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RESUMO 

 

 

A vivência da circulação urbana por cadeirantes na cidade de Campos dos Goytacazes é o 

objeto dessa pesquisa, que relaciona a circulação, a acessibilidade e a mobilidade urbanas, 

enquanto determinantes das competências desenvolvidas por cadeirantes para circular no 

meio urbano. O objetivo geral é identificar e analisar as práticas e estratégias cotidianas de 

cadeirantes nas situações concretas de circulação, e assim, identificar, analisar e descrever as 

estratégias que formam as suas gramáticas de circulação. A metodologia adotada é o 

levantamento de dados documentais, a observação direta da circulação, as entrevistas abertas 

com cadeirantes e atores envolvidos na produção da acessibilidade urbana, e por fim, a 

experiência de experimentar o espaço urbano através de uma cadeira de rodas. Nessa análise, 

consideramos a deficiência como uma experiência de opressão (DINIZ, 2007), pautada na 

diferenciação entre corpos normativos e não normativos (GOFFMAN, 1978). Tendo em vista 

a dimensão material da ação e a interlocução entre corpo-espaço-ação humana (LEFÉBVRE, 

1991, 2002), e que as ruas e as calçadas são os principais locais públicos de uma cidade 

(JACOBS, 2000), entendemos a circulação como experiência que permite viver a cidade 

como lugar de encontro e troca plural da riqueza humana (LEFÉBVRE, 2006). A mobilidade 

urbana é entendida como a condição de acesso para o uso das propriedades sociais do espaço 

urbano (MAMANI, 2010) e a acessibilidade como a condição favorável para o movimento e 

locomoção do pedestre com suas diferentes capacidades (ALMEIDA, 2010). Concluímos que 

a comunicação e o encontro propiciados pela cidade são os principais fatores do 

enriquecimento humano (PARK, 1916; LEFEBVRE, 1974), que, no entanto, são afetados 

pela inacessibilidade urbana, gerando situações desigual de mobilidade urbana, tornando a 

cidade defeituosa e impeditiva a experiência urbana de cadeirantes.   

 

 

Palavras-chave: Acessibilidade Urbana. Mobilidade Urbana. Pessoas com Deficiência. 

Experiência Urbana. 

  



ABSTRACT 
 

 

The experience of urban circulation by wheelchair users in the city of Campos dos 

Goytacazes is the object of this research, which relates urban circulation, accessibility and 

mobility, as determinants of the skills developed by wheelchair users to circulate in the urban 

environment. The general objective is to identify and to analyze the daily practices and 

strategies of wheelchair users in concrete situations of circulation, and thus identify, analyze 

and describe the strategies that form their circulation grammars. The methodology adopted is 

the collection of documentary data, direct observation of circulation, open interviews with 

wheelchair users and actors involved in the production of urban accessibility, and finally, the 

experience of experiencing urban space through a wheelchair. In this analysis, we consider 

disability as an experience of oppression (DINIZ, 2007), based on the differentiation between 

normative and non-normative bodies (GOFFMAN, 1978). Given the material dimension of 

action and the interlocution between human body-space-action (LEFÉBVRE, 1991, 2002), 

and that streets and sidewalks are the main public places of a city (JACOBS, 2000), we 

understand the circulation as an experience that allows living the city as a meeting place and 

plural exchange of human wealth (LEFÉBVRE, 2006). Urban mobility is understood as the 

access condition for the use of the social properties of urban space (MAMANI, 2010) and 

accessibility as the favorable condition for pedestrian movement and locomotion with its 

different capacities (ALMEIDA, 2010). We conclude that the communication and encounter 

provided by the city are the main factors of human enrichment (PARK, 1916; LEFEBVRE, 

1974), which, however, are affected by urban inaccessibility, generating unequal situations of 

urban mobility, making the city defective and impeding the urban experience of wheelchair 

users. 

 

 

Keywords: Urban accessibility. Urban mobility. Disabled people. Urban experience. 
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INTRODUÇÃO  

 

A temática da deficiência tem sido nosso objeto de interesse científico desde a 

graduação como Bacharel em Serviço Social, quando discutimos a questão do não acesso a 

direitos por pessoas com deficiência a partir da interação com as barreiras atitudinais, uma das 

classificações de barreiras trazida pela Lei Brasileira de Inclusão1. Desde então, 

conceitualmente adotamos a perspectiva social de compreensão da deficiência, para a qual a 

deficiência é uma experiência de opressão e restrição de participação compartilhada por 

pessoas com lesões (CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2013; PACHECO e ALVES, 2007; 

DINIZ, 2007). 

Agora, no mestrado interdisciplinar em Planejamento Urbano e Regional, deslocamos 

o foco da análise para as barreiras físicas presentes na cidade, e como elas afetam a vivência 

da experiência urbana por pessoas com deficiência usuárias de cadeiras de rodas2. Ao enfocar 

de modo especial nas barreiras urbanísticas, nós temos em vista o aspecto qualitativo das 

calçadas e buscamos compreender as estratégias de circulação adotadas por cadeirantes 

mediante a imobilidade e inacessibilidade urbanas. Assim, nosso objetivo é tratar a 

acessibilidade urbana, tendo em vista os meios de mobilidade, como modo particular de 

colocar o problema já clássico do acesso desigual aos recursos concentrados na cidade.   

Compreendemos a cidade como lugar de encontro e troca plural da riqueza humana, 

como lugar da vivência, e por isso, enfocamos nosso olhar científico na vivência da vida 

citadina por cadeirantes, com o interesse de compreender as competências e estratégias 

desenvolvidas por cadeirantes para circular no meio urbano. Observando os cadeirantes no 

anto de circular, constatamos a predominância da circulação pelas ruas, e que isso está 

diretamente relacionado à (in)acessibilidade e (i)mobilidade urbanas, que se referem, 

respectivamente a facilidade e capacidade para se deslocar (ASSUNÇÃO e ARAÚJO, 2008; 

PIRES, 2009). 

Nosso objeto de pesquisa, “a vivência da circulação urbana por cadeirantes na cidade 

de Campos dos Goytacazes”, começou a se aprimorar a partir da nossa experiência urbana, de 

                                                             
1 Também conhecida como Estatuto da pessoa com deficiência, a lei 13.146/2015 define barreiras como entraves 

à participação social e acesso aos direitos de pessoas com deficiência. São seis as barreiras segundo a referida 

lei: urbanísticas, arquitetônicas, de transportes, na comunicação/informação, atitudinais e tecnológicas.  
2 Visando dar fluidez ao texto, utilizaremos o termo “deficientes” como variação ao termo “pessoas com 

deficiência”; e o termo “cadeirantes” ao termo “pessoas com deficiência usuárias de cadeira de roda”.  
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modo especial, no período entre agosto de 2017 e julho de 2018, quando quase diariamente 

acompanhávamos uma pessoa que vivência a experiência da deficiência física3 nos seus 

trajetos a pé nas ruas campistas.  

A pessoa a qual acompanhávamos escolhia os melhores trajetos a partir da qualidade 

das calçadas e dos fluxos de carros e pessoas, o que nos chamou a atenção para a imobilidade 

e inacessibilidade do espaço urbano como determinantes de suas diferentes estratégias de 

circulação. Foi essa compreensão que contribuiu para que se começasse a moldar o ínfimo 

fragmento de realidade infinita digno de ser cientificamente conhecido (WEBER, 2006, p. 

88)4, pois a partir daí entendemos que calçadas inacessíveis repelem, entre outros sujeitos, os 

cadeirantes, impossibilitados de transitar por elas, gerando imobilidade.   

A opção pelo grupo de pessoas com deficiência e entre estes, os cadeirantes, tem 

fundamento metodológico e valorativo. Embora consideremos a noção de urbanidade de 

Joseph (2004), para o qual a cidade deve ser hospitaleira para os usos dados por diferentes 

sujeitos, decidimos recortar nosso olhar analítico para o grupo de cadeirantes, visando 

delimitar o objeto e atendendo aos valores, que são a inspiração do pesquisador (WEBER, 

2006). 

Quando falamos em pessoas com deficiência, sem incluir o leque de pessoas com 

mobilidade reduzida, ainda assim estamos trabalhando com uma parcela significativa da 

sociedade. É em torno de 12.779.090 o número de pessoas com deficiência no Brasil, 

conforme os mais atuais indicadores utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (BOTELHO, PORCIÚNCULA; 2018), o que representa 6,7% da 

população5, a qual é classificada pelas categorias deficiência visual, auditiva, motora e 

mental.  

Dentre estes, 4.386.851 é o universo de pessoas com deficiência motora, aquelas que 

segundo o IBGE, não conseguem de modo algum, ou apresentam grande dificuldade para 

caminhar ou subir degraus (BOTELHO, PORCIÚNCULA; 2018), representando 2,3% da 

população com permanentes limitações em sua mobilidade. Ao fazer uma análise nos dados 

do censo de 2010 para o município de Campos dos Goytacazes, considerando a nova margem 

                                                             
3 Não cadeirante.  
4 Para Weber (2006) a realidade é infinita, contrapondo-se ao espírito finito de um pesquisador, de maneira 
que, este só é capaz de apreender e trabalhar pequenos fragmentos dessa realidade, sendo este fragmento o 
objeto/questão de pesquisa, ou seja, aquilo que vale a pena ou é digno de ser cientificamente conhecido.  
5 Seguindo as orientações do Grupo de Washington de Estatísticas sobre Deficiência, o IBGE reviu a análise dos 
dados do censo de 2010, considerando pessoas com deficiência aquelas que responderam as questões sobre 
limitações alegando “não conseguir de modo algum” e “ter grande dificuldade”, além de considerar a resposta 
sim para a deficiência mental. Mais informações, vide Botelho e Porciúncula; 2018.  
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de corte do IBGE e a amostra do grupo de população residente6, chegamos ao valor 

aproximado de 42.498 pessoas com deficiência no município, das quais, 13.777 (32%) 

possuem deficiência motora, conforme apresentado na tabela abaixo. 

 

TIPO DE DEFICIÊNCIA NÃO CONSEGUE 

DE MODO 

ALGUM 

GRANDE 

DIFICULDADE 

TOTAL 

AUDITIVA 999 3.973 4.972 

MOTORA 2.331 11.446 13.777 

VISUAL 1.409 15.818 17.227 

DEFICIÊNCIA 

MENTAL/INTELECTUAL 

6.522  6.522 

TOTAL    42.498 
Tabela 1 - análise do quantitativo de pessoas com deficiência no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Fonte: autoria 
própria.  

 

A partir dessas estatísticas não conseguimos precisar quantas pessoas com deficiência 

motora utilizam cadeiras de rodas como instrumento de locomoção, mas os números alertam 

para a existência expressiva de pessoas com deficiência na população brasileira e na 

população campista. Além disso, permite refletir sobre o quão incomum é encontrar cegos, 

surdos e pessoas com deficiência física – que dependem ou não de órteses – vivenciando a 

cidade enquanto lugar de troca plural da riqueza humana (LEFÉBVRE, 2006).  

Partindo das situações concretas de circulação de cadeirantes, tendo em vista a 

intrínseca relação com a (i)mobilidade e (in)acessibilidade urbanas, pretendemos construir, 

nas páginas que se seguem, toda uma problematização que contribua para responder a nossa 

questão central de pesquisa: “quais as estratégias adotadas por cadeirantes para circular e 

aceder na cidade de Campos dos Goytacazes?”.  

Para tanto, usamos como recursos metodológicos a coleta de dados em dispositivos 

legais, os quais foram organizados em formato de tabela e disponibilizados de forma 

simplificada no corpo da dissertação, de completos na parte anexa. Também utilizamos da 

observação direta em nossa pesquisa de campo, recurso utilizado para observar cadeirantes 

                                                             
6 Essa amostra permitiu analisar as categorizações “não consegue de modo algum” e “ter grande dificuldade”, 
que são as novas linhas de corte do IBGE. A amostra “pessoas de 10 anos ou mais de idade” não apresenta tais 
considerações. A amostra “situação de ocupação na semana de referência” só considera a população ocupada.  
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em situações concretas de circulação, e também os atores que chamamos de 

pseudocadeirantes7.  

Somando a observação direta, recorremos a aproximação corporal com o objeto de 

pesquisa para entender corporalmente o espaço urbano a partir da circulação em uma cadeira 

de rodas.  Não se tratou de uma simulação, pois a experiência vivida não necessariamente 

permitiu experimentar a experiência do outro, cadeirante, tendo sido a disponibilização do 

corpo para experimentar uma relação com a cidade que geralmente não é experimenta, 

levando a uma desestabilização do corpo-normatividade como forma de aproximação do 

objeto de pesquisa8. 

 Adotamos também a entrevista, recurso que utilizamos com cadeirantes e 

profissionais da arquitetura e urbanismo visando captar seus respectivos pontos de vista sobre 

nossa problemática de pesquisa. Para dar ênfase a descrição das situações de circulação, 

recorremos ao uso de mapas que expressam a circulação de cadeirantes e pseudocadeirantes, 

bem como fizemos uso das fotografias de nosso acervo pessoal obtido através da pesquisa de 

campo. Por fim, usamos da análise de conteúdo para construir essa dissertação em torno do 

nosso objeto de pesquisa.  

Organizamos essa dissertação em três capítulos, dos quais o primeiro, intitulado 

“CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O CORPO DEFICIENTE E A CIRCULAÇÃO 

URBANA”, se propõe a trazer em seu conteúdo alguns dos debates teóricos necessários a 

melhor elucidação do nosso objeto de pesquisa. Dividido em introdução e mais dois itens: “A 

mobilidades e acessibilidade urbanas como elementos de inclusão de pessoas com 

deficiência” (item 1.1) e “O corpo e a cidade: a experiência urbana de cadeirantes através dos 

sentidos” (item 1.2). 

O item 1.1 traz em sua seção algumas análises sobre a mobilidade urbana como 

problema central, demonstrando que a acessibilidade urbana é elemento indispensável à 

mobilidade urbana, e finalizando com o apontamento de que as calçadas são ponto de 

convergência da mobilidade e acessibilidade urbanas, na medida em que são os espaços de 

circulação, por excelência, dos pedestres. O segundo item, 1.2 “O corpo e a cidade: a 

experiência urbana de cadeirantes através dos sentidos”, em suas linhas procura trabalhar as 

relações entre a cidade, o corpo e ambiência, o afeto e o movimento.  

                                                             
7 Pessoas andantes que vivenciaram a circulação pela cadeira de rodas em um de nossos campos. Explicamos a 

adoção dessa categoria no capítulo 2 (item 2.2 b). 
8 Embora não tenha se tratado de uma simulação, utilizamos esse termo no corpo do texto por falta de um termo 

mais adequado para expressar as situações que estávamos observando e posteriormente descrevendo. 



13 
 

O capítulo segundo “Mobilidade e acessibilidade urbanas: o problema sob diferentes 

pontos de vista” traz como conteúdo a questão acessibilidade e mobilidade urbanas a partir de 

diferentes atores sociais e metodologias. O primeiro ponto de vista é o normativo, com a 

apresentação de garantias legislativas (item 2.1), o segundo ponto de vista apresentado (item 

2.2) aborda a questão a partir da observação direta de cadeirantes e daqueles que 

convencionamos chamar de pseudocadeirantes; o terceiro ponto de vista (item 2.3) considera 

a questão a partir da experiência de vivência do meio urbano através de uma cadeira de rodas; 

o quarto ponto de vista (item 2.4) apresenta a questão a partir das considerações de 

cadeirantes obtidas através de entrevistas; e por fim, o quinto e último ponto de vista (item 

2.5) apresenta o olhar daqueles que convencionamos chamar de produtores da acessibilidade, 

os arquitetos.  

O terceiro capítulo “Mobilidade e acessibilidade urbanas como determinantes da 

experiência urbana de cadeirantes”, aborda a vivência urbana de cadeirantes na cidade de 

Campos dos Goytacazes, a partir da análise de conteúdo das entrevistas feitas com 

cadeirantes. Os eixos analíticos foram as “estratégias de circulação e escolhas de trajetos” 

(item 3.1), no qual destacamos as estratégias elencadas pelos cadeirantes; e a “experiência 

urbana” (item 3.2) no qual expomos a forma como os cadeirantes entrevistados entendem suas 

respectivas experiências citadinas em Campos dos Goytacazes. Neste capítulo, utilizando-nos 

de trechos das entrevistas, juntamente com análises teóricas e empíricas (leis) para trabalhar 

nossa questão de pesquisa.   
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O CORPO DEFICIENTE E 

A CIRCULAÇÃO URBANA 

 

INTRODUÇÃO   

O capítulo que se segue serve ao propósito de contextualizar nosso objeto de pesquisa 

- a vivência da circulação urbana por cadeirantes na cidade de Campos dos Goytacazes - a 

partir dos eixos de análise teóricos e empíricos (leis). O objetivo central trata-se de abrir o 

leque de discussão em torno da categoria circulação urbana, que exige a problematização 

acerca da mobilidade, acessibilidade e experiência urbanas, e seus consequentes 

desdobramentos.  

Partimos então, de modo geral, da vivência das pessoas com deficiência na cidade, nas 

suas relações com a acessibilidade e mobilidades urbanas, condições para que esses sujeitos 

tenham acesso à riqueza humana e ao direito à cidade. Entendemos que a acessibilidade e 

mobilidade urbanas são relevantes, pois são elementos que compõem a função social da 

cidade, que é cumprida quando há a oferta de condições para a autonomia dos deslocamentos, 

respeitando as legislações, mitigando desigualdades e promovendo acesso a oportunidades 

(DE MOURA e DE MOURA, 2016). 

Embasamo-nos na literatura da temática da deficiência9 e entendemos que a exclusão 

social e espacial de deficientes ocorre devido aos ambientes sociais e aos sujeitos que o 

compõem, gerando a experiência de opressão e restrição de participação compartilhada por 

pessoas com lesões (CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2013; PACHECO e ALVES, 2007; 

DINIZ, 2007). Assim, associamos a deficiência à inacessibilidade da sociedade, e 

compreendemos que são as barreiras que criam a desigualdade e levam a experiência da 

deficiência (DINIZ, 2007), de maneira que os transtornos relacionados à circulação de 

deficientes se referem à imobilidade e inacessibilidade da cidade, e não esses isoladamente. 

Inspirados por Cohen (2006, p. 27) não pretendemos tratar dos prejuízos dos sentidos 

experimentados por cada tipo de deficiência - cinestesia/deficiência física; visão/cegueira; 

audição/surdez e cognição/deficiências mentais e/ou intelectuais. Deste modo, no que se 

refere ao cadeirante, o que pretendemos focar é sobre quais são as "situações oferecidas para a 

sua experiência corpórea e para o seu viver na cidade contemporânea" (Idem), e para tanto, 

                                                             
9 Essa literatura, pautada nos campos disciplinar de pesquisas sociológicas e políticas sobre deficiência, aponta 

três modelos de compreensão da deficiência, místico, biológico e social, que compreendem e tratam a deficiência 

sob o viés teológico/moral, biomédico e político, respectivamente.  
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ratificamos as ideias de que são as características dos ambientes que determinam a mobilidade 

e acessibilidade de deficientes, e não suas habilidades particulares (Ibidem). 

 

1.1 A mobilidade e acessibilidade urbanas como elementos de inclusão de pessoas com 

deficiência  

a.  Mobilidade urbana como problema central  

A cidade é um objeto de difícil definição no campo das ciências sociais. Encontramos 

definições formais que a definem como centro da economia monetária, da indústria e da 

reprodução da força de trabalho (SIMMEL, 2005; CASTELLS, 1983), ou tipologias que as 

diferenciam segundo o tamanho, densidade e heterogeneidade (WIRTH, 1973).  

Lefebvre (1991, 2002) define a cidade pelo uso da propriedade socioespacial: a 

centralidade e a pluricentralidade. Com isto, o autor aponta que é prioridade da forma urbana 

concentrar, pôr em relação, permitir a troca, a comunicação e a cooperação entre pessoas e 

grupos, permitindo “comércio” de objetos e ideias. Isso torna a cidade lugar da riqueza 

econômica e humana, assim, a defesa do “direito à cidade” é justamente uma defesa da cidade 

como lugar de encontro e troca plural da riqueza humana, e não somente da troca econômica e 

residência da elite.  

Neste sentido, a mobilidade urbana está atrelada ao planejamento urbano necessário ao 

crescimento das cidades, relacionando-se aos transportes e suas disponibilidades aos 

citadinos, e ao processo de circulação urbana de pessoas (MAGAGNIN; SILVA, 2008; apud 

BARBOSA, 2016).  Associa-se ao direito e necessidade das pessoas se locomoverem pela 

cidade (BARBOSA, 2016), se referindo, portanto, ao deslocamento de pessoas e bens, 

independente do meio de transporte utilizado, seja coletivo, individual, motorizado ou não 

motorizado (GOMIDE; GALINDO, 2013; p. 33). 

A mobilidade também pode ser relacionada ao conjunto de possibilidades de uma 

pessoa ou grupo ocupar vários lugares sucessivamente (MACHADO; LIMA, 2015, p. 370), 

no sentido abordado por Lévy (2001, p. 1) para o qual a ocupação sucessiva de vários lugares 

depende das suas inter-relações. Assim, para o referido autor, a mobilidade é uma relação 

social, que permite colocar em relação os lugares "como se constituíssem um único lugar" 

(Idem), e evitar que no espaço das sociedades haja a desconexão da interação social. 

No meio urbano, as políticas de transportes são "diretamente responsáveis por garantir 

mobilidade" (PIRES, 2009, p. 392) de maneira a permitir o acesso universal ao espaço 
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público (Idem). A própria extensão das cidades e a tendência à concentração de equipamentos 

coletivos nos centros urbanos, exigem a oferta de meios de transporte motorizados, sejam 

públicos ou privados (PIRES, 2009, p. 392).   

Nesse mesmo sentido, as ideias de Mamani (2004, p. 100) apontam que a mobilidade 

urbana é condição de acesso para o uso das propriedades sociais do espaço urbano, ou seja, 

aos recursos concentrados das cidades que estão desigualmente distribuídos no espaço, e por 

isso, promovendo a diferenciação no acesso a cidade. Essa diferenciação, segundo o autor, se 

relaciona diretamente com a renda, o que faz com que as classes mais empobrecidas vivam 

em condições de imobilidade relativa (SANTOS, 1990, p. 89) que se agrava por questões de 

gênero e idade. Santos (1990) elucida que essa imobilidade relativa se refere ao fato de que os 

pobres encontram-se em situações de quase isolamento nos lugares onde vivem, devido, entre 

outros motivos, a ausência de trabalho nas outras seções da cidade, o que faz com que não 

precisem de transporte público com regularidade.  

