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O Movimento Olhe Pelo Recife – Cidadania a Pé nasceu das 
caminhadas culturais promovidas pelo Observatório do Recife 
com o objetivo de identificar os problemas relacionados 
à mobilidade a pé na capital pernambucana e também de 
conhecer e observar o que a nossa cidade tem de bom, 
bonito, original, histórico.

Primeira capital brasileira a completar 500 anos em 2037, 
o Recife oferece àqueles que se dispõem a circular por suas  
ruas, do lado de fora dos veículos motorizados, um grande 
acervo de edificações, paisagens, áreas verdes (incluindo o Rio 
Capibaribe, o principal ativo urbanístico da cidade).

Todo esse acervo fica, todavia, comprometido, tanto no que 
diz respeito ao seu conhecimento quanto à sua própria defesa 
e preservação, quando o pedestre vê enormemente dificultada 
a sua mobilidade por uma cidade que, como as demais do 
país, priorizou durante décadas a fio a circulação automotiva 
em detrimento dos outros meios ativos de circulação (a pé e 
por bicicleta).

Essa realidade fica evidente quando se verifica pelas estatísticas 
do IBGE que cerca de 1/3 da população que se locomove 
diariamente nas cidades brasileiras o faz exclusivamente 
a pé. Se juntarmos a este 1/3 o outro estimado 1/3 que se 
locomove por transporte coletivo e vai a pé do ponto de 
origem até o local do embarque e, depois, também a pé, 
do local do desembarque até o ponto de destino, temos 2/3 
da população que se locomovem usando intensamente as 
calçadas diariamente.

Todavia este 1/3 que se locomove diariamente exclusivamente por 
meio de veículo individual motorizado (carros e motos) tem à sua 
disposição cerca de 80% das vias públicas, configurando um flagrante 
desbalanceamento democrático da mobilidade. E, o que é pior, sem que 
a maioria (os 2/3 que usam as calçadas) tenham sequer ideia dos seus 
direitos (e deveres) como cidadãos caminhantes urbanos.

1/3 só a pé 1/3 a pé e 
transporte público

2/3 ANDAM A PÉ 1/3 NÃO ANDA A PÉ

Estes Mandamentos do Pedestre Recifense têm o objetivo de chamar a 
atenção para essa terrível inversão de prioridades e fornecer informações 
capazes de ampliar o empoderamento do cidadão pedestre na cidade 
do Recife. Só com cidadãos empoderados, conscientes dos seus diretos 
e deveres e ativos na sua cobrança, caminharemos, de fato, na direção 
da mudança necessária.



... na condição de integrante da maioria de mais de 2/3 da 
população que se locomovem diariamente a pé nas cidades 
brasileiras (1/3 exclusivamente a pé e 1/3 como usuário de 
transporte público que caminha da origem do trajeto até o ponto 
de parada do coletivo e do ponto de chegada até o seu destino 
final), tem o direito inalienável de transitar por calçadas 
acessíveis, desobstruídas, sinalizadas, seguras, visualmente 
permeadas com os lotes limítrofes, sombreadas de dia e 
iluminadas de noite.

... enquanto personagem mais frágil da rede da mobilidade 
urbana, tem o direito de exigir dos demais atores e das 
autoridades de trânsito o respeito à sua segurança 
e proteção nos termos do Código de Trânsito Brasileiro 
(Lei Federal 9.503/97 e atualizações posteriores), Art. 29, 
parágrafo segundo: “Respeitadas as normas de circulação e 
conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, 
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis 
pela segurança dos menores, os motorizados pelos não 
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Todo pedestre do Recife, ...
Todo pedestre do Recife, ...



... nos termos da Lei da Mobilidade Urbana (Lei Federal 
12.587/12), Art. 6º, inciso II (diretriz orientadora da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana “prioridade dos modos de 
transporte não motorizados sobre os motorizados”), tem 
o direito de requerer das autoridades municipais e 
de trânsito a prioridade sobre os meios de transporte 
motorizados que, apesar de conduzirem a minoria das pessoas 
que se locomovem diariamente (menos de 1/3), têm à sua 
disposição mais de 80% do espaço público urbano.

... nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, tem prioridade 
de passagem sobre veículos de qualquer natureza na 
circulação em calçadas e em faixas de pedestres, a não 
ser quando, no caso das faixas, houver sinalização semafórica, 
hipótese em que deve aguardar que o sinal abra para sua 
passagem.

Todo pedestre do Recife, ... Todo pedestre do Recife, ...



... tem prioridade absoluta, nos termos do 
Código de Trânsito Brasileiro, sobre veículos 
motorizados ou não que estiverem fazendo a 
conversão (à direita ou à esquerda), ao atravessar 
a rua quando o sinal estiver aberto para a sua 
passagem, independente da existência ou não de 
faixa de pedestre.

... tem o dever de seguir as regras de trânsito e 
de zelar por sua segurança e dos demais atores 
da mobilidade, em especial daquelas pessoas com 
necessidades específicas de locomoção, de visão ou 
de idade (como, por exemplo, usuários de cadeiras de 
rodas, andadores, bengalas e muletas, cegos ou com 
visão reduzida, idosos, crianças e bebês).

Todo pedestre do Recife... Todo pedestre do Recife...



... tem o dever de lutar por seus direitos 
e de praticar a cidadania ativa com o 
exercício da convicção de que os deveres devem 
ser continuamente praticados e os direitos 
permanentemente reivindicados.

... deve procurar articular -se com praticantes 
e movimentos da mobilidade cicloviária e do 
transporte coletivo uma vez que são modos de 
locomoção complementares e reforçadores da 
mobilidade sustentável.

Todo pedestre do Recife... Todo pedestre do Recife...



... tem o direito de habitar uma cidade boa para 
viver, que possa ser percorrida a pé, permitindo a 
atenta observação de seu rico patrimônio histórico e 
paisagístico (com destaque para a maravilha que é o Rio 
Capibaribe), podendo ela ter, com isso, reforçada sua 
preservação pelo conhecimento e pela defesa que dela 
fazem os caminhantes engajados.

... deve, com demais praticantes da 
mobilidade a pé, procurar se organizar para 
reforço das reinvindicação relativas ao seu 
modo de deslocamento, visando fazer do 
Recife uma cidade amiga do caminhante e, 
por conta disso, mais humana e generosa com o 
espaço público.

Todo pedestre do Recife... Todo pedestre do Recife...



Só empoderados de seus direitos e conscientes dos seus 
deveres, será possível aos pedestres recifenses lutarem 
pelo reequilíbrio do desbalanceamento democrático da 
mobilidade que, mesmo sem nenhuma legislação que 
sirva como guia – muito pelo contrário – coloca no topo 
das prioridades relativas à mobilidade o automóvel.

Na prática, esse modelo faz com que todos os demais 
modos de locomoção, em especial os modos ativos (a 
pé e por bicicleta), fiquem subordinados aos ditames 
absolutistas dos veículos individuais motorizados.

Para que tenhamos uma cidade em que a cidadania possa 
ser exercida na sua plenitude, e que os ativos urbanísticos 
possam ser potencializados, é indispensável inverter a atual 
ordem, colocando o pedestre no topo das prioridades.

O compromisso do Movimento Olhe Pelo Recife – 
Cidadania a Pé é articular os caminhantes e trabalhar por 
um Recife mais caminhável e melhor para se viver.
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