Entrevistado: ________________________ Idade: _______ Bairro: ___________________ 

 

RELAÇÃO COM O LITORAL 

 

• Qual sua origem? Sempre viveu em Fortaleza? 

- Se for de outro local: Como eram as condições responsáveis por garantir o bem-

estar de jovens e idosos? 

• O que o mar representa para você? 

• Como era a sua relação com o mar no passado (1960, 1970, 1980...)? 

- E hoje? O que mudou? 

 

• De que forma a propagação do novo Coronavírus tem impactado a sua rotina e a realização 

das suas atividades cotidianas? 

• Você considera que Fortaleza possui equipamentos e serviços adequados à um 

envelhecimento ativo e saudável da sua população? 

- Quais os pontos positivos? O que precisa melhorar? 

• Quais espaços públicos de Fortaleza, em especial da orla, você utiliza? Para quais fins? 

• Existem espaços públicos na orla de Fortaleza que você evita frequentar? Porquê? 

ESPAÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES REALIZADAS 
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• Você utiliza espaços/serviços privados da cidade? Quais? 

• Qual a frequência com a qual você frequenta esses espaços? Como se dá o seu deslocamento? 

Você encontra alguma barreira ao uso? Quais? 

• Viagens (regionais, nacionais e internacionais) é uma opção de lazer para você e/ou para sua 

família? Se sim, com qual frequência? 

• O que você pensa sobre a estrutura da orla de Fortaleza? 

• Você realiza algum tipo de atividade que tenha relação com o mar/espaços litorâneos de 

Fortaleza (trabalho, lazer, contemplação, esporte)? 

• Na sua opinião, em que medida o lazer e o esporte contribuem para um envelhecer saudável 

e ativo? 

• Você pratica este tipo de atividades a fim de manter corpo e mente sadios e ativos? 

• Realiza algum outro tipo de atividade que contribua com esta finalidade? 

• Se praticante de alguma atividade física em espaços públicos, como gosta e/ou prefere realizá-

las (sozinho, em dupla, em grupo)? 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

• Como tem sido o seu processo de envelhecimento? 

• O que mudou do ponto de vista das atividades? 

- O que faz hoje que não fazia quando mais jovem? E vice-versa. Porquê? 

• Qual sua relação com o trabalho? 

• Qual sua relação com o lazer? 

• Qual sua relação com o esporte? 

• Como era envelhecer no “tempo” dos seus pais e avós? O que mudou? 

- Se houverem mudanças você considera que elas são positivas ou negativas? Ou ambas? 

Porquê? 

• Na sua opinião qual a importância de ações governamentais e projetos sociais que tem como 

objetivo promover a convivência, socialização, esporte, lazer e cultura de idosos? 

• Você participa de algum projeto deste gênero? Se sim, qual o impacto dele na sua vida? 

• Que medidas o Estado poderia/deveria tomar para se preparar para um futuro próximo onde 

grande parte da população será composta por idosos, buscando atender as demandas desse 

grupo? 

• O que é qualidade de vida e bem-estar para você? Na sua opinião, a cidade de Fortaleza oferece 

qualidade de vida ao idoso aqui residente? 
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ANEXO A - PARECER CEP/CONEP 
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