Enquanto condição de deslocamento, a mobilidade é influenciada por diferentes 

fatores, como renda, idade ou gênero (Ibidem), e por isso é necessário considerar as variações 

das capacidades de acessar a mobilidade, tendo em vista que os desempenhos e necessidades 

das pessoas são diferentes. O aspecto da renda é determinante para definir o acesso aos 

transportes, acesso este que varia em oferta, qualidade, eficiência e tempo de deslocamento, 

elementos que se dificultados, no caso dos usuários de transporte público, geram justamente a 

produção e consumo desigual do espaço urbano (PIRES, 2009, p. 392). 

Também a predominância da valorização do transporte privado em detrimento do 

público, leva a condições restritivas e ineficientes de mobilidade para parcela significativa da 

população de uma cidade, fazendo com que a liberdade de escolha de padrões de 

deslocamento não se aplique de forma equânime aos citadinos (PIRES, 2009, p. 393). Outro 

fator que leva a desigualdade de uso do espaço urbano são os impedimentos físicos 

experimentados por parcela da população, que os impedem de acessar os serviços e 

equipamentos de uma cidade em função da presença de barreiras (PIRES, 2009, p. 393).  

Todavia, o fenômeno da mobilidade não se restringe a utilização de meios de 

transporte, pois também se refere à figura do pedestre com seus deslocamentos pela 

caminhada (PIRES, 2009, p. 392). Por isso, atualmente há o debate em torno do conceito de 

mobilidade urbana sustentável, que segundo Gomide e Galindo (2013, p. 33) se refere ao 

acesso universal das pessoas à cidade e suas oportunidades, de maneira a contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico a partir do uso racional da infraestrutura viária e 
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preservando o meio ambiente. Refere-se então a uma proposta de planejamento de mobilidade 

que privilegia pessoas e não veículos (MACHADO; LIMA, 2015, p. 370), para que o ato de 

se deslocar e ter acesso ao espaço promova a equiparação de oportunidades, a inclusão social 

e acesso a direitos (Idem), de modo especial, de pessoas com deficiência.  

É importante destacar que, quando ausente de acessibilidade, a mobilidade faz com 

que as pessoas estejam em condição de circulação desigual na cidade (PIRES, 2009), o que 

prejudica o direito liberal de “ir e vir”. Uma cidade acessível pauta-se na cultura da 

mobilidade (JOSEPH, 2004, p. 47) de forma que os direitos a visita e a circulação sejam 

efetivos e propiciem uma real condição de urbanidade democrática (JOSEPH, 2004 p. 57), 

afinal, “a cidade acessível tem de cidadã o fato de ser ao mesmo tempo habitável e visitável” 

(JOSEPH, 2004, p. 62).  

Nesse sentido, a acessibilidade é elemento imprescindível à mobilidade, não só para 

propiciar a circulação de grupos mais prejudicados por sua ausência, como cadeirantes, mas 

também porque, no que se refere a deficientes, quando a mobilidade urbana não dispõe de 

acessibilidade, e o transporte possui barreiras para a circulação, aumenta-se a possibilidade de 

que ocorra a exclusão espacial (DUARTE; COHEN, 2004, p. 6) desses sujeitos. Como 

consequência, se tornam propensos ao isolamento domiciliar ou institucional, e não 

concorram com equidade ao acesso a oportunidades dispostas na cidade, afetando sua 

cidadania e direito de ir e vir (MACHADO; LIMA, 2015; VIZIOLI, 2006). 

 

b. A acessibilidade como elemento indispensável à mobilidade urbana   

A acessibilidade é fundamental à mobilidade, e refere-se basicamente ao acesso, 

aproximação e socialização, sendo condição favorável para o movimento e locomoção do 

pedestre com suas diferentes capacidades individuais (MACHADO; LIMA, 2015; 

ALMEIDA, 2010). Pensar a acessibilidade urbana desta maneira permite focar a atenção 

sobre grupos específicos de pessoas com deficiência de mobilidade, considerados "excluídos”, 

como é o caso de cadeirantes. 

A acessibilidade relaciona-se a independência de acessos, tanto aos espaços físicos 

quanto às relações sociais, e fundamenta-se no direito e necessidade que as pessoas têm de 

circular nas cidades, funcionando assim como meio de garantir a cidadania plena a todos os 

cidadãos (DE MOURA; DE MOURA, 2016; MACHADO; LIMA, 2015; CARVALHO 2017; 

e DA SILVA et al, 2017). A acessibilidade pode ser entendida também enquanto diferentes 
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possibilidades de acessos de indivíduos a atividades e serviços existentes nas cidades, 

permitindo a igualdade de oportunidades aos usuários urbanos (GRINOVER, 2006, p. 37).  

Autores como Feijó; Brito (2015) consideram que a acessibilidade possui um viés de 

direito fundamental a uma cidade inclusiva, sendo o mecanismo que permite que o cidadão 

use a cidade em todas as suas potencialidades, pois elimina as barreiras físicas e sociais 

limitadoras desse direito. Autores como Lima et al (2013); Barbosa (2016); e Machado; Lima 

(2015), entendem que a acessibilidade urbana está condicionada a espaços livres de barreiras 

que permitem haver utilização independente. Para tais autores, a acessibilidade é fundamental 

para o processo de inclusão social e consequente acesso a oportunidades, bem como é 

condição para que a circulação seja segura e autônoma.  

No caso de pessoas com deficiência, a inacessibilidade impede o desempenho 

autônomo de ações e impacta nas relações sociais, na medida em que afeta as esferas da 

individualidade, da independência e do respeito ao espaço pessoal (LIMA et al, 2013; 

BARBOSA, 2016), e em última instância, impede o acesso à cidade, que segundo Grinover 

(2006, p. 37) trata-se de um direito de todos.  

Numa perspectiva mais ampla, reconhecemos que a (in)acessibilidade afeta a 

circulação de pedestres, ciclistas, idosos, crianças, grávidas, etc., e não só de pessoas com 

deficiência. Nesse caso, trata-se de entender a acessibilidade como hospitalidade (JOSEPH, 

2004), ou seja, como elemento que ultrapassa as políticas públicas de discriminação positiva 

destinadas a grupos sociais particulares, para abarcar a totalidade das pessoas em suas 

particularidades.  

Para Joseph (2004), a problemática da acessibilidade está no cerne da política urbana 

de caráter democrático, e suas controvérsias são capazes de expressar concretamente a 

segregação no acesso a espaços urbanos existente nas cidades. Entendendo que os debates 

sobre acessibilidade funcionam como termômetro para medir o grau de civismo dos citadinos, 

destaca que a principal condição de uma educação cívica é o potencial de uma cidade 

"desenvolver e tornar transparente o acesso aos equipamentos, aos serviços e aos diferentes 

espaços da cidade" (JOSEPH, 2004, p. 44) considerando-os como um bem comum. 

As discussões do autor elucidam que a acessibilidade urbana está relacionada à 

hospitalidade urbana, que pressupõe que os citadinos e visitantes tenham a seu dispor um 

direito à cidade que lhes faça se sentir em casa, o que exige que deslocamentos, lazeres e 

circulação nos espaços públicos ocorram de forma confortável e sem atropelos (JOSEPH, 

2004, p. 44).  
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Ao defender o conforto e hospitalidade da cidade, o autor considera a condição das 

pessoas com deficiência, afirmando que generalizar os modelos de políticas de acessibilidade 

significa "romper com certa cegueira" (JOSEPH, 2004, p. 46), haja vista que tais sujeitos 

existem de fato e que suas diferenças não são, muitas das vezes, identitárias ou de condição, 

mas uma diferença de situação (Idem). Assim, uma política democrática de desenvolvimento 

urbano, na visão do autor, deve se basear num caminho inverso ao que comumente ocorre: ao 

invés da acessibilidade ser a exceção destacada no espaço urbano, deve ser a regra a tal ponto 

de não ser identificada, e ser a regra "natural" de um espaço urbano. Significa, por fim, 

superar a discriminação positiva das políticas públicas urbanas para pensar políticas para 

todos os cidadãos, ou seja, a hospitalidade universal enquanto uma tentativa de superar a 

dualidade corpos normais versus corpos não normais, ou dos corpos normativos e não 

normativos (GOFFMAN, 1978, p. 14). 

Assim, seria o caso de "generalizar o modelo da política adotada para os deficientes 

físicos ou de mobilidade reduzida" (Ibidem). Nesse contexto, a deficiência é vista com o 

potencial de ser uma lente capaz de direcionar o olhar de quem pensa e atua na cidade no 

sentido de fazer com que, ao tornar a cidade acessível a pessoas com deficiência, por 

consequência ela se torne acessível a todos, ofertando comodidade, e tornando a cidade, ao 

mesmo tempo, habitável e visitável, ou seja, cidadã, e por consequência, confortável e 

agradável para todos. 

A urbanidade, por via da acessibilidade universal, considera uma urbanização 

includente que não distingue grupos sociais particulares. Todavia, por critérios teóricos e 

metodológicos já apontados, problematizamos a acessibilidade urbana a partir da experiência 

de cadeirantes, pois consideramos estes sujeitos mais impactados pela inacessibilidade, sendo 

necessário desenvolver estratégias mais robustas para circular e vivenciar a cidade. Ademais, 

temos em vista que é a generalização dos modelos de política de acessibilidade para pessoas 

com deficiência que possibilitam a acessibilidade universal (JOSEPH, 2004; MACHADO; 

LIMA, 2015). 

Ao destacarmos as categorias mobilidade e acessibilidade urbanas, entendemos que a 

mobilidade exige acessibilidade, pois esta garante a possibilidade do acesso, aproximação e 

utilização dos espaços (VASCONCELLOS, 2012; apud, MACHADO; LIMA, 2015, p. 370). 

São conceitos relacionados, mas com definições distintas, pois a acessibilidade urbana pode 

ser sintetizada como capacidade e condição de alcance da infraestrutura urbana, e a 

mobilidade urbana às condições para o deslocamento e circulação cotidianas de pessoas e de 
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bens pela cidade por meios de transporte, sejam eles motorizados ou não (BARBOSA, 2016; 

DA SILVA et al, 2017). 

Cabe destaque que, circulando a pé ou por meios de transportes, é importante ter em 

vista que as infraestruturas de circulação nas cidades, com as calçadas, são pautadas no 

padrão de normalidade dos corpos socialmente aceitos, a dizer, dos corpos sem deficiência ou 

mobilidade reduzida, o que faz com que o meio ambiente urbano tenha um caráter 

antidemocrático devido as suas infraestruturas ausentes de acessibilidade (BARBOSA, 2016; 

FIGUEIREDO, 2001; CARVALHO, 2017). Conforme Assunção e Araújo (2008), isso expõe 

o fato de que a mobilidade urbana é fator relevante para a inclusão social e socioespacial de 

pessoas com deficiência que, impossibilitadas de circular, têm o acesso a oportunidades 

prejudicado. Assim, a mobilidade urbana quando acessível tem o potencial de diminuir as 

desigualdades sociais, e funciona como um direito interligado ao acesso ao espaço público 

para circulação (PIRES, 2009). 

 

c. As calçadas como ponto de convergência da mobilidade e acessibilidade urbanas  

Entendemos as calçadas como "espaço por excelência da convivência democrática na 

cidade", e por isso, a principal via de deslocamento da população (CUNHA; HELVECIO, 

2013, p. 14), e junto com as ruas, os órgãos mais vitais de uma cidade, e, portanto, seus 

principais locais públicos (JACOBS, 2011, p. 30). Por isso, compreendemos que a calçada 

exige, de um lado, o respeito absoluto de todos, e de outro, a vigilância do poder público 

municipal (CUNHA; HELVECIO, 2013, p. 14) para que se faça cumprir as premissas 

necessárias a sua acessibilização. 

Jacobs (2011, p. 30) entende as calçadas como uma abstração, que isoladamente não 

possuem sentido, já que ganham significado quando interligadas com usos limítrofes a elas, 

como edifícios ou outras calçadas (Idem). Destaca que uma das funções das calçadas é por em 

contato, fato relevante, afinal, embora “aparentemente despretensiosos, despropositados e 

aleatórios” são “os contatos nas ruas [que] constituem a pequena mudança a partir da qual 

pode florescer a vida pública exuberante da cidade." (JACOBS, 2011, p. 57).  

Leal e Lopes (2017) elucidam que a importância das calçadas é recente, citando 

Benévolo (2013), explicam que foi a partir das reformas urbanísticas promovidas por impulso 

da industrialização após o século XIX, que a divisão entre calçadas e ruas tornou-se ponto 

central de organização da cidade. Assim, foi com o avanço da indústria automobilística que os 
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carros começaram a ocupar gradativamente as ruas, que passaram a se modificar e 

desenvolver em função desse modal (LEAL; LOPES, 2017, p. 1337).  

É nesse contexto de crescimento da valorização do automóvel que as calçadas passam 

a ocupar o segundo plano do planejamento urbano, e segundo Leal e Lopes (2017) ao citar 

Yázigi (2000), isso contribui para que o pedestre se sinta diminuído e desfavorecido, 

vitimizado pelo trânsito. Nesse sentido, Cunha; Helvecio (2013, p. 14) defendem que o 

descaso com as calçadas é consequência da valorização dos carros, que as torna "terras de 

ninguém".  

As calçadas desempenham um papel humanizador nas cidades (Idem), dando-lhes vida 

na medida em que se contrapõem ao sistema automobilístico (YÁZIGI, 2000, apud LEAL; 

LOPES, 2017, p. 1337). Por isso, calçadas mal cuidadas são inseguras e inadequadas para a 

circulação, e afetam a imagem do espaço público que elas representam (LEAL; LOPES, 2017, 

p. 1337). 

Segundo Câmara e Nóbrega (2001, p. 78) existem premissas básicas ou "necessidades 

cidadãs" que devem ser consideradas para estimular o uso dos espaços de circulação de 

pedestres – como as calçadas –, sendo elas a segurança e o conforto. Tratam-se, portanto, dos 

elementos necessários para estimular o cidadão a transitar e/ou permanecer, de forma 

voluntária, nos espaços públicos (Idem).  

No que se refere ao aspecto da segurança, Câmara e Nóbrega (2011, p. 78) destacam a 

importância de incentivar a vigilância social, inspirando-se em Jacobs (2000) que defende que 

a escolha de utilização de uma via não se dá necessariamente pela presença de policiamento e 

afins, mas, sobretudo, pela presença e/ou variedade de usuários nesses espaços.  

Quanto ao conforto, elemento que de fato nos interessa a essa análise, Câmara e 

Nóbrega (2011, p. 78), consideram duas classificações, o conforto espacial e ambiental. O 

conforto ambiental relaciona-se aos aspectos térmicos, acústicos e atmosféricos dos 

ambientes, sendo um exemplo, o estímulo à arborização das vias urbanas (Idem).   

O conforto espacial relaciona-se aos aspectos ergonômicos e adaptação dos elementos 

urbanos as necessidades físico-morfológicas dos cidadãos, sendo requisito para alcançá-lo a 

oferta de mobilidade inclusiva, oferecendo qualidade as calçadas e demais rotas de 

deslocamento (Ibidem). Também nesse sentido, Leal e Lopes (2017, p. 1338) explicam que o 

conforto existe quando as atividades são realizadas com mínimos ou inexistentes percalços, e 

que, referente às calçadas, é necessário que tenham regularidade, acessibilidade e sejam 

ausentes de obstáculos. 
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Nesse contexto, reforçamos que a mobilidade e acessibilidade urbanas são elementos 

essenciais para a participação social de cadeirantes, que não experimentam a urbe pela 

caminhada em si, mas por intermédio de um meio de transporte não motorizado, a cadeira de 

rodas. Consideramos que a cadeira de rodas exige acessibilidade de todas as ordens – urbana, 

arquitetônica, de transportes, etc. – sem as quais, seu usuário se encontrará em situação de 

mobilidade urbana desigual, ou seja, sem condições para circular com autonomia e segurança.  

Desta forma, é imprescindível que as calçadas sejam acessíveis e permitam a 

mobilidade urbana, não só para permitir a circulação, mas também promover a experiência 

urbana. Afinal, é necessário desconstruir a noção das ruas como espaços exclusivos de 

circulação, sendo necessário situá-las também como "palcos principais das trocas sociais 

contemporâneas" (CÂMARA; NÓBREGA, 2011, p. 90). Afinal, é o conteúdo da prática 

socioespacial que dá forma e conteúdo à cidade, enquanto lugar de possibilidades para 

realização da vida humana (CARLOS, 2007, p. 19).  

A "liberdade de ir e vir [é] [...] um direito e bem público" sem qual o acesso ao direito 

de circulação a participação cidadã se torna inviável (Joseph, 1999, p. 27), pois o espaço 

público é o “teatro originário do civil” (JOSEPH, 1999, p. 26), sendo, portanto domínio do 

cívico, palco para as controvérsias sobre o bem público, um espaço disputável. Assim, a 

cidade com seus espaços é o lócus da sociabilidade, da interação, dos encontros, da ação, em 

suma, é onde a vida acontece, seja pela experiência da habitação, da locomoção ou do uso de 

equipamentos urbanos. Então, 

[...] uma vez que uma cidade acolhedora é um sistema de atividades suscetíveis de 

se combinarem entre si ou de se sucederem umas às outras, é o fato de diferentes 

populações poderem partilhar simultaneamente um espaço que constitui o critério de 

sua acessibilidade (JOSEPH, 2004, p. 64). 

 

Nesse sentido, podemos concluir que a mobilidade é também elemento fundamental 

para a identidade das pessoas e suas respectivas experiências de vida e acesso a oportunidades 

(IMRIE, 2000, apud, BARBOSA, 2016, p. 192), em especial, para aquelas "cuja mobilidade e 

padrões de movimento são limitados por circunstâncias sociais ou situacionais mais amplas 

sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle" (BARBOSA, 2016, p. 192).  

Assim, inserir a deficiência no debate da mobilidade urbana significa associar a 

"capacidade de mobilidade ao justo acesso à cidade" (PIRES, 2009, p. 393). Para tanto, é 

indispensável o planejamento urbano como meio capaz de promover a integração das vias da 

cidade a uma rede de espaços públicos (CÂMARA; NÓBREGA, 2011, p. 90), que sejam, na 
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prática, acessíveis. Somente assim, as barreiras físicas da cidade podem ser desconstruídas, e 

diante da real acessibilidade dos espaços, cadeirantes possam vivenciar a urbe. 

 

1.2. O corpo e a cidade: a experiência urbana de cadeirantes através dos sentidos  

a. A relação corpo, sentidos e ambiência 

As mais recentes discussões sociológicas sobre o corpo deficiente se orientam pela 

discussão do cuidado, e entendem que devido à diversidade das experiências da deficiência, 

não é possível pensar a participação social desses sujeitos apenas a partir de valores como 

autonomia, independência e produtividade (DINIZ, 2007). Pensar a participação 

exclusivamente pela potencialidade produtiva seria desconsiderar que há deficientes que, 

mesmo com a eliminação de barreiras, não têm a possibilidade de independência ou 

capacidade para o trabalho (DINIZ, 2007, p. 64).  

Como são os “vínculos de dependência que estruturam as relações humanas” (DINIZ, 

2007, p. 67) não existe lógica para que, necessariamente, todas as pessoas com deficiência 

alcancem a independência, e por isso, estudiosos argumentam pela participação pela via da 

interdependência, pois mesmo com a eliminação das barreiras sociais, haverá grupos que 

permanecerão dependentes de tutela e até mesmo apartados socialmente (DINIZ, 2007, p.63). 

Nessa linha, é falsa a suposição de que todos os deficientes almejariam a independência e 

seriam capazes de experimentá-la.   

A circulação de deficientes no espaço urbano significa a interação do corpo com a 

cidade, seja pela independência ou interdependência (DINIZ, 2007). Nessa linha, adotamos as 

ideias de Cohen (2006, p. 36) que elucida que a interação corpo e ambiente acontece através 

dos órgãos dos sentidos, e que é essa relação – corpo/ambiente – que contribui para a 

locomoção, ação e experiência dos sujeitos.   

Compreendemos que o espaço é uma relação entre forma, função e estrutura, de ordem 

material e simbólica cujo efeito é permitir/vedar as ações/relações. Assim, a ação e os objetos 

são inseparáveis, de forma que o imaterial e o material têm que ser pensados juntos, pois o 

espaço é composto de formas e objetos mentais e materiais, sendo preciso considerar a 

dimensão material da ação, pois nossos corpos são espaços, e a ação humana não existiria sem 

corpos (LEFEBVRE, 1991, 2002).  

Entendemos as cidades como lugares de ação, nas quais pessoas com deficiência 

buscam realizar suas atividades, considerando em seus trajetos de circulação elementos do 
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ambiente como os apoios e obstáculos (COHEN, 2006, p. 7). Interagindo nesse processo de 

deslocamento do corpo deficiente na cidade, destaca-se a consciência e domínio do seu 

próprio movimento, a percepção da cidade e os espaços físicos e sociais (COHEN, 2006, p. 

31). No que se refere aos espaços físicos e sociais, recorremos às ideias de Gibson (1986, 

apud COHEN, 2006, pp. 32-34) e a categoria affordances para caracterizar as características e 

possibilidades que um ambiente oferece à ação e ao movimento de uma pessoa.  

Em termos gerais, as affordances podem ser compreendidas como as características 

objetivas da cidade (COHEN, 2006, p. 34), e provém do verbo afford, que significa 

proporcionar. O termo affordances é uma construção que possibilita entender que o ambiente 

pode ser elemento favorecedor ou não de identificação de um sujeito com sua própria cidade, 

na medida em que permite transferir a dificuldade de locomoção da pessoa deficiente para o 

ambiente (COHEN, 2006, p. 33).  

Dessa forma, Cohen (2006, p. 3) destaca que as características físicas dos ambientes 

urbanos influenciam o deficiente em suas competências motoras e na habilidade de lidar com 

o meio, de maneira a condicionar ou reforçar a deficiência, e consequentemente, 

influenciando nos sentimentos da pessoa com deficiência ao se locomover.  Nesse sentido, os 

ambientes urbanos têm potencial para colocar o corpo deficiente em desvantagem, de maneira 

a reforçar a deficiência dos corpos, mas igualmente, tornando esses próprios ambientes 

deficientes (COHEN, 2006, p. 25). 

As diferentes maneiras pelas quais uma pessoa conhece e constrói a realidade, 

diretamente pelos sentidos ou indiretamente pela simbolização, se referem à experiência 

(TUAN, 2013, p. 2). A experiência do espaço ocorre "quando há lugar para se mover" (Idem), 

e assim, a partir dos órgãos sensoriais a pessoa pode, ativamente, atuar sobre o dado e criar a 

partir dele (Ibidem). 

Duarte (2015, p. 4) entende que "o corpo é o aparelho sensível através do qual 

interagimos com o mundo", e que esta interação ocorre por via de mão dupla, através da 

entrada do corpo em uma ambiência, e a simultânea invasão dos sentidos por ela, gerando 

uma relação que situa o "eu" no mundo. A ambiência relaciona-se as experiências sensíveis 

que a cidade pode ofertar, através dos aspectos sensoriais e dinâmicos do lugar urbano, sendo 

as sensações passíveis de serem captadas pelo corpo através dos sentidos e na interação dessas 

sensações desfrutadas dos espaços, lugares (DUARTE, 2015, p. 4).  

A ambiência "traz à tona a ativação de um corpo 'encarnado', que não se desenvolve 

sem a presença e a ação do espaço que o circunda" (DUARTE, 2015, p. 4). A consciência e o 
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reconhecimento dessa relação corpo/ambiência é uma forma de alteridade espacial, a 

alteridade entendida como uma relação de interação com o outro a partir do contato 

promovido pelos sentidos (Idem). 

Duarte e Cohen (2004, p.1) entendem que a diferença no modo de caminhar de 

pessoas com dificuldade de locomoção, como o grupo de pessoas que usam cadeira de rodas, 

leva a diferentes maneiras de percepção, dificultando a compreensão dos significados do 

espaço, de modo a afetar o comportamento social dos mesmos, isso porque, trata-se de um 

grupo que usa distintos ângulos de visão para perceber os ambientes.  

Ao analisar a experiência dos espaços por pessoas com dificuldade de locomoção 

(PDL)10, Duarte e Cohen (2004, p. 2) levam em conta dois fatores relevantes que norteiam o 

processo cognitivo: o sentido da visão e as características do deslocamento. Utilizando de 

ideias de Lynch (1988) explicam que é a visão o sentido responsável "pelo primeiro impacto 

criador de significados do ambiente", levando a estruturação mental do ambiente urbano 

(Idem).   

Assim, um dos elementos da experiência urbana, que podem ser aplicado ao universo 

de cadeirantes, é a percepção visual. Segundo Cohen (2006, p. 36) a experiência urbana 

adquirida a partir desse sentido considera o ângulo de visão dos deficientes, e esse ângulo 

depende da postura corporal, da motricidade11 e da posição no espaço (sentada ou não), da 

maneira de locomoção, das características do ambiente e da disposição dos equipamentos 

urbanos.  

No que se refere a cadeirantes, Duarte e Cohen (2004, p. 3) elucidam que cadeirantes 

têm um ângulo de visão de aproximadamente um metro a partir do chão, e por isso, a visão 

que têm do ambiente fica comprometida em função das barreiras visuais encontradas, já que 

mobiliários urbanos maiores que 80 centímetros se tornam obstáculos visuais. Desta maneira, 

a percepção da cidade por esses sujeitos é fragmentada e repleta de "surpresas, pois só 

permitirá a visão de determinados objetos que se situem próximos" (Idem).   

Assim no que se referem aos cadeirantes, devido às dificuldades de locomoção, que 

impõem diferentes ângulos de visão e distintos tipos de deslocamentos, lhes é dificultado que 

a experiência do espaço urbano seja satisfatória. Como consequência, muitos cadeirantes se 

                                                             
10 Para as autoras, PDL’s são todos os sujeitos que têm alguma dificuldade de locomoção, sendo ou não 

deficiente. Nesse sentido, englobam grávidas, idosos, obesos, cegos, cadeirantes, entre outros. Embora a obra em 

questão aplique as análises ao grupo geral de PDL’s, aplicamos as ideias aos cadeirantes, haja vista que tratam-se 

de um dos grupos que se incluem na categorização PDL’s.  
11 Segundo Cohen (2006, p. 37) a motricidade se refere às características e movimentos do corpo, e antecedem a 

mobilidade urbana, que significa deslocar-se de um ponto a outro no ambiente urbano. 
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isolam no ambiente doméstico ou institucional, perdendo assim, contato com o mundo 

(DUARTE; COHEN, 2004, p. 5), tratando-se de um processo de exclusão espacial 

(DUARTE; COHEN, 2004, p. 6). 

Desta forma, no que se refere ao movimento do corpo deficiente na cidade, 

consideramos a importância da orientação espacial, que se trata de uma experiência de 

localização presente em um ambiente desde que nele existam condições para tal, ou seja, 

affordances (COHEN, 2006, p. 34), que para Gibson (1986, apud COHEN, 2006, p. 35) são a 

determinante da decisão de "para onde ir", alavancando a respectiva ação de se locomover. 

Deste modo, é a orientação espacial que permite que uma pessoa, no ato de se locomover, 

considere três elementos relevantes: saber onde está; saber para onde ir e, capacidade de 

escolher a melhor rota (SANOFF, 1991, p. 73, apud COHEN, 2006, p. 34).  

Consoante a isso, Passini (1984, apud COHEN, 2006, p. 35) entende que a orientação 

espacial possui três características que devem ser entendidas de forma integrada e 

considerando as informações presentes no ambiente, sendo elas: a informação do ambiente, a 

decisão e a execução da decisão. Nesse sentido, adotamos as ideias em questão para 

considerar que as decisões e execução do deslocamento por cadeirantes partem da análise do 

ambiente físico e suas características objetivas em relação à mobilidade e acessibilidade 

urbanas, ou seja, fundamenta-se na sua respectiva orientação espacial.  

Como ser de locomoção, o homem vivencia a ação e percepção ao mesmo tempo 

(JOSEPH, 2004, p. 65), sendo necessário que qualquer pessoa, com ou sem deficiência, seja 

capaz de controlar seu campo perceptivo. E que no caso de deficientes, para que não sejam 

apenas sujeitos abstratos de um direito à autonomia “é preciso ainda que tenham a 

possibilidade, mais modesta e mais concreta, de administrar sua dependência” (Idem).  

Assim, para Duarte e Cohen (2004, p. 5) é a experiência vivida dos espaços que é 

responsável por estruturar os padrões de identificação com o ambiente. De maneira que, é 

necessário o desenvolvimento do processo cognitivo por meio da percepção e apreensão do 

espaço, para que o sujeito possa conhecê-lo e tomar consciência das possibilidades de atuação 

sobre o mesmo (Idem). Reforçam essa ideia com os argumentos de Rapoport para o qual "o 

que não se conhece não pode ser objeto de oportunidades para atuar" (1978, p. 43, apud, 

DUARTE; COHEN, 2004, p. 5), de forma que a relação experiência-conhecimento de um 

espaço é o lócus de ação de pessoas. Assim, uma diferente cognição do ambiente resulta numa 

diferente experiência do espaço (DUARTE; COHEN, 2004, p. 5). 
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b. Relações entre afeto, circulação e experiência urbana   

Ao longo de sua existência, o corpo constrói sua experiência sensorial, definindo as 

suas noções de espacialidade usadas no processo de cognição dos lugares (DUARTE, 2015, p. 

7). Trata-se da memória corporal que resulta numa experiência espacial que torna o sujeito 

apto a compreender as distâncias, o esforço, os ritmos e os tempos necessários ao ato de 

deslocar-se (Idem), de maneira que, "a experiência do corpo é sempre uma experiência no 

espaço e no tempo" (Ibidem).  

Consideramos que o afeto a um lugar está relacionado à experiência possível neste 

espaço (DUARTE; COHEN, 2004, p. 3), e que por consequência, para que um cadeirante 

possa ter experiências afetivas dos espaços e se identificar com sua cidade, faz-se necessário 

"que [...] seja capaz de se introduzir em seus espaços com seu corpo e seus sentidos, e que 

estes lhe permitam que sua experiência espacial se concretize de forma satisfatória" 

(DUARTE; COHEN, 2004, p. 5). 

Segundo Duarte (2015, p. 1) a empatia espacial é uma forma de se relacionar com o 

mundo e, a partir da experiência sensível, tomar consciência dele. Refere-se às características 

espaciais necessárias para que o sujeito sinta-se acolhido pelo lugar, de maneira a 

compreendê-lo e sentir-se projetado em sua ambiência (Idem). Pautando-se em Tuan (1983) e 

Cazal (2014), Duarte (2015) explica que espaços tornam-se lugares quando lhes são atribuídos 

afetos, que colocam o sujeito em acordo ou desacordo com o lugar.  

Quando corpo e espaço entram em consonância ao circular pela cidade, a ambiência 

do espaço se funde ao corpo, construindo a realidade espacial que promove sentimentos do 

sujeito e do lugar que o envolve (DUARTE, 2015, p. 8). Sendo este o meio de situar-se no 

mundo, através da atribuição de "sentidos, significados e afetos ao espaço por onde 

circulamos" (Idem), gerando uma empatia espacial, uma comunhão de afetos com o espaço 

(Ibidem).  A empatia é a capacidade de enxergar o ponto de vista do outro, seja ele humano 

ou não humano, podendo ser um espaço (DUARTE, 2015, p. 5), e assim, com o conceito de 

empatia espacial o outro considerado é, justamente, o espaço (Idem).  

A empatia positiva ou negativa com o espaço urbano ocorre pelo mover-se pela 

cidade, pois é o deslocamento que coloca o sujeito em reflexo com o espaço, através da 

apreensão de impressões e sensações, que permitem ao sujeito triar as respostas afetivas que 

poderão -ou não- levar a apropriação do lugar (DUARTE, 2015, p. 7). Assim, o lugar provém 

da afetividade, pois "sujeito e espaço são parceiros na construção do lugar" (DUARTE, 2015, 

p. 8).  



28 
 

Espaços construídos têm potencial de gerar empatia espacial e sensação de 

acolhimento, quando dotados de acessibilidade, gerando uma agradabilidade espacial 

(DUARTE; COHEN, 2018, p. 2). Assim, a acessibilidade deve ser entendida como meio para 

dotar os lugares de agradabilidade, gerando o acolhimento e afeto (DUARTE; COHEN, 2018, 

p. 1), de maneira que as autoras propõem o conceito acessibilidade emocional, como premissa 

projetual para atingir a empatia espacial (Idem).  

A acessibilidade emocional se refere à capacidade do lugar em acolher, gerar afeto, 

promover pertencimento e receptividade, negando, portanto, a ideia de que a acessibilidade 

acontece pela superação das barreiras físicas exclusivamente (DUARTE; COHEN, 2018, p. 

3). Para Joseph (2004) a acessibilidade deve ser estruturada não somente em termos da 

circulação, mas também da percepção e visibilidade visando à promoção da acessibilidade 

psíquica. Assim, um espaço só é acessível quando transmite ao seu usuário segurança, 

acolhida, com respeito aos aspectos emocionais, afetivos e intelectuais, de maneira a 

promover a ligação entre o usuário e o lugar (DUARTE; COHEN, 2018, p. 3). 

Espaços inclusivos são aqueles que fornecem a um cadeirante sentimentos de 

segurança, competência e liberdade mesmo com suas dificuldades de locomoção, permitindo 

uma relação harmoniosa com o ambiente e para que dirija suas ações (DUARTE; COHEN, 

2004, p. 7). Nesse sentido, a “acessibilidade depende de um tratamento coerente do conjunto” 

(JOSEPH, 2004, p. 67), e uma cidade deve ser pensada em sua totalidade de componentes 

concretos e abstratos, permitindo a circulação dos citadinos, pois “habitar uma cidade não é 

somente morar nela, mas trocar de residência, passar de uma residência a outra, de um lugar a 

outro, de um território a outro” (JOSEPH, 2004, p. 76), ou seja, habitar uma cidade é poder 

vivenciá-la pela circulação.  

Duarte e Cohen (2004, p. 4) destacam que ao analisar a forma de experimentar o 

espaço por esses sujeitos devemos considerar a forma de deslocamento no espaço, e que esse 

deslocamento pressupõe uma relação entre tempo e espaço, representando a energia gasta no 

ato da locomoção. Lançando mão das ideias de Tuan (1983) argumentam que o ambiente é 

elemento essencial para a estruturação mental da relação espaço-tempo, pois "o tempo está 

implícito em todos os lugares, nas ideias de movimento, esforço, liberdade, objetivo e 

acessibilidade” (TUAN, 1983, p. 96; apud Duarte; Cohen, 2004, p. 4). 

Ocorre que a dificuldade de locomoção leva a um aumento de gasto de energia, 

estabelecendo uma relação inevitável entre o espaço e o esforço, haja vista o cansaço físico 

que se agrega na percepção espacial de um cadeirante (DUARTE; COHEN, 2004, p. 3). 
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Elucidam que aspectos do espaço urbano como distância e percursos são medidos pelo 

esforço e cansaço, que não podem/devem ser compreendidos por pessoas que não possuem 

dificuldades de deslocamento (DUARTE; COHEN, 2004, p. 4). Assim, os obstáculos 

presentes nos ambientes urbanos podem representar, na visão das autoras, um "desafio a ser 

superado" ou um "cansaço desencorajante" em vista das suas limitações físicas, mas que 

dificilmente representarão "um convite ao prazer de usufruir os lugares" (Idem).  

A percepção espacial é também condicionada pelo fator tempo, pois, devido as suas 

dificuldades de locomoção, um cadeirante, por exemplo, necessitará empregar maior esforço e 

ter um tempo a mais para percorrer distâncias. Nessa linha argumentativa, as autoras 

esclarecem que, um espaço com barreiras acentua deficiências, e impede que cadeirantes 

vivam uma vida cotidiana ativa. Assim, o fator causador da mobilidade restritiva e ineficiente 

é a falta de adequação do meio ao cadeirante, e não a deficiência em si, afinal,  

[...] muitas das limitações e incapacidades das PDL não se devem a uma falta de 

habilidade de se adaptarem ao ambiente, mas a uma deficiência do espaço 

construído de abrigar diversidades (DUARTE; COHEN, 2004, p. 6). 

 

Além da exclusão espacial, a mobilidade urbana restritiva e ineficiente de cadeirantes 

pode levar ao processo de segregação psicossocial, quando ao se depararem com barreiras, 

sejam físicas ou atitudinais, se veem como diferentes e alvos do desprezo alheio, e, portanto, 

inferiores (DUARTE; COHEN, 2004, p. 6). Entram num círculo vicioso, e passam a se 

considerar incapazes de se incluírem no espaço, passando a rejeitar lugares, e cada vez mais 

se afastando do convívio com a cidade e seus habitantes (Idem). Deste modo, a exclusão 

social e espacial passa "a significar praticamente a mesma coisa" (Ibidem), pois a 

impossibilidade de utilizar o espaço com equidade como os não-deficientes, representa "uma 

barreira ao relacionamento" (Ibidem). 

Nesse sentido, concluímos que as barreiras físicas de uma cidade, resultantes da 

inacessibilidade urbana, ao gerar uma mobilidade urbana restritiva e ineficiente a cadeirantes, 

geram uma série de transtornos, como a exclusão espacial, o isolamento social, a não vivência 

urbana e impactos sobre aspectos como esforço, tempo e ritmo dos deslocamentos. Todos 

esses fatores, em conjunto, são responsáveis para que cadeirantes, nos seus deslocamentos 

concretos de pela cidade, adotem estratégias específicas de circulação, visando driblar as 

condições de circulação desiguais pelas quais são consideravelmente afetados. 
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CAPÍTULO 2 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADES URBANAS: O 

PROBLEMA  SOB DIFERENTES PONTOS DE VISTA 

 

INTRODUÇÃO 

O capítulo que se inicia aborda a mobilidade urbana a partir de diferentes pontos de 

vista, apreendidos a partir dos recursos metodológicos que utilizamos ao longo da pesquisa: o 

levantamento de dados, a observação direta, as entrevistas e a imersão no campo. Trata-se de 

um capítulo descritivo-analítico no qual apresentamos os pontos de vista normativos 

(legislações), de pesquisadora, dos cadeirantes e dos agentes produtores da acessibilidade, 

visando demonstrar as variações e congruências nas percepções acerca da circulação urbana 

de cadeirantes no espaço urbano de Campos dos Goytacazes. 

No primeiro subitem (2.1) trazemos uma análise acerca das legislações referentes à 

cidade a partir dos aspectos da acessibilidade e mobilidade urbanas, valendo-nos dos recursos 

de tabelas para sistematizar alguns relevantes dados acerca desses temas, tratando-se do 

primeiro ponto de vista considerado na análise do objeto de pesquisa.  No segundo subitem 

(2.2) apresentamos o ponto de vista de pesquisadora a partir da observação direta de 

cadeirantes e pseudocadeirantes em circulação concreta em Campos dos Goytacazes, de 

maneira que descrevemos e analisamos essa experiência a partir dos eixos teóricos e 

empíricos (leis). Utilizamos como recurso mapas de circulação e fotografias, que ilustram a 

problemática das indispensáveis estratégias de circulação mediante a inacessibilidade urbana.  

O terceiro subitem (2.3) também aborda o ponto de vista de pesquisadora, mas não 

como observadora, e sim como participante da experiência de circular no espaço urbano das 

calçadas utilizando uma cadeira de rodas. Tratou-se de uma experiência singular que nos 

permitiu entender a experiência do espaço pela ótica dos cadeirantes, de maneira que nosso 

corpo e sentidos, em interação com espaço, nos deram a leitura do significado de vivenciar a 

cidade a partir de uma cadeira de rodas, nos fazendo compreender corporalmente o que é a 

inacessibilidade. 

O quarto subitem (2.4) apresenta os pontos de vista dos nossos cadeirantes 

entrevistados acerca da mobilidade e acessibilidade urbanas. Utilizando de trechos da 

entrevista, usamos das falas e percepções dos mesmos para construir a análise sobre o nosso 

problema de pesquisa. Por fim, o último subitem (2.5) traz em sua seção os pontos de vistas 

daqueles que chamamos de produtores da acessibilidade urbana, a dizer, arquitetos e 
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urbanistas que, através de entrevistas, nos deram suas opiniões técnicas e profissionais sobre a 

temática em questão. 

 

2.1 Primeiro ponto de vista: normativo  

As definições legalmente instituídas que versam sobre a temática da pessoa com 

deficiência consideram a deficiência a partir do enfoque da inacessibilidade social, seja do 

ponto de vista material ou imaterial. Embasados nas principais normativas12, entendemos que 

a pessoa com deficiência é aquela que possui impedimentos de longo prazo que em interação 

com uma ou mais barreiras, pode ter obstruída sua participação equânime na vida social. São 

quatro as categorizações legais para a deficiência, quais sejam, física, mental, intelectual e 

sensorial.  

Trabalhamos com a categoria deficiência física, que se refere às alterações totais ou 

parciais no corpo que geram óbices para o desempenho de funções físicas. Distinguimos 

pessoas com deficiência de pessoas com mobilidade reduzida, que são aquelas com 

dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, que gera redução da mobilidade, 

como é o caso de idosos, gestantes e obesos. Todavia, entendemos que em ambos os grupos, a 

inacessibilidade urbana tende a funcionar como óbice para a mobilidade desses atores. 

Consideramos que a principal condição para que pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida possam participar da vida social, é a acessibilidade. Essa categoria é 

legalmente entendida como a possibilidade e condição para que a pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida possa alcançar e utilizar, com segurança e autonomia, o uso da 

infraestrutura urbana, ou seja, dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e edificações, 

entre outros. Para clarificar a noção de acessibilidade, é pertinente ter em vista a noção legal 

de barreiras, que se referem aos obstáculos materiais e imateriais que impedem a participação 

social de pessoas com deficiência, impactando nos direitos a acessibilidade, a liberdade de 

movimento, de circulação, entre outros.  

Entre os diferentes tipos de barreiras, trabalhamos com as barreiras urbanísticas, que 

são aquelas existentes, especialmente, nas vias e espaços públicos; as barreiras 

arquitetônicas, existentes nos edifícios públicos e privados; e as barreiras de transportes. 

Entendemos que as três classificações de barreiras adotadas permitem analisar a circulação 

                                                             
12 Utilizamos principalmente a lei 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência; a lei 10.098/2000 que estabelece normas e critérios de acessibilidade para pessoas com deficiência, 

juntamente com o Decreto 5.296/2004 que a regula; e por fim, a Norma Brasileira Regulamentadora – ABNT 

NBR 9050 que trata sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  
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urbana de pessoas com deficiência em sua completude, pois a superação das mesmas permite 

que haja um conjunto integrado de condições para que pessoas com deficiência possam 

circular na cidade em condições adequadas e assim, vivenciá-las.    

Diante do exposto, podemos sintetizar que a acessibilidade está relacionada à 

eliminação das barreiras físicas e atitudinais. Assim, no que se refere às barreiras urbanísticas, 

arquitetônica e de transportes, a solução estaria na consecução de ações e intervenções 

pautadas pela noção de desenho universal, que se refere à universalidade de usos dos espaços, 

equipamentos, tecnologias e afins, para todas as pessoas sem distinção.  

Entendemos, então, que quando não há acessibilidade urbana, e as calçadas e vias de 

circulação de pedestres possuem barreiras urbanísticas, e os prédios públicos e privados 

possuem barreiras arquitetônicas, e os transportes não são acessíveis, pessoas com deficiência 

não conseguem circular no espaço urbano em condições adequadas. Assim sendo, fator 

relevante a se considerar na operacionalização da mobilidade e acessibilidade urbanas é a 

efetivação de políticas públicas inclusivas, já garantidas nas diferentes legislações 

direcionadas a pessoas com deficiência, porém não executadas devidamente.  

Nossa análise da legislação partiu da Constituição Federal de 1988, que assegura a 

proteção e integração social de pessoas com deficiência, e passou por normativas relevantes, 

como a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a Lei Brasileira de Inclusão. 

Metodologicamente optamos por empreender a busca das garantias legais acerca de 

acessibilidade e mobilidade, e ordená-las em formato de tabela13, na qual são apresentadas as 

leis e suas respectivas garantias de mobilidade e acessibilidade urbanas. A seguir, 

apresentamos a tabela com a listagem das normativas analisadas.  

 

NORMAS CONSTITUCIONAIS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Promulgada em 05 de outubro de 1988. 

DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009 

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 

seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007 

LEIS 

LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, [...] e 

dá outras providências. 

LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

                                                             
13 Devido a extensão do conteúdo analisado/organizados, optamos por dispor a tabela na parte dos anexos dessa 

dissertação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm
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pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012 

Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; [...] e dá outras 

providências. 

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) 

DECRETOS 

DECRETO Nº 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004 

Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, [...] e 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 

outras providências 

LEIS MUNICIPAIS 

LEI NÚMERO 7.972, DE 31 DE MARÇO DE 2008 

Institui o Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes. 

NORMAS TÉCNICAS 

NBR 9050 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
Tabela 2 - Normativas sobre acessibilidade e mobilidade analisadas. Fonte: autoria própria. 

 

Analisar todas essas normativas nos levou a conclusão de que a questão da 

acessibilidade e mobilidade urbanas possui um forte aparato legal para suas promoções, e 

assim, concluímos que o problema se refere não a falta de regulações jurídicas, mas a falta de 

aplicação das mesmas.  

Concluímos também que nossa principal orientação para a análise deveria ser a NBR 

9050 que dispõe sobre a acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 

urbanos. Essa norma define as rotas acessíveis, que se tratam de percursos marcados pela 

continuidade, devidamente sinalizados e desobstruídos, que ao conectar ambientes internos e 

externos, oferecem segurança e autonomia para as pessoas circularem. Também define que as 

calçadas compõem as rotas acessíveis externas, por isso, são o nosso ponto central de análise 

do ambiente urbano e devem atender vários requisitos dos quais destacamos os seguintes, 

conforme tabela abaixo. 

 

NBR 9050 

ROTA ACESSÍVEL 

6.1.1.2 A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e 

sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de 

espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma 

e segura por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora 

estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres 

(elevadas ou não), rampas, escadas, passarelas e outros elementos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm


34 
 

da circulação. A rota acessível interna incorpora corredores, pisos, 

rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação. 

CIRCULAÇÃO – 

PISO 

6.3.1 Condições gerais Os pisos devem atender às características 

de revestimento, inclinação e desnível, conforme descrito em 6.3.2 

a 6.3.8.  

6.3.2 Revestimentos Os materiais de revestimento e acabamento 

devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para 

dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição 

(seco ou molhado) [...]. 

6.3.4 Desníveis 

6.3.4.1 Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em 

rotas acessíveis [...]. 

6.12 Circulação externa Calçadas e vias exclusivas de pedestres 

devem ter piso conforme 6.3 e garantir uma faixa livre (passeio) 

para a circulação de pedestres sem degraus. 

6.12.3 Dimensões mínimas da calçada A largura da calçada pode 

ser dividida em três faixas de uso [...]  a) faixa de serviço: serve 

para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de 

iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, 

recomenda-se reservar uma faixa de serviço com largura mínima 

de 0,70 m;  b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à 

circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter 

inclinação transversal até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no 

mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre;  c) faixa de 

acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o 

lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior 

a 2,00 m. Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes 

lindeiros sob autorização do município para edificações já 

construídas. 
Tabela 3: Parâmetros para calçada segundo NBR 9050. Fonte: autoria própria. 

 

Além da referida norma, é relevante considerar, do ponto de vista do município de 

Campos dos Goytacazes, o Plano Diretor Municipal - lei 7.972/2008, que prevê diferentes 

garantias legais em torno da acessibilidade urbana enquanto estratégia para garantia da 

mobilidade urbana e consequente integração do território. A tabela a seguir apresenta as 

principais garantias acerca da acessibilidade urbana presentes na referida lei. 

 

GARANTIAS DE ACESSIBILIDADE 

LEI NÚMERO 7.972, 

DE 31 DE MARÇO 

DE 2008 

 

Institui o Plano 

Diretor do Município 

de Campos dos 

Goytacazes. 

Art.70. O Município de Campos dos Goytacazes adotará como 

estratégia geral para a mobilidade e a integração do território 

municipal, a promoção da mobilidade e da acessibilidade universal 

com a requalificação dos espaços públicos e a integração das 

diversas modalidades de transporte com as diversas atividades 

humanas localizadas no território municipal. 

Art.75. A acessibilidade universal no Município tem como 

estratégia específica a requalificação dos espaços públicos e 
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adaptação dos espaços privados e dos serviços de transportes, para 

garantir a acessibilidade de todos os cidadãos, adotando como 

diretrizes: 

I - Formulação e implementação de uma Política Municipal de 

Acessibilidade; 

II - Instituição de programas de requalificação dos espaços públicos, 

adequando os logradouros públicos, o mobiliário urbano e as 

edificações de uso público e privado, ao conceito de Desenho 

Universal; 

III - Instituição de programas para acessibilidade nos serviços de 

transporte. 

Art.76. Para prover a acessibilidade universal no Município, serão 

executadas as seguintes ações e medidas de planejamento: 

I - Elaborar estudos para normatização das calçadas, especificando 

dimensões e materiais e para adequação das calçadas existentes às 

normas universais de mobilidade e acessibilidade urbana; 

II - Elaborar projetos para normatização do mobiliário urbano, 

adequando-os às condições universais de mobilidade e 

acessibilidade, de acordo com a legislação federal e as normas 

técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Art.77. Para prover a acessibilidade universal no Município serão 

executadas as seguintes ações e medidas de gerenciamento: 

I - Adequar as calçadas e o mobiliário urbano às normas de 

mobilidade e acessibilidade, de acordo com a legislação municipal; 

II - Implementação de programa para ampliação das calçadas de 

forma a garantir um passeio público livre e sem obstáculos; 

Art.341. O Plano de Acessibilidade Universal - PLAU tem por 

objetivo estabelecer as normas gerais e específicas para adequar o 

sistema de transporte público, os espaços públicos e privados, assim 

como a sinalização e o mobiliário urbano, ao conceito de Desenho 

Universal, nos termos do Decreto Federal nº 5.296/2004 e das 

normas técnicas vigentes. 

Art.342. São componentes do Plano de Acessibilidade Universal: 

I - Estudos e definição de normas para adaptação do sistema de 

transportes públicos às necessidades das pessoas com deficiência; 

II - Estudos e definição de normas e especificações para os 

logradouros públicos, em especial as calçadas, com o 

estabelecimento de dimensões e materiais, para adequação dos 

logradouros existentes e para a execução dos novos logradouros aos 

padrões de mobilidade e acessibilidade urbana; 

[...]V - Projetos prioritários para adequação das calçadas e do 

mobiliário urbano às normas de mobilidade e acessibilidade e de 

acordo com a legislação municipal; 

Art.343. Deverá ser instituída, através de lei específica, uma 

Comissão Permanente de Acessibilidade, de composição paritária, 

para análise de projetos arquitetônicos e urbanísticos com vistas à 

adequação dos espaços às normas de acessibilidade universal.  

Art.344. O Plano de Acessibilidade Universal – PLAU deverá ser 

desenvolvido em consonância com a Política Municipal de 

Acessibilidade. Art.345. Fica estabelecido o prazo máximo de 6 
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(seis) meses, contados a partir da data da publicação da Lei do Plano 

Diretor, para a elaboração e aprovação do Plano de Acessibilidade 

Universal – PLAU. 
Tabela 4: Garantias de acessibilidade e mobilidade urbanas no Plano Diretor de Campos dos Goytacazes. Fonte: 

autoria própria. 

 

Concluímos que todas as normativas estudadas apontam no sentido comum de garantir 

a acessibilidade e mobilidade urbana capazes de permitir a livre circulação das pessoas pela 

cidade, em especial, aquelas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. São essas garantias 

que explanamos que nos orientarão ao analisar as contradições presentes no espaço urbano da 

cidade de Campos dos Goytacazes, que embora regulado por leis de acessibilidade, é 

inacessível e com mobilidade restritiva e ineficiente, em especial, para o grupo de pessoas 

com deficiência usuárias de cadeiras de rodas. Assim sendo, com base nessas normativas, 

esperamos também analisar nosso objeto de pesquisa.  

 

2.2 Segundo ponto de vista: observadora 

a. A observação direta de cadeirantes no espaço urbano 

Nessa primeira seção do capítulo dois, apresentaremos a primeira forma pela qual 

interagimos com nossa questão de pesquisa “a vivência da circulação urbana por cadeirantes 

na cidade de Campos dos Goytacazes”, documentada através da observação direta de 

cadeirantes14. Complementando esta escolha metodológica, optamos pelo recurso da 

fotografia para registrar os cadeirantes na cena urbana. Assim, no lapso temporal entre agosto 

de 2017 e julho de 2018, aproveitamos nossa constante circulação pelo centro da cidade de 

Campos dos Goytacazes para buscar em meio ao caos urbano, pela figura do cadeirante em 

situações concretas de circulação. Sabemos que se tratava de um espaço limitado, e de um 

lapso de tempo relativamente curto15 para a observação, mas aquelas ruas repletas de 

pedestres, carros, motos e obstáculos, foram o nosso primeiro e mais importante campo de 

pesquisa, no qual a estratégia mais clara de circulação de cadeirantes se tornou evidente: o uso 

da beirada da rua.  

Nosso espaço de observação de cadeirantes em situações concretas de circulação não 

foi intencionalmente delimitado, ao contrário, reflete os espaços que transitávamos enquanto 

                                                             
14 A observação direta é um método que lança mão dos sentidos para compreender a realidade, para 

posteriormente, mais que ver e ouvir fatos examiná-los conforme o interesse científico (LAKATOS; MARCONI, 
1992). 
15 Cerca de 1 hora diária de locomoção.   
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acompanhante, por meio de duas rotas que utilizávamos para ir da Rua Barão do Amazonas 

até o Hospital Beneficência Portuguesa, e vice versa. Transitávamos, inevitavelmente, pelas 

Avenidas Tenente Coronel Cardoso e José Alves de Azevedo, e a Rua Siqueira Campos, todas 

nas proximidades da Rodoviária Roberto Silveira, no centro de Campos dos Goytacazes, 

conforme ilustrado no mapa abaixo. 

   

 

Mapa  1 Área da observação direta a partir das rotas diárias de circulação como acompanhante.  

Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria). 

 

No final desse campo, nossos deslocamentos quase diários, renderam a observação 

direta de seis situações concretas de circulação de cadeirantes. Em cada uma dessas situações, 

é preciso destacar o caráter conturbado da observação, pois ocorreu por meio da figura da 

pesquisadora parando, fotografando e registrando mentalmente os fatos, isso tudo no meio de 

ruas disputadas por diferentes sujeitos: desde a figura dos pedestres e motoristas, até a figura 

dos ambulantes.  

Ao mesmo tempo em que a pesquisadora era observadora, era uma pedestre ocupando 

um dos seus objetos de análise, as calçadas, e causando transtornos aos passantes devido ao 

bloqueio no fluxo de circulação, ou devido à pressa de seguir o caminho e acompanhar o 
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ritmo dos nossos observados. Todavia, foi muito turbulenta a circulação apressada pelas 

calçadas, cheias de pessoas, buracos, desníveis, e até mesmo objetos de vendas de camelôs.  

Mas mesmo no meio daquele caos, em especial da Rua Barão do Amazonas, na qual 

as calçadas não são suficientes em qualidade e tamanho para seus transeuntes, nosso olhar 

estava atendo e focado aos cadeirantes em seu anto de circular. Certo era que a cada situação 

observada havia a construção da constatação de que usar as beiradas de ruas como rotas de 

circulação principal era uma estratégia clara utilizada pelos cadeirantes.  

Naqueles momentos entendemos que, se as calçadas nos geravam desconforto nas 

nossas tentativas de circulação muito mais gerava para cadeirantes, tanto, que não as 

utilizavam como regra. As calçadas eram cheias e inadequadas, e por isso, lentas, logo, um 

cadeirante seguir pela calçada significaria ou não ir ou ir devagar, sendo mais evidente a 

primeira opção, já que nós mesmos íamos com certa lerdeza frente ao grande fluxo de outros 

pedestres e óbices.   

Se comparadas às calçadas, as ruas eram ágeis, afinal, com seus asfaltos mais 

padronizados e relativamente bem cuidados, era possível ao cadeirante seguir com fluidez e 

agilidade, porém sem segurança. Todavia, que segurança calçadas esburacadas – para falar de 

um só dos problemas – oferece a qualquer pedestre e, de modo especifico, a um cadeirante? 

Sabemos que são graus de riscos distintos, no primeiro caso imaginávamos um possível 

atropelamento como risco, no segundo, uma possível queda.  

Além dos diários de campo para registrar todas essas questões, decidimos pela 

necessidade de usar de outros recursos metodológicos para robustecer a exposição das nossas 

observações. Por isso, mapeamos a observação direta dos movimentos adotados por 

cadeirantes, para que, com a referência cartográfica, pudéssemos especificar adequadamente 

as rotas e estratégias de circulação adotadas, bem como situar devidamente as fotografias 

correspondentes ao espaço observado. Assim, o mapa ilustra o espaço de circulação 

observado, destacando as rotas adotadas por cada cadeirante, aos quais foi atribuída uma cor e 

letra para facilitar a identificação. Quando a rota ultrapassa a linha dos quarteirões, significa 

que o cadeirante acessou a calçada, e quando a rota segue pelas vias, significa que no 

momento da observação, o cadeirante circulou apenas pela rua.  

Com a cartografia dos movimentos, fizemos uma análise descritiva das estratégias de 

circulação observadas, com a apresentação das respectivas fotografias feitas à época, que 

foram situadas a partir dos mapas para indicar os locais aproximados onde foram tiradas. Com 

isso, não pretendemos afirmar as motivações para as escolhas de rotas de cada cadeirante, 
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impossíveis de serem apreendidas pela mera observação direta, mas pretendemos supor quais 

sejam e assim, descrever nossas observações e a partir delas, apontar nossas análises.  
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Mapa  2 Rotas de circulação dos cadeirantes. Fonte: Pesquisa de Campo (elaboração própria).  

O cadeirante A foi o primeiro que observamos, num trecho da Avenida José Alves de 

Azevedo, próximo ao camelódromo, seguindo pela beirada da rua, junto aos carros. Esse 

ponto da via na qual ele se encontrava é uma área de intensa circulação de automóveis, por ser 

um importante ponto de retorno dos veículos que vêm do distrito de Guarus.  

As calçadas no seu entorno pertencem ao quadrante da Beira Valão, são largas e 

possuem superfície regular, sendo esta uma das exigências da NBR 9050. Todavia, em 

descumprimento ao Art.15§ 1ºII do Decreto 5.296/2004, não possuem a adequada distribuição 

de rampas acessíveis ou elevação da via para travessia de pedestre em nível, o que expressa 

uma desconexão entre as calçadas com as vias e vice versa.  

Na foto abaixo, podemos observar uma rampa à esquerda que poderia ser o ponto de 

acesso à calçada, e mesmo assim ele optou em seguir pela rua. Não possuímos expertise para 

avaliar tecnicamente essas calçadas e rampas, logo, não temos como saber se essa rampa é de 

fato acessível a esse cadeirante. Assim, pode haver diferentes razões para ele ter abdicado da 

relativa segurança das calçadas, mas uma delas foi bem evidente em nossa observação: as 

calçadas do lado da rua no qual ele seguia, não possuíam rampas de acesso.  

Seguir pela beirada da rua junto aos carros, apesar dos riscos, expressa a nosso ver, a 

necessidade que ele tem de se locomover pela cidade a fim de executar seus propósitos, algo 

completamente associado à mobilidade urbana (BARBOSA, 2016). Fundamental à 

mobilidade urbana é a acessibilidade. Nesse caso, é ausente tornando as condições de 

movimento desfavoráveis, e colocando esse cadeirante numa condição de circulação desigual 

na cidade (PIRES, 2009), afinal, a calçada.  

Essa calçada, não atrativa a esse cadeirante, pois caso fosse ele estaria nela e não na 

rua, no mínimo não lhe ofereceu conforto espacial, que seria a adaptação dos seus elementos a 

suas necessidades físico-morfológicas (CÂMARA; NÓBREGA, 2011, p. 78). Se 

considerarmos as ideias de (DUARTE; COHEN, 2004, p. 7) para caracterizar um espaço 

inclusivo, podemos concluir que esse espaço observado no antro de circulação no nosso 

cadeirante A, não é inclusivo, afinal, faltou-lhe segurança e liberdade de circular em 

condições equânimes. 
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 Figura 1: Cadeirante A.  

 Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria). 

 

A cadeirante B foi a única mulher que observamos, e também foi a única pessoa que, 

diferente de todos os outros cadeirantes, estava sendo acompanhada por uma pessoa que 

empurrava sua cadeira de rodas. A questão da acompanhante pode ser encarada como um 

facilitador, afinal, frente a eventuais obstáculos de difícil superação, há um alguém com força 

para prestar ajuda. Todavia, mesmo com acompanhante, ela não seguiu pela calçada no trecho 

que a vimos na Rua Siqueira Campos, e em todo o trecho da via, ela seguiu pela rua.  

A análise do quarteirão permite constatar que a calçada correspondente ao lado da rua 

em que ela transitava, não possui rampas, em descumprimento ao Art.15§ 1ºII do Decreto 

5.296/2004; e tem uma considerável variação de pisos e vários buracos, desacordando do item 

6.3.2 da NBR 9050. A fotografia abaixo, por si só, expressa a situação da calçada, que 

visivelmente não oferta condições acessíveis de circulação para nossa cadeirante B.  

A presença da acompanhante remete as discussões de Diniz (2007) sobre a 

participação social pela interdependência, afinal, a ajuda de terceiros mostra que, pelo menos 

naquele dia/momento, a cadeirante B não poderia circular com independência, seja devido as 

suas condições físico-morfológicas, seja por um possível medo de desempenhar a tarefa de 

enfrentar sozinha o espaço urbano. Como não podemos afirmar quais das opções determinou 

a necessidade de ajuda, podemos refletir no ponto da inacessibilidade do espaço urbano, pois 

é a acessibilidade que elimina as barreiras físicas de uma cidade (FEIJÓ; BRITO, 2015), 

permitindo a utilização independente dos espaços (BARBOSA, 2016 ; MACHADO, PALMA 

LIMA, 2015).  
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Assim sendo, independente da motricidade da cadeirante B, é fato que o espaço 

urbano pelo qual ela transitava não era inclusivo, pois ausente de condições de acessibilidade, 

não oferecia possibilidade de uso da calçada nem mesmo com a presença de uma ajudante. 

Tratava-se então de uma calçada desconfortável, ou seja, que não atende aos requisitos 

colocados por (LEAL; LOPES, 2017), regularidade, acessibilidade e ausência de obstáculos. 

Nesse sentido, nossa cadeirante B também está em condição desigual de circulação na cidade 

(PIRES, 2009). 

 

                            

Figura 2: Cadeirante B.  

Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria).                          
 

O cadeirante C é pessoa em situação de rua, bi amputado16, e costuma permanecer na 

Avenida José Alves de Azevedo, conhecida como Beira Valão. Na situação em que o 

observamos, ele veio pela Rua Barão do Amazonas, e seguiu pela Rua Siqueira Campos, 

sempre pela beirada da rua. Em alguns momentos, a presença de carros estacionados na rua 

forçou que ele seguisse seu caminho mais pelo meio da rua, próximo dos carros em 

movimento, o que configura uma situação de circulação insegura. 

Nesse sentido, podemos refletir que, se rota de circulação de pedestres – a calçada – é 

desconfortável e insegura, ou seja, inacessível, ela repele o cadeirante em usá-la, forçando-o a 

utilizar as ruas – espaços de circulação de automóveis- colocando-os numa situação de risco. 

                                                             
16 Ele teve os dois membros inferiores amputados.  
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Portanto, podemos concluir que essas calçadas não atendem o requisito 6.1.1.2 da NBR 9050, 

que considera que a rota acessível oferece autonomia e segurança para todas as pessoas.  

O cadeirante C está se locomovendo pela cidade em condição desigual de circulação 

(PIRES, 2009) e em situação de desconforto espacial, pois o elemento da mobilidade 

inclusiva não está presente nesse espaço urbano (CÂMARA; NÓBREGA, 2011, p. 78).  

A calçada a sua esquerda, que se acessível poderia ser a rota escolhida por nosso 

cadeirante C, não possui rampas, tem variação de pisos, buracos e desníveis descumprindo as 

mesmas normativas já citadas mais acima. Já à sua direita, há o Parque República, que possui 

rampas que poderiam ter sido usadas para o acesso, mas não o foram, sobre o que deduzimos 

que pode ter havido uma preferência pela fluidez das ruas, apesar do risco evidente de 

disputar espaço com os carros. Ou então, essas rampas não se enquadram nas exigências 

necessárias para que de fato sejam acessíveis. 

  

          

Figura 3: Cadeirante C. 

Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria).       
                                                                                                      

O cadeirante D era um homem mais jovem, que circulava pela Rodoviária Roberto 

Silveira, onde utilizou uma rampa para acessar a rua Saldanha Marinho visando atravessá-la, 

todavia, não encontrou o par da rampa no lado oposto da rua. Esse problema de desconexão 

de rampas é tão evidente quanto o problema da falta delas, e ambos fazem com que os 

cadeirantes tenham o seu deslocamento dificultado, ou seja, sem a acessibilidade que se refere 

a facilidade para se deslocar (ASSUNÇÃO e ARAÚJO, 2008).  
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Diante desse obstáculo, o cadeirante D teve de passar pela beirada e atravessar a rua na 

diagonal fora da faixa de pedestres, que se seguida, o levaria para uma calçada sem rampa. 

Assim, atravessou a Avenida José Alves de Azevedo fora da faixa de pedestres, rumo à 

calçada da Beira Valão, que possui uma rampa, pela qual passou e seguiu por essa calçada 

com agilidade, e logo o perdemos de vista. Essa calçada da Beira Valão possui maiores 

condições de circulação, devido a sua uniformidade e aparente adequação aos padrões de 

acessibilidade, as quais não podemos atestar se de fato estão adequados devido a não termos a 

expertise técnica para tal. 

Finalmente, considerando as escolhas feitas pelo nosso cadeirante D, podemos 

concluir que a forma desigual que ele utiliza o espaço urbano reflete o fato de que a cidade em 

si mesma é antidemocrática devido a suas premissas urbanísticas excludentes (FIGUEIREDO, 

2001), pois, visivelmente não estão adequadas para acolher corpos não normativos 

(GOFFMAN, 1978, p. 14). Nesse sentido, podemos concluir igualmente que, não estando a 

cidade preparada para acolher os diferentes usos dados pelos diferentes sujeitos, ela não é 

hospitaleira (JOSEPH, 2004), afinal, se a pesquisadora e seu corpo normativo (GOFFMAN, 

1978, p. 14) pôde utilizar-se de uma simples faixa de pedestre ao atravessar aquela mesma 

rua, porque o cadeirante D também não o pode? A resposta é que falta a Campos dos 

Goytacazes, urbanidade (JOSEPH, 2004). 

 

                     

Figura 4: Cadeirante D.  

Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria).                
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O cadeirante E, assim como o cadeirante D, também acessou a calçada em dado 

momento da sua circulação, que começamos a observar ainda na rua Barão do Amazonas, por 

onde ele circulou pela beirada da rua, e seguiu até a Avenida Tenente Coronel Cardoso, onde 

ele buscou por uma calçada para continuar. O acesso à calçada não se deu por meio de uma 

rampa, inexistente naquele quarteirão, e sim por um ponto mais rebaixado da calçada, onde 

ele virou de costas e a acessou sozinho de ré, e seguiu por aquela calçada até que precisou sair 

dela, já que no seu outro extremo, ela se estreita a ponto de não caber uma cadeira de rodas. 

Então, antes disso, ele desceu por outro ponto da calçada também mais rebaixado, e seguiu 

pela beirada da rua até poder acessar a calçada seguinte.  

A escolha pela calçada, nesse caso, é curiosa, pois se trata de um espaço com buracos 

e desníveis, variação de pisos e sem rampas de acesso, em desconformidade com as premissas 

básicas da NBR 9050 para calçadas. Mas em contrapartida, a rua em questão, tem um grande 

fluxo de carros, e talvez isso tenha inibido nosso cadeirante E a seguir o padrão de usar a 

beirada da rua, como ele fizera na Rua Barão do Amazonas. O acesso a cidade, direito de 

todos (GRINOVER, 2006, p. 37), no caso do nosso cadeirante E, assim como nos demais, 

ocorre de forma desigual.  

 

        

Figura 5: Cadeirante E. 

Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria). 

 

O cadeirante F também foi observado enquanto circulava pela Rua Siqueira Campos, 

ali seguiu pela rua e não pela calçada. Devido à presença de carros estacionados, ele seguiu 

pela rua juntamente com os carros em movimento. Nenhuma das duas calçadas foi usada 
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escolhida para transitar, e nesse dia, talvez o Parque República, que naquele trecho possui 

duas rampas, não tenha sido uma opção devido a presença das barraquinhas da feira da roça, 

que ocupam aquele espaço as terças e sextas feiras, e inclusive, obstruem uma das rampas de 

acesso.  

Diante da sua necessidade de circular no espaço urbano o cadeirante F se arriscou a 

disputar o espaço com automóveis. Se ao circular pela rua alcança uma mobilidade desigual 

(PIRES, 20091), preserva ainda a autonomia de circular, já ao fazê-lo pelas calçadas – 

amplamente  problemáticas em relação às suas condições – seria dependente, dada a 

inexistência de acessibilidade nas mesmas, sem a qual não é possível a utilização 

independente do espaço urbano (LIMA et al, 2013; BARBOSA, 2016; e MACHADO; 

PALMA LIMA, 2015). 

 

        

Figura 6: Cadeirante F. 

Fonte: Pesquisa de campo (elaboração própria). 
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Todas as nossas observações deste campo nos indicaram que, circular pelas ruas é um 

modo de contornar a inacessibilidade das calçadas e equipamentos urbanos de Campos dos 

Goytacazes. Retomando nosso objeto de pesquisa, “a vivência da circulação urbana por 

cadeirantes na cidade de Campos dos Goytacazes”, convém frisar que as barreiras físicas, 

especialmente as urbanísticas presentes nas calçadas, geram a inacessibilidade urbana e uma 

mobilidade desigual, fatores estes que impactam diretamente a vivência urbana de 

cadeirantes.  

Nesse sentido, são três os eixos de análises possíveis a partir das observações diretas: 

calçadas, conexões e acessibilidade. Como já colocado, as calçadas observadas durante o 

campo são, via de regra, inadequadas às normas, o que faz com que elas sejam inacessíveis. A 

principal norma que serve de parâmetro para análise é a NBR 9050, que oferece os elementos 

que uma calçada deve possuir para que seja uma rota acessível, dos quais destacamos a 

continuidade e desobstrução dos seus trajetos conectores. Isso remete ao fato de que as 

calçadas só tem sentido quando interligada aos seus usos limítrofes (JACOBS, 2011, p. 30), o 

que exige a presença de rampas de acesso ou elevação da via para travessia em nível de 

pedestres, conforme o Art.15§ 1ºII do Decreto 5.296/2004.  

Quando recorremos à categoria acessibilidade, a entendemos como condição favorável 

para o movimento do pedestre independente de suas capacidades individuais (MACHADO; 

PALMA LIMA, 2015; ALMEIDA, 2010). Além de se fundamentar no direito de ir e vir e na 

garantia da cidade, a acessibilidade se relaciona diretamente a independência ou autonomia 

dos sujeitos ao circularem pela cidade (LIMA et al, 2013; BARBOSA, 2016). Todavia, a 

acessibilidade que aqui defendemos é a das calçadas, que é o espaço de circulação de 

pedestres, incluindo os cadeirantes, que impossibilitados de nelas circularem, estão sujeitos a 

uma verdadeira exclusão espacial (DUARTE; COHEN, 2004, p. 6). 

Nesse ínterim, aproveitando a deixa sobre a calçada como espaço de circulação do 

cadeirante, apresentaremos no item que se segue uma distinta experiência de observação, 

ocorrida em abril 2019, e que permitiu complementar e/ou ratificar as análises do primeiro 

campo de observação. Assim, em seguida apresentaremos nosso ponto de vista de 

observadora, mas dessa vez, observando pseudocadeirantes. 

 



49 
 

b. A observação de pseudocadeirantes e os desafios de um quarteirão  

Um quarteirão e quase uma hora, foi o trajeto que percorremos e o tempo que levamos 

para concluir a atividade do workshop “Vivência das Barreiras de Acessibilidade”, 

coordenado pela Prof.ª Regina Cohen, e parte integrante do evento17 “Cidade Acessível: 

Desafios na democratização do espaço público”. A atividade basicamente consistiu em dividir 

os participantes em grupos para vivessem a experiência de se deslocarem na cidade em uma 

cadeira de rodas ou usando uma venda/bengala, simulando, respectivamente, a deficiência 

física e visual. Justamente por se tratar de uma simulação18, que chamamos os participantes de 

pseudocadeirantes, devido a transitoriedade e dispensabilidade da condição de ter que usar a 

cadeira de rodas. A transitoriedade porque foi num dado espaço/tempo que cada um 

experimentou aquele modo de circulação, dispensabilidade porque qualquer um ali poderia, e 

assim o fizeram, sair da cadeira e burlar a superação de um obstáculos.  

Antes de tudo, fazemos a ressalva de que provavelmente assim como ocorria com a 

figura da pesquisadora que nunca havia utilizado uma cadeira de rodas, o mesmo poderia estar 

acontecendo com os demais participantes. Provavelmente, nossos pseudocadeirantes eram 

cadeirantes de primeira viagem, e isso por si só, interfere na nossa análise sobre 

agilidade/tempo de circulação que gastaram no trajeto. Assim sendo, a variável inexperiência 

atravessou em alguma medida essa atividade, e não temos como isolá-la. Como precisar o que 

era dificuldade pessoal, dificuldade causada pelo ambiente e o que era a junção das duas? Não 

há como, e não é esse nosso objetivo.  

Com essa ressalva queremos apenas situar o reconhecimento das limitações dessa 

análise que se segue, mas que não são suficientes para dispensar esse campo, pois qualquer 

um dos pseudocadeirantes daquele dia podem ou não se tornarem cadeirantes de fato, e assim 

serem obrigados a circular no espaço urbano, apesar de sua inexperiência para tal. Ou seja, o 

que naquele dia foi uma simulação para nós, em algum momento foi um drama real para um 

cadeirante de fato, e pode vir a ser para qualquer um em dado momento da vida, seja de forma 

permanente por uma deficiência física, ou transitoriamente por causa uma redução de 

mobilidade. Com isso, queremos situar esse campo como aquilo que ele é: o retrato de uma 

primeira experiência de circulação numa cadeira de rodas.  

Conforme falamos os participantes do workshop foram divididos em quatro grupos, 

que iniciariam a experiência no portão do Instituto Federal Fluminense – IFF Campus 

                                                             
17 Evento integrante do VIII Encontro com a Sociedade, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CAU/RJ, nos dias 05 e 06 de abril de 2019 no IFF – Campus Campos Centro. 
18 Vide nota de rodapé nº 8. 
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Campos Centro na Rua Dr. Siqueira, seguindo pela Rua João Sobral Bittencourt, pela Rua 

Nações Unidas, e finalizando pela Rua Barão da Lagoa Dourada, retornando, por fim, ao IFF, 

conforme ilustrado no mapa abaixo.  

 

Mapa  3 - Percurso da circulação de pseudocadeirantes e da pesquisadora no workshop.  

Fonte: Pesquisa de Campo (elaboração própria). 
 

A peculiaridade dessa atividade em relação aos cadeirantes observados nas primeiras 

idas a campo foi que os pseudocadeirantes tinham que circular pelas calçadas, e a frase “lugar 

de cadeirante é na calçada, não na rua!” era constantemente repetida pelo instrutor da 

atividade. Diante dessa obrigação é inevitável não atribuir que, parte da lentidão para concluir 

o trajeto, é consequência da exigência de ir pela calçada, afinal, do primeiro ao último 
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momento o que havia para os pseudocadeirantes eram obstáculos e mais obstáculos. O 

primeiro obstáculo foi sair do IFF em direção à calçada, já que a rampa de carros formava um 

desnível em relação a mesma.  

 O primeiro a sentar na cadeira de rodas foi um homem19, que fez o trajeto do 

quarteirão do IFF, e mal ele deu as primeiras braçadas, já se deparou com uma calçada em 

desnível, e precisou de ajuda para superá-la. Logo após, uma banca de jornal estreitou o 

caminho e alguns pseudocadeirantes acabaram descendo a calçada – com ajuda – e 

contornaram pela beirada da rua, que naquele trecho é asfaltada. Assim, a poucos metros do 

portão do IFF, apesar da insistência do condutor da atividade para que fôssemos pela calçada, 

lá estavam nossos pseudocadeirantes recorrendo à beirada da rua. 

 

 

Figura 7: Pseudocadeirantes em circulação.  

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Figura 8: Pseudocadeirantes em circulação. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
    

Se a atividade acabasse naquele momento já teríamos dois elementos em comum com 

nosso primeiro campo: inacessibilidade das calçadas e a opção de circular pelas ruas como 

consequência. Mas a atividade mal havia começado, e haveria ainda muitos outros obstáculos 

e suas consequentes estratégias de superação. Por exemplo, o primeiro integrante do nosso 

grupo, não se rendeu a seguir pela beirada da rua em momento algum e foi pela calçada, 

                                                             
19 Embora a Prof.ª Regina estivesse participando, sendo ela cadeirante, e embora houvesse mais de um grupo 

simulando a circulação com a cadeira de rodas, metodologicamente optamos por dar maior atenção ao nosso 

grupo. 
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embora esta fosse repleta de obstruções, com a presença de partes quebradas e desniveladas, 

que só era possível seguir a regra – de ir pela calçada – com ajuda de terceiros, pois os 

obstáculos presentes eram intransponíveis para um cadeirante sozinho.  

Observar a ajuda foi algo novo, pois de perto podíamos ver o esforço que era 

necessário para fazer com que a cadeira passasse por buracos, subisse desníveis. Além do 

esforço, vimos como foi necessário criar laços de confiança, pois o pseudocadeirante não 

tinha controle sobre a cadeira e sobre a decisão do que fazer/como fazer nos momentos em 

que encontrava os obstáculos instransponíveis, delegando a escolha/modo ao seu ajudante, 

numa clara relação de transferência de autonomia.  

Ainda no primeiro quarteirão da atividade, ainda no nosso primeiro participante do 

grupo, surgiu mais um problema relativo à (in)acessibilidade, a ausência de rampas, mais um 

ponto em comum com nosso primeiro campo, num claro descumprimento da NBR 9050 e do 

Decreto 5.296/2004. Esse obstáculo observado gerou uma estratégia, que foi seguir em 

sentindo contrário do resto das equipes até conseguir uma rampa de garagem para descer. A 

ajuda, como já destacamos, foi um constante, e foi necessária para acessar a rua e seguir para 

o próximo quarteirão, que também não possuía rampa de acesso, o que exigiu a ajuda de para 

acessar o ponto mais rebaixado da calçada de ré.   

O segundo quarteirão da atividade, contou com a participação de uma jovem mulher, 

que também teve que receber ajuda para transpor buracos e desníveis. De forma peculiar, se 

tratava de um quarteirão com canteiros de flores que estreitavam ainda mais a área destinada à 

circulação, dificultando o processo. Mas o mais peculiar desse quarteirão foi a sua esquina, 

onde era nosso ponto final para atravessar para a calçada do próximo quarteirão, pois naquele 

ponto, a calçada era alta demais até mesmo para ser superada com ajuda. Em outros termos, 

era um ponto instransponível, com ou sem ajuda para descê-lo, e como qualquer outro 

obstáculo, gerou uma estratégia. Na verdade, gerou duas estratégias: aquela dos 

pseudocadeirantes e aquela da Prof.ª Regina, que nessa hora fizemos questão de observá-la.  

A calçada era muito alta e não havia rampas de acesso e nem elevação da via para 

travessia em nível, também era estreita e possuía alguns canteiros que dificultavam o retorno, 

e talvez o sol quente de quase meio dia também tenha sido um determinante, mas seja como 

for, no fim das contas a estratégia consistiu em descer das cadeiras e atravessar a pé rumo a 

Rua Nações Unidas, nosso próximo quarteirão, como ilustrado nas fotos abaixo.  
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Figura 9: Pseudocadeirantes em circulação. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Figura 10: Pseudocadeirantes em circulação. 

Fonte: Pesquisa de campo. 
  

Foi essa situação que nos impeliu a classificar os participantes como 

pseudocadeirantes e atribuir a característica de dispensabilidade a essa simulação da condição 

de cadeirante, como falamos logo no início dessa seção. Chegar do outro lado foi 

relativamente fácil para os nossos pseudocadeirantes, que lançaram mão de uma estratégia 

fajuta para driblar esse obstáculo da calçada.  Nesse momento fizemos questão de observar a 

Prof.ª Regina, que contava com uma pessoa empurrando sua cadeira, e tiveram que voltar o 

percurso de ré até que encontrassem um ponto rebaixado da calçada para descer à rua. Ali 

confirmamos uma estratégia real de circulação de uma cadeirante, que corroborava o já 

constatado nas observações do primeiro campo: na ausência de rampas, a estratégia é usar o 

ponto mais rebaixado da calçada.  

Todavia, dando prosseguimento a descrição desse campo há mais duas situações que 

são necessárias de serem aqui descritas. A primeira são as rodas suspensas, que são as 

situações em que os obstáculos das calçadas impossibilitam o contato de uma ou as duas das 

rodas da cadeira com o chão, colocando os pseudocadeirantes em situação de imobilidade, 

literalmente. Em vários momentos do percurso isso aconteceu, e as cadeiras patinavam nas 

calçadas sem sair do lugar, sendo a única saída receber ajuda.  
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Outro fato é o risco de queda, como em dado momento, em que observando um dos 

pseudocadeirantes que tentava sozinho subir de ré uma calçada sem rampa, porém 

consideravelmente rebaixada, vimos que a cadeira começou a patinar e ao mesmo tempo ficou 

ligeiramente inclinada para o lado da rua, e nesse momento, o medo da queda foi real para o 

ajudante, que se aproximou ligeiramente e controlou a cadeira, e para a observadora, que ao 

mesmo tempo chamou a atenção para que o segurassem. Nessa situação, observamos também 

a extrema força que o pseudocadeirante teve que fazer para tentar acessar a calçada sozinho, 

sem nenhum sucesso, já que somente com ajuda ele conseguiu concluir a manobra.  

Todas as observações deste campo reafirmaram que a inacessibilidade das calçadas, 

ausentes de acessibilidade, são verdadeiras “terras de ninguém” (CUNHA; HELVECIO, 

2013, p. 14), embora sejam, assim como as ruas, os principais locais públicos de uma cidade 

(JACOBS, 2011, p. 30). Se no primeiro campo foi a estratégia de andar pelas ruas que nos 

chamou a atenção, nesse campo agora em análise, o que nos despertou um olhar atento foi a 

constante e imprescindível necessidade de ajuda para superar os obstáculos das calçadas. As 

fotografias que se seguem expressam os diferentes momentos em que a ajuda foi necessária 

para os nossos pseudocadeirantes, subirem/descerem das calçadas, passar por algum desnível 

ou buraco.  

 

 

Figura 11: Pseudocadeirantes em circulação.  

Fonte: Pesquisa de campo. 
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Figura 12 Pseudocadeirantes em circulação. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

   

   Esse único elemento daquelas cenas – a ajuda – aponta para dois pontos importantes, o 

primeiro que por ser inacessível, aquele espaço não provia utilização independente – ou vice 

versa –, o que é um problema apontado por (MACHADO; PALMA LIMA, 2015; ALMEIDA, 

2010). O segundo, a dependência de receber ajuda de um terceiro significa uma invasão do 

espaço pessoal do pseudocadeirante (LIMA et al, 2013; BARBOSA, 2016). Numa escala 

mais elevada, a ajuda enquanto elemento obrigatório, já que não era possível dispensá-la, é 

uma afronta direta a orientação espacial do pseudocadeirante, no sentido apontado por Passini 

(1984 apud COHEN, 2006, p. 35), ao destacar que a orientação espacial permite a informação 

do ambiente, a decisão e a execução da decisão, essas duas últimas claramente atribuídas a 

terceiros. 

 Disso depreendemos que a inacessibilidade das calçadas remete a mobilidade desigual 

da circulação, que necessariamente atingem a esfera da independência e respeito ao espaço 

pessoal (LIMA et al, 2013; BARBOSA, 2016) do cadeirante, que ao ver-se preso a 

necessidade ser ajudado para circular, é afetado no seu direito de desempenhar de forma 

autônoma suas ações (Idem). 

Ambas as formas de circulação dos grupos – forçar a ida pelas calçadas ou ir pela 

beirada das ruas – expressam uma condição desigual de circulação na cidade (PIRES, 2009), 

o demonstrando que a desigualdade do uso do espaço urbano se aplica, de fato, a parcela da 

população com impedimentos físicos (PIRES, 2009, p. 393), que devido as barreiras físicas 

dos espaços urbanos, não tem o justo acesso a cidade (Idem). As duas formas de circulação 

observadas forçam o cadeirante a requerer ajuda para se deslocar, ou que procure rotas mais 

fáceis, situações estas que impactam a autonomia e a segurança dos deslocamentos, 
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prejudicando o acesso a oportunidades, o direito liberal de “ir e vir” e, em última instância, a 

cidadania desses sujeitos (MACHADO; PALMA LIMA, 2015; VIZIOLI, 2006).   

Em termos legais, o decreto 5.296/2004 em seu artigo 15 §1º, prevê a adaptação das 

calçadas existentes às exigências da NBR 9050, bem como o rebaixamento de calçadas com 

rampas ou a elevação da via para travessia. O descumprimento da norma significa ausência de 

acessibilidade e o impacto direto na mobilidade urbana de cadeirantes, reforçando a ideia de 

(FIGUEIREDO 2001, p. 45) de que o espaço público apresenta premissas urbanísticas 

antidemocráticas, haja vista que as estruturas urbanísticas de Campos dos Goytacazes, 

nitidamente ausentes de acessibilidade, são pautadas no padrão de normalidade dos corpos 

não deficientes (BARBOSA, 2016; FIGUEIREDO, 2001; CARVALHO 2017).  

Com isso, é evidente que a fala repetitiva do representante do CAU/RJ que ajudava a 

coordenar a atividade, quando insistia que as pessoas fossem pela calçada, dizendo que o 

lugar no cadeirante é na calçada e não na rua, era uma fala de provocação. A ida pela calçada 

foi forçada, justamente para mostrar que aquele espaço público de circulação de pessoas 

excluía aquelas que usavam cadeiras de rodas, que ou forçavam a ida entre desníveis e 

buracos, ou iam para o espaço de circulação de carros, a rua.  

Apesar de se tratar de um grupo de pseudocadeirantes, sem experiência e habilidades 

com uma cadeira de rodas, ficou evidente que ninguém conseguiria fazer aquele trajeto pela 

calçada sozinho, pois havia obstáculos instransponíveis sem ajuda de um terceiro. Isso remete 

ao fato de que aquele espaço urbano experimentado por nós numa cadeira de rodas, era 

inacessível, pois contrariando as ideias de Lima et al (2013); Barbosa (2016); e Machado; 

Palma Lima (2015), está repleto de barreiras que forçam a utilização dependente do espaço. 

 

2.3 Terceiro ponto de vista: a vivência 

Essa seção do capítulo dois se destina a descrição da experiência pessoal que essa 

pesquisadora vivenciou no já citado workshop “vivência das barreiras de acessibilidade”, no 

evento “Cidade Acessível: Desafios na democratização do espaço público”. Aquela mesma 

atividade que narramos na seção anterior, fizemos parte também enquanto pseudocadeirante, e 

esse é o nosso segundo campo de pesquisa. Foi um curto lapso de tempo e um pequeno 

espaço percorrido, mas que foram cheios de percepções acerca do nosso objeto de pesquisa, 

“a vivência da circulação urbana por cadeirantes na cidade de Campos dos Goytacazes”. 

A primeira metade da Rua Nações Unidas foi o trecho sobre o qual transitamos numa 

cadeira de rodas e abandonamos o lugar de observadora para ocupar o lugar de 
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pseudocadeirante. Essa transição alterou completamente nosso olhar acerca do nosso objeto e 

seus desdobramentos, como a mobilidade e acessibilidade urbanas, e as estratégias de 

circulação.  

A primeira questão que observamos foi o quanto é difícil conduzir uma cadeira de 

rodas, e isso deve ter se dificultado mais em função da aprendizagem ocorrer num ambiente 

inacessível. O esquema consiste em, se a pessoa quer virar para esquerda, segure a roda 

esquerda e vire à direita; e vice versa, comandos que exigem um talento que só a prática é 

capaz de dar. Com isso, logo nas primeiras braçadas percebemos que andar de cadeira de 

rodas exige força e coordenação motora.  

Nessa seção também fazemos a mesma ressalva feita na anterior, e assim como 

atribuímos aos pseudocadeirantes a característica de principiantes no ato de andar numa 

cadeira de rodas, o mesmo fazemos com nós mesmos, de maneira que temos consciência que 

nossa experiência é de “cadeirante de primeira viagem”. Mas isso não diminui a importância 

desse campo, pois foi o único modo de conseguir nos aproximar um pouco do universo da 

circulação de cadeirantes. 

Comecemos pelos aspectos objetivos da experiência. O primeiro dele foi a constatação 

de que manter a cadeira numa trajetória retilínea é extremamente difícil. Refletir sobre esse 

momento nos fez pensar que não faz muita diferença ter ou não expertise técnica para avaliar 

uma calçada quando você a experimenta com uma cadeira de rodas. Por isso, concluímos que 

a cadeira de rodas é um eficiente instrumento de avaliação de calçadas, pois ela permite ao 

seu usuário a possibilidade de sentir/experimentar o espaço urbano. Devemos expressar que 

sentir a cadeira “sendo puxada” o tempo todo para o sentido da rua nos fez entender na hora o 

que era uma inclinação transversal indevida de uma calçada.  

Segundo a NBR 9050 uma calçada deve ter uma inclinação transversal de até 3% na 

sua faixa livre de passeio. Certamente não somos capazes de avaliar tecnicamente uma 

calçada quanto a essa exigência, mas nossa experiência foi capaz de nos permitir compreender 

que boa parte dos trechos sobre os quais andamos não cumpriam esse requisito, pois caso 

cumprissem, não sentiríamos aquele repuxo em direção a rua. Assim, percebemos que uma 

calçada com inclinação transversal inadequada, é aquela que “joga para a rua” e exige força e 

habilidade para manter a trajetória da cadeira de rodas, e é, sobretudo, estressante e em certa 

medida, assustadora.  

O fato de a cadeira tender o tempo todo para o lado esquerdo (a rua) nos forçou a 

constantemente redirecioná-la para a direita, e com isso tínhamos que travar a roda direita e 
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movimentar a esquerda, e todo esse esforço desprovido da habilidade necessária, resultaram 

em transtornos como a lentidão do deslocamento e dores posteriores. A sensação que 

tínhamos é que parecia haver um imã nos puxando para a rua, e que se não tivéssemos força e 

maestria para manter a rota, iríamos despencar rumo a rua e, no mínimo, sofrer uma queda.  

Mas não é só a inclinação que dificulta o ato de manter a cadeira numa trajetória 

retilínea, pois também são muito relevantes as diferenças de atrito dos pisos. Andar de cadeira 

de rodas exige força nos braços, muita força, pois além de inclinações inadequadas os atritos 

dos pisos trabalham em desfavor à fluidez da locomoção. Foram diferentes materiais das 

calçadas pelos quais passamos, e podemos afirmar que de todas, as pedras como revestimento 

de calçadas, são os tipos de piso mais difíceis de transitar. Transitamos em meio quarteirão 

apenas, e mesmo assim, experimentamos cinco tipos de revestimento de calçadas diferentes, 

conforme nas fotos abaixo. 

 

 

                        

Figura 13: Variações de calçadas. Fonte: Google Earth. 

 

Os pisos de pedra foram os mais difíceis, em especial esse da última foto, pois o atrito 

aumenta, e é necessário fazer ainda mais força para que a cadeira ande. Nesses pisos mais 

irregulares, houve momentos também em que uma das rodas perdeu contato com o chão, e 

fazendo o movimento para que ela andasse, a roda suspensa girava no ar e a cadeira não saía 

do lugar. Os ressaltos entre uma calçada e outra eram comuns: teve um momento que nossa 
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equipe pediu que descêssemos sozinhos um pequeno ressalto, e a sensação de queda foi bem 

real, pois as rodinhas de frente da cadeira perderam o contato com o chão. Subir ressaltos 

entre as calçadas exigiu ajuda da equipe, pois vimos na prática que não há forças que se possa 

fazer que seja capaz de subir um ressalto sozinho com uma cadeira de rodas. 

Outro aspecto objetivo a se destacar foi que essa experiência desconstruiu algumas 

impressões que tínhamos em relação a calçada, a principal, relacionada a largura das mesmas. 

Pensávamos que uma calçada larga e sem muitos obstáculos já era uma boa vantagem para o 

cadeirante em seus deslocamentos. Descobrimos, no entanto, que o fato de ser larga, por si só, 

de nada vale se não houver outros elementos combinados.  

As barreiras físicas daquelas calçadas nos fizeram ficar o tempo todo concentrados em 

manter a cadeira no rumo certo, evitar buracos, evitar plantas/canteiros, evitar situações que 

nos poriam em risco, e sempre confiando no membro da equipe que nos ajudava nos 

momentos de dificuldades, visando evitar acidentes, como a possibilidade (real) da cadeira 

tombar. Além disso, era o ajudante que nos guiava e escolhia onde/como passar nos pontos 

em que não conseguíamos seguir com autonomia e fluidez.  

As dificuldades foram tantas que só prestamos atenção no ato de locomover a cadeira, 

e não olhamos para nada além da calçada a nossa frente. Além disso, não houve tranquilidade, 

pelo contrário, houve tensão, medo, sensação de insegurança e dependência. Em síntese, não 

aproveitamos o espaço, apenas focamos em superar, com muito esforço, os obstáculos físicos 

presentes naquelas calçadas. Essas questões remetem a um componente subjetivo de grande 

relevância dessa situação, que foi a experiência urbana que tivemos.  

Recorrendo a categoria affordances (GIBSON, 1986, apud COHEN, 2006) podemos 

fazer um “raio-x” das características objetivas daquelas calçadas. Tratavam-se de calçadas 

sem a devida inclinação transversal, com desníveis, com variação de revestimentos, 

superfícies irregulares e trepidantes, sem rampa ou elevação de via para travessia em nível, ou 

seja, calçadas reais opostas as calçadas ideias previstas nas normas (NBR 9050, Decreto 

5.296/2004). Podemos concluir que as affordances dessas calçadas eram inadequadas e 

insuficientes a ação e movimento da pessoa (GIBSON, 1986, apud COHEN, 2006), no caso, o 

pseudocadeirante. Assim, de fato as características daquele ambiente influenciaram as 

competências motoras e na habilidade de lidar com o meio, reforçando nossa 

pseudodeficiência, e influenciando nossos sentimentos, conforme posto por Cohen (2006, p. 

3). Com isso, corroboramos a ideia de que o ambiente urbano pode colocar o corpo deficiente 
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em desvantagem (Idem) e gerar um processo de exclusão espacial (DUARTE; COHEN, 2004, 

p. 6). 

Partindo da premissa que é através da interação do corpo com o ambiente que se há 

uma experiência do espaço Duarte (2015, p. 4), de fato o ambiente pode influenciar as reações 

emocionais do corpo (COHEN, 2006, p. 28), que no caso da nossa experiência pessoal não foi 

positiva, já que não fomos capazes de nos introduzir no espaço com nosso corpo/sentidos e 

vivenciarmos uma experiência espacial satisfatória (DUARTE; COHEN, 2004, p. 5), haja 

vista as affordances que nos impediram de vivenciar nossa orientação espacial, que se refere a 

uma experiência de localização de um ambiente desde que nele haja condições para tal 

(COHEN, 2006, p. 34).  

São três os elementos que a orientação espacial fornece no ato de se locomover, saber 

onde está; saber para onde ir e, capacidade de escolher a melhor rota (SANOFF, 1991, p. 73, 

apud COHEN, 2006, p. 34). De fato sabíamos onde estávamos e sabíamos para onde 

queríamos ir, todavia, não tivemos a autonomia de escolher a melhor rota, já que, fomos 

forçados a seguir pelas calçadas que não eram a melhor rota, e nelas, ao nos depararmos com 

obstáculos, era nosso ajudante que escolhia por onde ir e como ir para superá-lo.  

Quando Gibson (1986, apud COHEN, 2006) afirma que são as affordances 

encontradas nos ambientes que determinam a decisão de para onde ir, é possível compreender 

que é a análise prévia do ambiente em sua acessibilidade que leva a decisão de qual rota 

utilizar no deslocamento, de maneira a evitar menos obstáculos e esforços, afinal, a relação 

espaço/esforço é relevante na percepção espacial de um cadeirante (DUARTE; COHEN, 

2004, p. 3), pois os obstáculos podem ser um fator desencorajante em função do esforço que 

demandará, afetando negativamente na vivência daquele espaço (Idem, p. 4).  

De fato, quando se está numa cadeira de rodas o seu campo de visão, fator que impacta 

na experiência do espaço urbano (DUARTE; COHEN, 2004), fica limitado não só devido ao 

ângulo de visão como colocado por Duarte e Cohen (2004, p. 3), mas também porque esse 

sentido acaba sendo completamente direcionado a análise da calçada a sua frente, que por 

estar cheia de obstáculos e impossibilitar a fluidez do deslocamento, exigiu da 

pseudocadeirante total atenção de por onde e como ir. Assim, o fato de ter que estarmos o 

tempo todo atentos ao chão, não olhamos mais nada, ou seja, impactando na nossa experiência 

vivida com o espaço (Ibdem, p. 5).  

Não temos duvidas que a experiência vivida gerou em nós uma memória corporal, 

fruto da nossa experiência espacial naquela metade de quarteirão, que nos tornou aptos a 
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entender a relação entre distância, esforço, tempos e ritmos (DUARTE, 2015, p. 7) 

necessários para um deslocamento em cadeira de rodas. Na nossa experiência aquela distância 

de meio quarteirão teve uma duração mais prolongada, pois o nosso deslocamento foi 

prejudicado pela inacessibilidade daquele espaço, e somado a isso, tivemos que empreender 

um grande esforço físico para que a cadeira rompesse os atritos dos pisos, nos forçando a 

seguir um ritmo de movimento lento. Com isso, não podemos deixar de agregar o cansaço 

físico na percepção espacial (DUARTE; COHEN, 2004) que tivemos em nossa experiência.  

Disso concluímos que nossa experiência não gerou empatia espacial (DUARTE, 2015, 

p. 1), pois não havia naquele espaço urbano características espaciais que nos acolhesse e nos 

fizesse sentir projetados na ambiência do lugar. Quando corpo e espaço são consoantes o 

sujeito é capaz de atribuir afetos ao espaço, gerando empatia espacial, transformando espaço 

em lugar e sua ambiência se funde ao corpo (DUARTE, 2015). Nesse sentido, foi justamente 

a ausência de acessibilidade que nos impediu de estabelecer essa relação com o ambiente, 

impedindo que se formasse uma relação de agradabilidade espacial (DUARTE; COHEN, 

2018, p. 2), faltando, portanto, aquele espaço a acessibilidade emocional (Idem, p. 3).  

Para além das características objetivas daquele espaço, affordances, podemos afirmar 

que não se tratava de um espaço inclusivo para um pseudocadeirante e por analogia, a um 

cadeirante, afinal, não foi possível estabelecer uma relação harmoniosa com o ambiente, 

dirigir nossas ações com autonomia, segurança, competência e liberdade, que deveriam ter 

sido possíveis mesmo com nossas dificuldades de pseudocadeirantes de primeira viagem 

colocadas por (DUARTE, COHEN, 2018).  

Nesse sentido, concluímos por analogia que são as características do ambiente que 

afetam a mobilidade de um cadeirante, e levam a uma experiência de deficiência no sentido 

apontado por (CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2013; PACHECO e ALVES, 2007; DINIZ, 

2007), para os quais a deficiência é uma experiência de opressão e restrição ao corpo com 

impedimentos, tendo sentido a partir diferentes barreiras postas a esses sujeitos. Afinal na 

medida em que o ambiente é inacessível, ele dota a experiência urbana de um caráter 

negativo, já que os elementos distância, tempo, esforço e ritmos são dificultadores da 

mobilidade urbana, e não "um convite ao prazer de usufruir os lugares" (DUARTE; COHEN, 

2004, p. 4). 

 

2.4 Quarto ponto de vista: cadeirantes 

“Quando eu te falo isso, acessibilidade urbana...”   
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“Péssima”. (Amanda) 

 

Começamos essa seção do segundo capítulo com esse trecho de entrevista, na qual 

nossa pergunta foi cortada por nossa entrevistada, que não precisou ouvir muito para dar sua 

opinião sobre a acessibilidade urbana no município em que reside, Campos dos Goytacazes. 

Com isso, queremos situar que este segmento analisará a mobilidade e acessibilidade urbanas 

a partir do ponto de vista de cadeirantes, tendo sido o recurso metodológico a entrevista 

semiestruturada de caráter aberto.  

Entrevistamos três cadeirantes, sendo duas mulheres e um homem. A primeira de 

todos foi Amanda, uma jovem universitária; depois Ana, uma mulher de meia idade em 

situação de rua, e por fim, Jeferson, um jovem servidor público federal20. A escolha dos 

entrevistados foi complicada, pois não queríamos abordar um cadeirante na rua para que nos 

concedesse uma entrevista, e por isso, buscamos por estes sujeitos nos espaços onde tínhamos 

alguma facilidade de contato, as instituições de ensino.  

Por meio dessas instituições conseguimos o contato de quatro cadeirantes, entre eles 

Amanda e Jeferson, e os demais, não demonstraram interesse e receptividade em participar da 

pesquisa, talvez por um receio de serem estigmatizados, e por isso não forçamos a adesão dos 

mesmos. Já Ana, conseguimos o contato através de outra pesquisadora do nosso programa de 

mestrado, que nos apresentou e facilitou nossas trocas. Por fim, tentamos uma entrevista com 

o cadeirante C21, mas tal qual Ana nos alertou, ele é agressivo e não sentimos segurança em 

efetuar, de fato, a abordagem. 

Nossos entrevistados possuem uma posição social bem distinta. Amanda, beneficiária 

do Benefício de Prestação Continuada – BPC, reside com os pais que têm renda proveniente 

do trabalho; Ana igualmente beneficiária do BPC reside na rua, e Jeferson trabalha como 

servidor federal e tem uma renda consideravelmente elevada em relação as demais. Nas 

analises que se seguirão, veremos como a questão da renda impacta na mobilidade urbana de 

cadeirantes (PIRES, 2009). 

A primeira questão que colocávamos nas entrevistas, era a apresentação da nossa 

temática geral de pesquisa, a acessibilidade urbana e circulação de cadeirante em Campos dos 

Goytacazes, e pedíamos a opinião livre do entrevistado sobre o tema. Foi nessa pergunta que 

obtemos a resposta “péssima” de Amanda, qualificando a acessibilidade, conforme colocamos 

na abertura dessa seção. Comecemos então desdobrando essa primeira questão da entrevista.  

                                                             
20 Todos concordaram que seus nomes fossem usados as claras nessa dissertação.  
21 Item 2.2 do capítulo 2.  
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Quando Amanda utilizou o adjetivo “péssima”, pedimos que ela desdobrasse sobre 

suas motivações para tal. Ela nos respondeu que essa “porque eu particularmente não saio, 

porque Campos não tem adaptação nenhuma”. Nos primeiros momentos da entrevista ela já 

nos deu um elemento relevante de análise, que é o fato exclusão espacial que leva ao 

isolamento (DUARTE; COHEN, 2004) como consequência da ausência de acessibilidade 

urbana.  

Em seguida, Amanda destacou que o problema também está no plano atitudinal, já que 

a falta de educação das pessoas e motoristas interferem na qualidade do espaço para um 

cadeirante, o que remete a questão das barreiras atitudinais conforme a Lei Brasileira de 

Inclusão (13.146/2015). De forma espontânea ela coloca o problema das calçadas, que na sua 

percepção são “um absurdo, uma mais alta que a outra, buracos enormes que a pessoa quase 

cai”, destacando assim o problema da falta de acessibilidade das calçadas e relacionando com 

elemento do risco, afinal, se não há segurança no deslocamento não há acessibilidade 

(MACHADO; PALMA LIMA, 2015; VIZIOLI, 2006) e a calçada não é uma rota acessível 

segundo os parâmetros da NBR 9050.  

Associando a acessibilidade a presença de rampas, Amanda emendou “não tem 

acessibilidade, não tem, não tem em lugar nenhum. Tem uma rampa ou outra, mas é só na Av. 

28 de Março, mas e nos bairros?! Quem não mora na classe alta, então... e isso é pior para os 

deficientes!”. Nossa entrevistada mora em Parque Prazeres, bairro situado no distrito de 

Guarus, que é considerado periferia e carregado de estigmas devido aos índices de pobreza e 

violência. O que nossa entrevistada chama a atenção é para distribuição desigual dos recursos 

da cidade, sendo um deles a infraestrutura de acessibilidade, promovendo a diferenciação no 

acesso a cidade (MAMANI, 2004, p. 100).  

Ela prossegue se queixando das rampas, que além de escassas, quando existem são 

muito inclinadas, e oferecem um risco, pois “quem não tem controle vai [...] para trás com 

tudo”, ou seja, não a consegue subir. Ela finaliza essa primeira questão queixando-se que 

“eles não pensam no cidadão”, e ao perguntarmos eles quem, ela responde que é o poder 

público, a prefeitura, o estado. Finaliza argumentando que Campos é uma cidade maior, e 

deveria ter acessibilidade urbana. De fato, contando inclusive com um Plano Diretor 

Municipal (Lei 7.972/2008), que prevê como um dos princípios que norteiam a referida lei, a 

acessibilidade urbana (art. 3º III).  

Essa mesma questão da entrevista, e muitas outras, tiveram que ser adaptadas para 

Ana, que apresentou algumas dificuldades de compreender as perguntas e de formular 



64 
 

respostas22. Pois bem, quando apresentamos o tema e pedimos a sua opinião, ela disse que era 

importante, pois poderia mudar a vida da cidade, e não acrescentou mais nada.  

Jeferson também foi conciso em sua resposta, destacando que é um tema relevante, e 

que a cidade precisa de foco em cima da questão da acessibilidade, também evocando que 

“poder público tem pouca atenção dessa parte”. Esse chamamento de responsabilidade ao 

poder público corrobora as ideias de Cunha; Helvecio (2013, p. 14) que destacam que as 

calçadas exigem a vigilância do poder público municipal, haja vista que são a principal via de 

deslocamento da população.  

A segunda pergunta das entrevistas foi “o que é acessibilidade para você”. Antes de 

elencarmos as respostas de nossos entrevistados, vamos destacar o que é acessibilidade do 

ponto de vista teórico, que se refere condição favorável para o movimento e locomoção do 

pedestre com suas diferentes capacidades individuais, sendo uma condição para que a 

circulação seja segura, autônoma e independente (MACHADO; LIMA, 2015; ALMEIDA, 

2010; BARBOSA, 2016; MOURA; MOURA, 2016; CARVALHO, 2017). Agora, vejamos o 

que é acessibilidade para nossos cadeirantes,  

“Acessibilidade é quando eu posso ir e vir sem depender de ninguém.” (Amanda) 

“É quem tem lugares para subir, é quem não precisar ficar sem jeito de pedir ajuda 

para subir” (Ana) 

“No contexto do cadeirante é ter acesso aos espaços, tanto no poder público, quanto 

no particular.” (Jeferson) 

 

Essas respostas permitem definir a acessibilidade como condição para o acesso 

independente aos espaços. A questão da ajuda é um ponto que se destaca, pois, não havendo 

acessibilidade, a ajuda funciona como mecanismo para driblar os obstáculos, conforme vimos 

na nossa experiência de campo com pseudocadeirantes e na nossa própria experiência 

pessoal23. Ainda nesse ponto, Ana traz uma questão importante “ficar sem jeito de pedir ajuda 

para subir”, que representa um sentimento de negativo de dependência, uma condição que 

causa certa vergonha em ter que incomodar alguém.  

A próxima pergunta foi feita apenas a Amanda e Jeferson, e se referiu a inaplicação 

das garantias legais de acessibilidade na realidade prática, pedindo a opinião dos entrevistados 

                                                             
22 Essa entrevista foi trabalhosa e exigiu um pouco de improviso e jogo de cintura, pois além das dificuldades 

próprias a ela, fomos interrompidas algumas vezes por seus colegas, também em situação de rua, que vinham lhe 

perguntar o que estava fazendo, se ia demorar, etc. Notamos que ela ficou muito aérea devido a isso, como se 

estivesse preocupada com algo e pudemos observar que de longe esses colegas ficavam olhando e gesticulando 

como se estivessem insatisfeitos com nossa aproximação e conversa com Ana.  

 
23 Ver itens 2.2 e 2.3 do capítulo 2.  
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sobre essa problemática. Amanda destacou que na prática não vê a acessibilidade disponível 

para si, e usou o exemplo do transporte público,  

Por exemplo, no meu bairro, tem o ônibus para cadeirante, com um adesivo enorme 

lá, vai eu pegar esse ônibus, o elevador não funciona. Não tem como eu vir para 

faculdade nele, eu preciso pagar táxi, sendo que o ônibus passa na porta da minha 

faculdade, pode me pegar na porta de casa, mas o elevador não funciona. (Amanda).  

 

Com essa resposta Amanda não só colocou um ponto de desrespeito as previsões 

legais, já que o transporte público deve também ser livre de barreiras, conforme a Lei 

Brasileira de Inclusão (13.146/2015), mas também o problema da mobilidade urbana, que 

quando ausente de acessibilidade, promove uma condição de circulação desigual na cidade 

(PIRES, 2009), afinal, a presença de barreiras reforça a desigualdade do uso do espaço urbano 

a pessoas que possuem impedimentos físicos (Idem), como é o caso de Amanda. 

Jeferson começa sua resposta dizendo que, na sua percepção, a inacessibilidade não se 

refere ao desconhecimento da norma, já que a ABNT é “antiguíssima”, então, o problema é 

que “às vezes a pessoa sabe a norma e não aplica bem” e também “não percebe que os 

usuários precisam de uma adaptação além da norma”. Outra questão que ele colocou em 

relação a aplicação das normas, é que as pessoas devem pensar “se aquilo realmente atende 

aquela pessoa que frequenta aquele espaço”.  

Por exemplo, os bares, restaurantes, você percebe que não têm preocupação com a 
norma, e nem percebem esse público [deficientes], que é consumidor. Essa 

instituição, por exemplo, aqui na Reitoria24, que sabe da norma, mas ainda não tem 

elevador. Ai vem com a desculpa que é o poder público, que tem licitação. Tem 

gente que sabe da norma e não cumpre. Tem gente que não sabe e uma hora aparece 

um deficiente e ele percebe que precisa cumprir uma norma aí vai lá e cumpre. 

(Jeferson) 

 

Jeferson evoca a questão da inacessibilidade arquitetônica, uma dimensão relevante 

para se pensar a experiência urbana de um cadeirante, afinal, embora enfatizemos as calçadas 

como ponto central da nossa analise, de que serviriam elas se pensadas de forma isolada sem 

interligação com seus usos limítrofes, como colocado por Jacobs (2011, p. 30). 

Posteriormente veremos o quanto Jeferson faz questão de colocar os espaços arquitetônicos 

como exemplo de suas falas, para no final de tudo se ressentir de ter que não frequentá-los 

devidos a inacessibilidade.  

A pergunta seguinte da entrevista foi se havia um lugar na cidade em que a pessoa se 

sentia bem, do ponto de vista da acessibilidade urbana. Amanda nos respondeu que não, e 

levantou o problema dos buracos nas vias de deslocamento e o problema das rampas, dando o 

                                                             
24 Reitoria do Instituto Federal Fluminense Campus Campos dos Goytacazes, local de trabalho de Jeferson.  
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exemplo da ciclovia da Av. 28 de Março “Quando vai descer uma rampa, muito curta, o 

impacto é muito forte, tem muito risco de cair, entendeu?! Isso com minha cadeira que é 

assim [motorizada], imagina quem tem a manual?”. 

Nessa fala nossa entrevistada associa o problema das rampas à questão da segurança 

do seu deslocamento, enfatizando que o risco de queda é grande. Logo, rampas inacessíveis 

geram uma experiência de circulação insegura, que evoca sentimentos de medo na pessoa, 

expressando uma relação desarmoniosa com o ambiente, que no exemplo dela, não é um 

espaço inclusivo, tal como colocado por Duarte e Cohen (2004, p. 7).  

Ao dar sua resposta, Jeferson usou o exemplo dos bancos, que embora tenham vagas 

preferenciais para carros, não apresentam calçadas acessíveis, e completou dizendo que “não 

basta que o estabelecimento seja acessível, mas todo o contexto em volta dele, para que se 

chegue ao estabelecimento”. Trata-se justamente de situar a calçada como elemento de 

conexão no meio urbano que interliga os usos limítrofes a ela (JACOBS, 2011), com 

condições de mobilidade inclusiva que atendem as necessidades físico-morfológicas dos 

cidadãos, e possuam conforto espacial (CÂMARA; NÓBREGA, 2011, p. 78).  

Para Ana, o lugar em que ela vive, basicamente na Praça São Salvador, é acessível, 

pois “tem as subidinhas que a Prefeitura fez” (as rampas) e é um lugar onde ela não precisa 

pedir ajuda para se locomover. De fato, um dos elementos que são usados para caracterizar 

um espaço como acessível é a independência da circulação, e Ana se sente independente 

circulando na praça e suas calçadas, e no trecho do calçadão quando vai até o “Chá Chá Chá” 

e numa conhecida rede de lojas de eletrodomésticos, que são os pontos nos quais ela costuma 

ir para vender suas balas. 

A próxima pergunta da entrevista foi sobre a mobilidade urbana e uso de transportes. 

Amanda nos respondeu que não anda de ônibus, e antes da entrevista ela nos disse o porquê, e 

concluiu que só anda de táxi ou de carro com o pai. Perguntamos se ela circula pelas calçadas, 

quando sai do carro, e ela nos respondeu que “particularmente não passo pelas calçadas, pois 

o carro entra na faculdade, eu não uso calçada porque pega num ponto e deixa em outro”. 

Relembrando a ela o que ela nos disse sobre a linha de ônibus que passa em frente sua casa, 

perguntamos se caso o elevador do ônibus fosse endireitado, se ela passaria a usar o transporte 

público, e ela nos respondeu que não “devido às calçadas, o ponto do ônibus da minha casa 

não tem acessibilidade, tem areia e buraco; não tenho acessibilidade, não tenho”.  

Sobre a mobilidade urbana e uso de transportes, Ana disse que há muito tempo não 

anda de ônibus, e quando andava ela usava o elevador de acesso, mas que ela não tem 
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necessidade de usar esse meio de transporte. Mas destacou que o problema maior, em sua 

opinião, são os ônibus intermunicipais, que não dispõem de elevador de acesso, e assim, 

alguém tem que pegá-la no colo para adentrar o veículo, coisa que lhe causa desconforto, se 

sentindo sem jeito. 

Jeferson nos respondeu que já tentou andar de ônibus quando tinha entre 10 e 12 anos, 

mas foi uma experiência que não deu certo, e com isso, há mais de 20 anos que não sabe o 

que é andar de ônibus. Destacou que sua realidade de vida o colocou “numa sinuca de bico, de 

que ou eu arrumava meios próprios ou não me locomovia na cidade”, pois de ônibus não era 

possível se locomover. Acrescenta que,  

Hoje meu pai me acompanha e dirige para mim, e a gente tenta resolver as questões 

de acessibilidade da melhor forma possível. Depender de transporte público para 

quem não tem necessidades especiais está complicado, por questões de horário e tal, 

imagina para quem tem? Eu sei inclusive, não frequento ônibus, mas meus colegas 

reportam, muitos ônibus “se você pegasse tal linha não ia dar”, “tem o elevador mas 

o cara não sabe operar”, “o elevador tá quebrado”... é complicado. Apesar de eu ter 

percebido um avanço pela questão legal, ainda não está operacionalizando a questão. 

(Jeferson) 

 

Perguntamos por fim se ela usa táxi, e ele disse que sim, embora “alguns se negam a 

levar, na cara dura”, e nos contou uma experiência que teve na cidade do Rio de Janeiro, 

quando ele chamou um táxi e o taxista ao chegar ao lugar, disse ele, “percebeu que eu era 

cadeirante e passou reto e cancelou a corrida sem nem dar satisfação”.  

Esses três relatos dos nossos entrevistados mostram como a mobilidade urbana, 

quando desprovida de acessibilidade, colocam as pessoas em condição de circulação desigual 

na cidade (PIRES, 2009), prejudicando seu direito liberal de ir e vir e o acesso a 

oportunidades dispostas na cidade (MACHADO; LIMA, 2015; VIZIOLI, 2006), de maneira 

que, há uma diferenciação no acesso a cidade por esses sujeitos (MAMANI, 2004, p. 100). 

Devido às barreiras presentes nos transportes, apesar de serem determinantes da mobilidade 

urbana e essenciais ao deslocamento de pessoas, os impedimentos físicos dos nossos 

entrevistados se tornam um impedimento levando a uma experiência de restrição (DINIZ, 

2007). Assim sendo, é a acessibilidade que permite o direito a uma cidade inclusiva (FEIJÓ; 

BRITO, 2015). 

Dando prosseguimento a entrevista, pedimos aos entrevistados que nos dissessem se 

costumam usar as calçadas e se tinham alguma experiência para nos relatarem sobre isso, e 

por fim, como avaliavam as calçadas campistas. Amanda nos disse que recentemente teve a 

experiência de ir ao cinema do Shopping Avenida 28, relativamente próximo a universidade 

na qual estuda, e junto com seu namorado decidiu ir pela ciclovia da Av. 28 de Março, e disse 
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que foi a “pior coisa” pois quase foi “morta pelos carros” e que nunca mais faria algo do tipo, 

e avaliou as calçadas campistas como péssimas. Acrescentou que os desníveis são um 

problema, pois a cadeira de rodas “vai muito para um lado, e quando menos espera tomba 

mesmo”. 

A partir dessas respostas de Amanda, perguntamos se em algum momento ela já caiu 

da cadeira de rodas por causa de algum desses problemas. E segundo ela, já caiu uma vez 

quando ainda tinha a cadeira manual, segundo disse “eu fui subir uma rampa e bati com tudo 

[e] quebrei um dente”. Perguntamos se nesse momento ela estava sozinha, ela disse que sim, e 

que isso ocorreu logo no começo quando ela quis sair mais de casa sozinha, e perguntada 

sobre como se sentiu com isso, ela disse que pessoas estranhas tiveram que ajudá-la a se 

levantar, e que ela se sentiu,  

Péssima. A gente já sofre um preconceito, foi logo que eu quis sair mais de casa, e 

isso no começo poderia acabar com essa minha vontade de ser mais independente. E 

retornei de novo a ficar só dentro de casa, e uma coisinha pode acabar com tudo, 

pois é um processo. (Amanda) 

 

Ana nos explicou que em sua opinião o centro de Campos, se referindo à área que ela 

costuma circular mais, é acessível, devido à presença de rampas, principalmente. Todavia, 

destacou que há lugares em que as calçadas têm buracos e são ausentes das descidinhas 

(rampas) e que isso a impossibilita de circular por elas, destacando que isso acontece, por 

exemplo, quando ela sai do seu espaço comum de circulação e vai passear em outras áreas, 

como a Rodoviária Roberto Silveira. Perguntamos que nota ela daria para as calçadas, e ela 

disse que daria nota zero, e as considera, de modo geral, ruins. Acrescentou que se pudesse 

mandar um recado para os responsáveis por cuidar das calçadas, diria “para cuidar um pouco 

das calçadas, porque tem cadeirante que depende delas”.  

Perguntamos também se em algum momento ela já sofreu uma queda com a cadeira de 

rodas devido à ausência de acessibilidade dos espaços. Ela respondeu que sim, quando passou 

perto do bueiro e a rodinha da frente da sua cadeira bateu em um “buraquinho” e a cadeira 

virou.  

Jeferson respondeu que usa as calçadas sim, mas sempre acompanhado, e explicou “se 

eu for sozinho, é uma inclinação muito grande, e por mais força que eu faça a cadeira é levada 

para o canto, é bem difícil” e finalizou destacando que em sua opinião, isso limita sua 

independência cidadã. Perguntamos se ele circula pelo centro histórico e ele disse que sim, e 

que a Praça São Salvador tem boa mobilidade por ser plana. Posteriormente, fez uma longa 

explanação sobre a situação das calçadas campistas,  
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Campos de modo geral, as pessoas colocam carros em cima das calçadas, é uma 

árvore no meio do caminho que a Prefeitura não vai tirar, demora uma eternidade 

para tirar. É o feirante que coloca as coisas no meio do caminho, achando que vai 

ampliar a condição de oferta do estabelecimento, mas aí ele interrompe toda uma 

passagem, para idosos, para pessoas com carrinho de bebê, na verdade para todo 

mundo, e as pessoas não se atentam a isso. Às vezes você vê uma casa que tem uma 

rampa, mas é uma de moto, mas não atende, o cara acha que fez uma rampa 

qualquer. Ou então faz uma rampa com a inclinação tão absurda, que parece uma 

rampa, mas não é, é um obstáculo para a morte, você vai lá no meio da rua. Às 

vezes tem a rampa e não tem o corrimão, pois quando eu estou usando a cadeira, eu 
preciso de uma rampa boa, que me de condições de subir, que é mais difícil que 

descer, mas eu não tenho nenhum apoio, e então se eu fizer em falso a cadeira vira. 

O espaço é tão pequeno para rampa, que se eu fizer em falso para um lado ou para 

outro eu vou embora [para o chão]. (Jeferson) 

 

Sobre quedas, ele disse que andando pela cidade ele nunca caiu, pois só anda 

acompanhado. Todavia, no ambiente escolar, local em que fica mais a vontade e sozinho, já 

caiu, e explicou que o problema foi “aquele degrauzinho minúsculo e a pessoa acha que não 

precisa de rampa” que fez sua cadeira virar.  Perguntado sobre como se sentiu com essa 

situação, respondeu de forma positiva, dizendo que isso faz parte, pois “todo mundo cai uma 

vez na vida, não é porque sou cadeirante que não posso cair” e completou, “é horrível, mas 

faz parte da vida também, pois a gente não pode se sensibilizar com tudo, ‘ah coitadinho 

caiu’, não, todo mundo pode cair, acontece”.  

Por fim, perguntado sobre como avalia as calçadas campistas, respondeu que “de 

modo geral são péssimas”, chamando a atenção apara a responsabilidade dos cidadãos e do 

poder público no que se refere à promoção e manutenção de calçadas acessíveis, faltando, 

portanto, consciência e fiscalização a respeito das calçadas. 

Tem qualidade nenhuma, pois são muito baixas. Não há um padrão. Apesar de o 

cidadão achar que a casa é minha, eu construo do jeito que eu quero, [mas] você tem 

que ter um mínimo ali de padrão, e de fiscalização. Pois se o ‘cara’ coloca o carro no 

meio da calçada, ele está interrompendo o fluxo, você tem que passar no meio da 

rua, e às vezes numa ocasião dessas, você não tem acesso a rua, porque os 

paralelepípedos são do tamanho de um ‘trambolho’, você não consegue nem sair da 

calçada. Então é difícil, é horrível. 

 

Com isso podemos destacar que nossos entrevistados consideram as calçadas 

campistas péssimas/ruins, devido a seus problemas com acessibilidade. Ana chama a atenção 

para a presença de buracos nas calçadas e ausência de rampas, fatores que, segundo ela, são 

comuns nas áreas para além do centro histórico, e que a impedem de poder circular pelas 

calçadas. Amanda e Jeferson destacaram o problema dos desníveis, que fazem com que a 

cadeira de rodas tenda para um lado podendo levar a uma queda, questão essa que 

identificamos na nossa experiência pessoal, quando sentimos que parecia haver um “ímã” nos 
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puxando para o lado da rua, esse “ímã”, deduzimos ser fruto da indevida inclinação 

transversal das calçadas. 

Nesse ponto, Jeferson destacou a dimensão da força, que por maior que seja não 

consegue ser suficiente para driblar esse problema da inclinação transversal indevida, e com 

isso, destacou a necessidade de sempre ter um acompanhante junto de si, o que demonstra que 

sem a acessibilidade não é possível ter uma circulação independente.  Sobre o esforço, Duarte 

e Cohen (2004, p. 3) explicam que a dificuldade de locomoção aumenta o gasto de energia e 

estabelece uma relação inevitável entre espaço e esforço, de maneira a agregar o cansaço 

físico à percepção espacial do cadeirante. 

Jeferson corrobora a opinião de Ana de que a Praça São Salvador, tem uma boa 

mobilidade, mas que não usa muito o centro histórico. Depois, fez uma grande explanação 

sobre as calçadas campistas. Chama a responsabilidade para o cidadão comum, que não tem 

noção dos impactos da ocupação indevida das calçadas, que são rotas de circulação e não de 

estacionamento de carros ou exposição de produtos. Critica também a prefeitura, que não age 

no sentido de fiscalizar e coibir tais práticas, bem como não dá a devida manutenção as 

calçadas.  

Jeferson aponta também que a questão da acessibilidade prejudica não só o cadeirante, 

mas outros grupos como idosos e pessoas com carrinho de bebê, justamente no sentido 

colocado por Joseph (2004) acerca de se tratar a acessibilidade como hospitalidade, ou seja, 

recorrendo ao princípio da simultaneidade dos usos, que tem potencial de superar a dualidade 

entre corpos normativos e não normativos (GOFFMAN, 1978, p. 14), na medida em que 

promoveria a acessibilidade universal (JOSEPH, 2004).  

Assim como Ana, Jeferson queixou-se do problema das rampas, que quando 

inadequadas, são a seu ver, um obstáculo para a morte, ou seja, um risco. Deste modo, as 

calçadas não lhes transmitem segurança ou conforto, impedindo que se sintam contemplados 

por aquele espaço, que não lhes oferece acessibilidade emocional (DUARTE; COHEN, 2018) 

enquanto premissa projetual necessária para se alcançar a empatia espacial, ou seja, 

acolhimento e agradabilidade espacial (Idem). 

Jeferson também chama a atenção para uma grande problemática em relação as 

calçadas: a responsabilidade por sua manutenção. Entendemos a calçada como um dos 

principais locais públicos de uma cidade (JACOBS, 2011, p. 30), o que requer o respeito 

absoluto de todos e a vigilância do poder público municipal (CUNHA; HELVECIO, 2013, p. 

14). Em termos legais, são essas as principais questões que levantamos,  
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Art. 75 - Os proprietários de imóveis que tenham frente para logradouros 

pavimentados ou dotados de meio-fio são obrigados a pavimentar e a manter em 

bom estado os passeios em frente de seus lotes (Lei 6.692/1998 – Código de Obras 

do Município de Campos dos Goytacazes). 

Art.76. Para prover a acessibilidade universal no Município, serão executadas as 

seguintes ações e medidas de planejamento: I - Elaborar estudos para normatização 

das calçadas, especificando dimensões e materiais e para adequação das calçadas 

existentes às normas universais de mobilidade e acessibilidade urbana; (Lei 

7.972/2008 – Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes). 

 

O que essas normativas municipais mostram é que a construção e manutenção das 

calçadas é uma responsabilidade do proprietário lindeiro. Todavia o Plano Diretor em várias 

partes fala sobre a necessidade de acessibilizar as calçadas, e para tal prevê mecanismos como 

a implementação de uma Política Municipal de Acessibilidade (Art. 75 I) e o Plano de 

Acessibilidade Universal – PLAU (Art. 341), ambos ainda inexistentes no município, numa 

clara alusão a problemática do descumprimento da lei.  

Diante das questões apresentadas nessa seção, podemos concluir que a ausência de 

acessibilidade urbana impacta na mobilidade urbana de cadeirantes, que a experimentam de 

forma desigual, na medida em que são impedidos de circular com segurança e autonomia. 

Também a inacessibilidade se relaciona a questão do risco vs. segurança dos deslocamentos, 

que é uma constante apontada por nossos entrevistados. Outro ponto essencial é a questão da 

ausência de independência que impacta na mobilidade dos mesmos, que se veem numa 

situação em que precisam de ajuda para circular, seja no sentido de romper obstáculos, seja no 

sentido de prezar por sua segurança. 

 

2.5 Quinto ponto de vista: produtores da acessibilidade  

A cidade tem que ser fácil: fácil de ser vivida, fácil de ser lida, de ser compreendida, 

e com qualidade. Isso passa pela acessibilidade, não tem jeito. (Lídia).  

 

Iniciamos esta seção do capítulo segundo com essa fala da arquiteta e urbanista Lídia 

Marins acerca da acessibilidade urbana enquanto elemento qualificador do espaço urbano de 

uma cidade, tornando-a vivenciável por seus habitantes. O que nos propomos neste capítulo é 

discutir a mobilidade e acessibilidade urbana a partir do ponto de vista de três profissionais da 

arquitetura e urbanismo, que apresentaram suas opiniões acerca da nossa problemática de 

pesquisa e seus desdobramentos através de entrevistas.  

O primeiro, Cláudio Valadares, cujo escritório projetou a reforma do Centro Histórico 

de Campos dos Goytacazes, ocorrida a partir do ano de 2013, tendo como um de seus 
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elementos investimentos em acessibilização dos espaços urbanos, como as calçadas. A 

segunda entrevistada, Lídia Marins, trabalha na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade 

Urbana, no setor de análise de projetos, e nos apresentou um pouco da rotina de aprovação e 

fiscalização de projetos, nos ajudando a entender as motivações para a inaplicação das 

garantias legais de acessibilidade. Por fim, entrevistamos Renato Siqueira, que atua na 

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e foi um dos responsáveis por coordenar a 

atualização do Plano Diretor Municipal e atualmente chefia a construção do Plano Municipal 

de Mobilidade Urbana.  

O primeiro eixo de análise que apresentaremos sob a ótica dos entrevistados é a 

acessibilidade urbana. Nossas observações diretas, nossa vivência do espaço através de uma 

cadeira de rodas, e as entrevistas com cadeirantes nos levaram a considerar a precariedade da 

acessibilidade urbana em Campos dos Goytacazes, e o quanto isto torna a mobilidade urbana 

de cadeirantes restritiva, ineficiente e desigual. As entrevistas com esses profissionais, como 

veremos, vão ao encontro das nossas percepções anteriores, e mostrarão como esses 

profissionais, atuantes em diferentes locais/atribuições, percebem esse problema.  Assim, 

comecemos pela primeira questão, a acessibilidade em Campos dos Goytacazes.  

Como arquiteta e urbanista tenho certeza que isso não existe na cidade de Campos, 

temos uma acessibilidade comprometida ou praticamente nula, que acaba 

impactando na mobilidade urbana. (Lídia)  

Campos tem uma limitação muito grande de acessibilidade, não só para pessoas com 

limitações ou com necessidades diferenciadas/especiais. (Renato)  

 

Do ponto de vista da análise de projetos, Lídia nos apresenta informações importantes. 

Ela explicou que o caminho que um projeto percorre para aprovação é, basicamente ser 

analisado, corrigido se necessário, as exigências projetuais são feitas, mas que, no entanto, 

ocorre que na execução da obra, o proprietário constrói de maneira diferente ao previsto no 

projeto, e não há fiscalização dos órgãos públicos nesse sentido. Com isso, ela explica, 

acabam prevalecendo os gostos pessoais de quem constrói sobre a lei. Daí surge o problema 

das calçadas. 

Centro de grande contradição, as calçadas são de uso público segundo o Código de 

Obras, mas de responsabilidade do proprietário lindeiro, que seguindo gostos pessoais, ou por 

desconhecimento da lei ou por ignorá-la, constroem calçadas desprovidas “de unidade 

enquanto espaço urbano”, contribuindo para as precárias condições de acessibilidade do 

espaço. 

Hoje as calçadas não são de ninguém, elas são um caminho público e é um espaço 

público, o código de obras é muito claro quanto a isso, que a Prefeitura num 

determinado momento, por conveniência passou a responsabilidade de cuidar para o 
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proprietário, então se eu tenho a responsabilidade de cuidar e de fazer, farei o que 

achar bonito, o que cabe no bolso, e isso não tem identidade urbana, penso no meu 

umbigo [...] faço uma calçada desprovida de unidade enquanto espaço urbano. E aí 

os cadeirantes ficam perdidos nisso. 

  

A questão do abandono das calçadas já é um problema apontado por Cunha; Helvecio 

(2013, p. 14) que também consideram que o descaso com as calçadas faz com que esses 

espaços públicos tão elementares a circulação urbana e a experiência urbana, sejam 

verdadeiras terras de ninguém. Nesse cenário, grupos que têm sua mobilidade urbana mais 

dependente de condições de acessibilidade, como os cadeirantes, veem-se em situação de 

mobilidade urbana desigual e restritiva, envoltos nessa face do caos urbano que os obriga a 

criarem estratégias capazes de driblar toda essa problemática. 

Perguntamos a Lídia se Campos tem o Plano de Acessibilidade Universal – PLAU, 

previsto no artigo 342 do Plano Diretor Municipal, que visa regulamentar normas gerais e 

específicas para adaptar, entre outros, os espaços públicos ao conceito de desenho universal, 

conforme Decreto Federal nº 5.296/2004, e às normas técnicas vigentes, como, por exemplo, 

a NBR 9050. Lídia nos informou que não, não há esse instrumento legal em vigência. Trata-se 

de uma grande perda, já que o PLAU abarcaria a adaptação dos atuais logradouros e os 

vindouros à padronização e acessibilização, e a criação de projeto prioritário de adequação de 

calçadas. 

Isso retrata um discrepância entre a lei prevista e a lei aplicada, que no caso da 

acessibilidade, como temos visto via de regra não se aplica nas realidades concretas. Nesse 

sentido, Renato considera que, “a distância entre a garantia legal e o documento da lei [gera] 

essa distância entre a cidade do plano e a cidade que a gente vivencia todo dia”. Com isso, 

temos uma cidade real que muito se distancia da cidade legal, concebida através dos 

instrumentos do Plano Diretor e Código de Obras. Nesse sentido, as calçadas são o alvo de 

toda a problemática,  

É uma calçada em desconformidade, afastamentos impróprios, locais que se 
esforçam para instalar rampas, mas fora de norma, então se faz o que quer, com a 

intenção de fazer o bem, [...], só que não busca uma orientação profissional, segundo 

que executa de qualquer maneira ou até em local inadequado. Existe rampa de 

acesso feita pelo poder público, o que é pior e agrava o problema para cadeirante, 

que a rampa está de cabeça para baixo, que é na Alberto Torres na Pracinha do 

Canhão, esquina com a Barão de Miracema, a rampa de acesso para cadeirante está 

de cabeça para baixo. Tem a rampa de acesso de um lado da calçada e de outro você 

não tem, então que tipo de relação e condição que se dá para a pessoa caminhar? 

(Renato) 

 

Quando Renato usa o exemplo da rampa da Pracinha do Canhão, isso suscita uma 

questão relevante sobre a fiscalização de obras públicas. Segundo Lídia, obras públicas 
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promovidas pela municipalidade não são analisadas previamente à execução, “na maioria das 

vezes os projetos saem, são executados e eles não passam pela análise”. Além disso, a 

prefeitura não conta, na atualidade, com nenhum programa direcionado ao cuidado, 

manutenção e/ou fiscalização de calçadas. Perguntamos a Renato como ele avalia as calçadas 

em Campos dos Goytacazes, a que ele respondeu,  

Se tivesse uma nota abaixo de zero eu daria. Ela é muito ruim, muito prejudicada, 
não estimula ninguém a caminhada. E temos um conflito, pois se a lei de mobilidade 

diz que a prioridade deve ser dada aos meios não motorizados, como você estimula 

isso numa cidade que não tem a infraestrutura ou o local adequado para que essa 

locomoção com meios não motorizados, seja a pé, seja de bicicleta, ou de cadeira de 

rodas, aconteça de fato na cidade? (Renato) 

 

Está posta a problemática, a ausência de infraestrutura que permita o uso do espaço 

público por diferentes sujeitos em suas diferentes necessidades. Assim, a problemática da 

acessibilidade encontra-se no cerne da política urbana de caráter democrático, determinando 

as discrepâncias do acesso ao espaço, impedindo uma real hospitalidade urbana, com 

deslocamentos, lazeres e circulação nos espaços públicos prejudicados (JOSEPH, 2004)   

Perguntamos a Renato sobre quais seriam as motivações dessa discrepância entre a 

cidade real e a cidade legal, e ele dá uma resposta equilibrada, que embora pese a 

responsabilidade maior para o poder público, não deixa de igualmente considerar o papel da 

sociedade civil nessa equação.  

Primeiro há uma falha tremenda do próprio poder público, pois ele é o agente 

disciplinador do cumprimento daquilo que está na lei, a fiscalização falha, os modos 

de vigilância dessa fiscalização, para a eventualidade dela falhar, [também] [...] 

então há uma falta de responsabilidade generalizada do poder público. Mas o poder 

público não é isoladamente o único detentor da responsabilidade ou 

irresponsabilidade com uma cidade. Talvez numa proporção até maior, o próprio 

cidadão. (Renato)  

 

Isso nos leva a problematizar quais seriam as soluções para essa problemática da 

acessibilidade, e por consequência, da mobilidade urbana em Campos dos Goytacazes, e tanto 

Renato quanto Lídia são categóricos e convergentes em suas respostas. A solução, em suas 

opiniões, começa a se construir a partir do efetivo planejamento urbano da cidade.  

Campos precisa de uma Secretaria de Planejamento, ele precisa pensar no urbano, o 

que eu quero para cidade daqui a vinte anos, quais são as ações de curto, médio e 

longo prazo que eu vou fazer? É uma equipe, que acorda e dorme pensando na 

cidade do futuro. E isso é urgente de ter. Qualquer cidade que queira ser boa, que 

queira proporcionar bem-estar aos seus munícipes, ela tem que ter uma Secretaria de 

Planejamento Urbano pensando a cidade, para cinco, dez, quinze, vinte anos, trinta 
anos, quarenta anos, e as gerações elas vão se renovando. (Lídia) 

A primeira coisa, que está apontado nos dois planos, é um órgão de planejamento no 

município, isso é essencial. [...] Então um órgão de planejamento que faça a 

aplicação dessa instrumentalização e dessas garantias legais de forma transversal aos 

governos é essencial no momento, [pois] a gente não pode ficar adotando 
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procedimentos parciais de 4 em 4 anos de acordo com o gosto de cada gestão, de 

acordo com o gosto ou mau gosto de cada gestor. É preciso que haja um órgão de 

planejamento composto principalmente por pessoas de carreira, devidamente 

capacitados, para que seja garantido o planejamento [urbano]. A gente sabe que o 

planejamento é de médio e longo prazo, não existe planejamento de curto prazo, isso 

é improviso. É preciso que haja fundamentalmente essa estrutura para garantir a 

aplicabilidade dessa instrumentalização e essas garantias legais. (Renato) 

 

Nesse sentido, temos uma cidade de improvisos, que não cumpre as previsões legais 

em termos de urbanismo, que não oferece hospitalidade aos seus citadinos, que é inacessível e 

por consequência, com sua mobilidade urbana restritiva, desigual e ineficaz, levando a 

exclusão espacial de grupos específicos de sujeitos, como os cadeirantes. Assim sendo, torna-

se uma cidade difícil de ser vivida por seus habitantes, haja vista que a circulação é elemento 

central para possibilitar a vivência urbana.  

Então, tantos as cidades quanto suas obras construídas, precisam de gente, 

precisam de vida, se é para todo mundo, ela deve ser acessível para todo 

mundo, você tem que ir e vir com facilidades de acesso, tem que ser 
confortável, tem que ter qualidade. Conforto para produzir qualidade. A 

cidade quando ela não é boa, não tem espaços qualitativos, as pessoas não 

gostam, não se identificam, a cidade tem que ter memória, tem que ter 
identidade. [...] a cidade tem que ser fácil, fácil de ser vivida, fácil de ser 

lida, de ser compreendida, e com qualidade, passa pela acessibilidade, não 

tem jeito. O projeto de mobilidade urbana, deixa claro, que acessibilidade e 

mobilidade andam atrelados. (Lídia) 

 

Nesse sentido, destaca-se a reforma do Centro histórico realizada em 2013, cujo 

projeto foi executado pelo escritório de arquitetura de Cláudio Valadares. Tratou-se de uma 

proposta, segundo o mesmo, “de tornar o Centro Histórico sustentável e dentro da 

sustentabilidade a acessibilidade dos seus componentes”. Na entrevista, Cláudio nos explicou 

o processo de revitalização do Centro Histórico e alguns dos percalços acontecidos. 

Ele destacou que nessa reforma houve grande preocupação com a revitalização das 

calçadas dentro dos parâmetros normativos. Um dos procedimentos adotados foi o recurso da 

elevação da via para travessia de pedestre em nível, o que facilita a mobilidade de cadeirantes, 

já que dispensa a rampa, que muitas das vezes são um obstáculo quando supostamente está 

dentro da norma. Além disso, foi previsto piso podotátil direcional antiderrapante, faixa livre 

com uso de granito antiderrapante para proporcionar uma rota acessível em meio as calçadas 

de pedras portuguesas, além de todo um trabalho de acessibilização e redimensionamento das 

calçadas.  

Todavia, Cláudio destacou que apesar da considerável verba destinada a essa 

revitalização, não foram contempladas todas as áreas previstas em projeto, pois o dinheiro 
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acabou. Além disso, a questão dos pisos podotáteis tornou-se uma polêmica visível, já que os 

postes que interrompem seu fluxo continuo, previstos em projeto de serem retirados, e 

acordado previamente entre Prefeitura e empresa de energia que seriam de fato retirados, 

ainda permanecem obstruindo o piso direcional.  

Prefeitura e empresa seguem num imbróglio sobre quem deve arcar com os custos da 

retirada dos postes, e enquanto isso, pessoas com deficiências visuais seguem sem ter esse 

instrumento de acessibilização devidamente disponível para uso.  Ainda assim, os 

investimentos executados tornam o Centro Histórico de Campos um local com certo grau de 

acessibilidade, embora suas desconexões – já que o projeto não foi completamente executado 

– façam com que não se possa considerar que de fato seja um espaço urbano acessível 

universalmente. 
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CAPÍTULO 3 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANAS COMO 

DETERMINANTES DA EXPERIÊNCIA URBANA DE CADEIRANTES  

 

INTRODUÇÃO  

Nesse capítulo terceiro objetivamos abordar a experiência urbana de cadeirantes a 

partir dos elementos da mobilidade e acessibilidade urbanas, ambos abordados sob diferentes 

pontos de vista ao longo do capítulo segundo. Assim, é no capítulo que se segue que nosso 

ínfimo fragmento de realidade (WEBER, 2006) será trabalhado de maneira completa, posto 

que abordaremos diretamente a vivência urbana, considerando as estratégias de circulação e 

as escolhas de trajetos, e os tempos e habilidades necessários ao antro de circular.  

Como colocado no capítulo anterior, a inacessibilidade do espaço urbano no geral, 

afetam a mobilidade urbana de cadeirantes, e por consequência, nos aspectos da 

independência e segurança dos seus deslocamentos. Agora nessa seção, abordaremos as 

demais consequências da mobilidade urbana desigual as quais cadeirantes estão submetidos 

na cidade de Campos dos Goytacazes. 

Consideramos pertinente relembrar nosso argumento, de que as barreiras físicas 

presentes na cidade, especialmente as urbanísticas, impactam na vivência urbana de 

cadeirantes, de maneira que a mobilidade urbana desigual e a inacessibilidade urbana os força 

a adotar estratégias particulares para conseguirem circular pela cidade e acessar seus recursos.  

Para continuar sustentando esse argumento, e para completar a análise do nosso objeto 

de pesquisa, “a vivência da circulação urbana por cadeirantes na cidade de Campos dos 

Goytacazes”, utilizaremos como recurso metodológico para construção do capítulo que se 

segue, a análise de conteúdo das entrevistas realizadas com os mesmo cadeirantes citados no 

item 2.4 do capítulo segundo. 

 

3.1 Estratégias de circulação e escolhas de trajetos 

Iniciamos essa seção do capítulo terceiro com o recorte da entrevista de Ana, no qual 

ela nos explica as suas motivações para deixar de circular pelas calçadas e utilizar as ruas 

como espaço de circulação. Como podemos ver, são dois elementos que desestimulam o uso 

da calçada por Ana, a ocupação por outros transeuntes e a falta de acessibilidade das mesmas. 

“Para eu andar na cidade, tem hora que tenho que andar no meio dos carros, pois a 

calçada está cheia. Aí eu tenho que descer da calçada e vir para a rua. [...] Tem 

lugares que têm buracos, e não têm descidinhas [rampas]. (Ana) 
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O caso de Amanda é mais complicado, pois ela escolheu não andar pelas calçadas, e 

dá preferência a usar somente o carro para se deslocar pela cidade. Assim sendo, quando 

perguntamos se havia algum espaço que ela utilizasse ou rota na qual preferia passar, ela disse 

que não, pois prefere circular de carro. Quando fizemos pergunta similar a Jeferson, ele nos 

disse que é necessário procurar outras rotas além das calçadas, e deu exemplo do IFF – 

Campus Centro dizendo que,  

Apesar do IFF se dizer muito acessível, receber pessoas com deficiência e ter um 

setor especifico [para elas], eu tive muitas vezes que ir mesmo pelo asfalto pela rua, 

pois as calçadas não dão conta. (Jeferson) 

 

Então, a princípio, destacamos duas estratégias de circulação de cadeirantes: usar as 

ruas, e usar o carro. Com isso, o que queremos chamar a atenção é para essa frase de Jeferson 

“as calçadas não dão conta”, pois esse é o ponto central da problemática. O fato da calçada 

não ser acessível obriga nossos cadeirantes a criar mecanismos para driblar esse problema, 

donde surge a circulação pela rua, ponto de destaque nas observações diretas que 

empreendemos25. A confirmação dessa estratégia de circulação através das entrevistas não nos 

surpreendeu, o que nos surpreendeu de fato é que, a estratégia “usar o carro” significa que a 

estratégia é “não usar a calçada”, ou seja, uma privação do uso do espaço público através dos 

deslocamentos pela caminhada. 

Em seguida, perguntamos diretamente aos nossos cadeirantes quais são as estratégias 

que eles utilizam para se deslocarem pela cidade. Amanda nos respondeu que sua estratégia é 

sempre ter alguém a acompanhando, e quando não acha um caminho acessível, ela nos 

respondeu “eu não vou”, o que nos levou a perguntar se ela não dribla os obstáculos que ela 

encontra a que ela respondeu que, 

Vou pela rua. Já aconteceu que antes de estar aqui [na faculdade na qual estuda], na 

minha escola, eu ia pela rua, estudava no CIEP do bairro, eu ia pela beiradinha com 

alguém. (Amanda) 

 

Perguntamos a Amanda o porquê ir pela beirada da rua, e ela relatou que as calçadas 

não têm fluidez. Ana nos respondeu que suas estratégias são muitas, uma delas é segurar as 

rodas da cadeira quando ela passa por ruas mais inclinadas, a outra é pedir ajuda, mas que 

nem sempre faz isso, e inclusive se priva disso, “pois ninguém praticamente dá atenção a 

cadeirante, acha que é um lixo”. Jeferson também indicou a ajuda como estratégia, e disse que 

sempre que possível anda acompanhado, e acrescentou,  

                                                             
25 Ver item 2.2 do capítulo 2.  
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Ando acompanhado quando posso, ou às vezes você cansa de ter estratégias, esse 

que é o fato. Não é a tua função arrumar estratégias, a função é do estabelecimento, 

da Prefeitura, e às vezes você cansa. (Jeferson) 

 

Perguntamos a seguir sobre a questão das ausências ou inadequações de rampas de 

acesso, quais seriam as estratégias. Amanda nos disse que nesses casos precisa recorrer à 

ajuda, e “aí é a pessoa que levantava a cadeira, aquele sacrifício todo”. Jeferson também 

afirmou que com os problemas das rampas, “só pedindo ajuda mesmo”. Ana também pede 

ajuda, e quando não consegue, ela tem uma estratégia particular, “de vez, em quando, quando 

não tem rampa desço da cadeira sozinha e subo depois” (Ana). 

Amanda e Jeferson nos deram mais elementos à questão das estratégias de circulação. 

Amanda reforçou que estar acompanhada é uma estratégia, e ressalvou que é necessário ver se 

a pessoa “vai querer ajudar”. Para ela, usar o carro sempre é também uma estratégia. Ao 

descer rampas, indicou que se deve ir de costas sempre, “porque de frente, você pode cair”. 

Apontou também que um mecanismo é escolher rotas menos movimentadas “para não 

atrapalhar o fluxo e nem ser prejudicada”. A seguir, apontou uma estratégia que não 

imaginávamos, 

Andar sempre cedo, pois caso contrário você chega atrasada no local, saindo 2h 

antes, preparado e feito ‘xixi’, pois banheiro não tenho. Não bebo muito líquido, só 

com sede mesmo, para não precisar ir ao banheiro. (Amanda)  

 

Nesse sentido, ao falar das suas estratégias, Jeferson faz um relato queixoso sobre o 

problema dos banheiros,  

Às vezes você cansa de ter estratégias, esse que é o fato. Não é a tua função arrumar 

estratégias, a função é do estabelecimento, da Prefeitura, e às vezes você cansa. 

Você pede, você solicita ao poder público, ao comerciante, ‘faz uma rampa’, às 

vezes tem a rampa e não tem o banheiro acessível, que é um grande problema. Às 

vezes ele faz tudo, põe a rampa, o corrimão, faz tudo, mas não tem banheiro 
acessível, e você não consegue e você vai embora, pois ir ao banheiro é uma 

necessidade humana. Então pensa em tudo, mas não pensa no banheiro, que tem que 

ser maior, e acha que vai ser um custo muito grande, vai perder espaço. (Jeferson) 

 

Nesse ponto podemos perceber que a questão do banheiro é relevante na questão da 

experiência urbana de cadeirantes, pois os espaços para os quais eles se deslocam, seja a 

estudo, a trabalho ou passeio, não têm condições de acessibilidade para algo tão elementar 

quanto a necessidade de usar um banheiro. Isso mostra que do ponto de vista do deficiente, a 

eliminação de barreiras deve ocorrer não só no espaço urbano, mas nos espaços 

arquitetônicos, pois ambos são conectados e dependentes entre si.  

Jeferson destaca outras estratégias, dizendo que andar de carro é, sem dúvidas, uma 

estratégia, assim como andar pela beirada da rua. Sobre a ajuda, ele faz uma reflexão crítica,  
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[A ajuda] eu não digo nem que é estratégia, pois você é obrigado a [pedir ajuda]. 

Porque uma estratégia você escolhe, eu quero fazer isso, ou quero fazer aquilo. Se 

você não tem opção, você é obrigado a. Às vezes você não quer parar uma pessoa na 

rua, ela tá andando, pensando na vida dela, você tem que parar “dá para você me 

ajudar?” e ela não sabe, ela toma um susto, e não sabe como te ajudar, tem medo, 

“será que não vou te derrubar?”, “é assim mesmo que tenho que fazer?”. Aí você 

tem que dar segurança para a pessoa para ela te ajudar. Então é um desconforto 

muito grande. (Jeferson) 

 

Como já pontuado anteriormente, a acessibilidade é a condição favorável para o 

movimento e locomoção do pedestre com suas diferentes capacidades individuais, sendo uma 

condição indispensável para que a circulação seja segura, autônoma e independente 

(MACHADO; LIMA, 2015; ALMEIDA, 2010; BARBOSA, 2016; MOURA; MOURA, 2016; 

CARVALHO, 2017). Com isso, já está claro que é a ausência de acessibilidade urbana que 

leva nossos cadeirantes a terem que recorrer à ajuda como algo obrigatório para que tenham 

condições de se deslocar pelo espaço urbano.  

Devido ao caráter antidemocrático do espaço urbano (FIGUEIREDO, 2001), os corpos 

não normativos (GOFFMAN, 1978) dos nossos cadeirantes não são considerados como 

parâmetro para construção dos espaços, gerando a exclusão espacial (DUARTE; COHEN, 

2004, p. 6), e o afastamento do convívio com a cidade e seus habitantes (Idem). Ademais, a 

acessibilidade não se restringe as barreiras físicas exclusivamente (DUARTE; COHEN, 

2018), mas também ao aspecto emocional, referindo-se a capacidade do espaço em acolher, 

gerar afeto, promover pertencimento e receptividade.  

Claramente Amanda não se sente confortável usando o espaço urbano por outro meio 

que não o carro, abstendo-se de circular pelas calçadas e dizendo, em dado momento da 

entrevista, que nunca experimentou o Centro Histórico através de sua cadeira de rodas. Ainda 

mais, “não ir” a determinado local acaba sendo uma opção clara para ela, a depender do grau 

de dificuldade que enfrentará no seu deslocamento. Quando nos contou de sua experiência 

indo ao cinema através da ciclovia, ela foi bem enfática em sua entonação de voz e expressões 

corporais para nos demonstrar o pavor que aquela experiência lhe causou, a qual ela nunca 

mais pretende repetir.  

A experiência do cinema gerou em Amanda uma memória corporal resultado da sua 

experiência espacial (DUARTE, 2015) mal sucedida, definindo sua noção de espacialidade 

em função da relação distância-esforço-risco que teve que empregar no seu deslocamento 

naquele espaço faculdade vs. cinema. Assim, os obstáculos dessa rota, já conhecidos dela, não 

representam um “convite ao prazer de usufruir os lugares" (DUARTE; COHEN, 2004, p. 4), 
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nem um “desafio a ser superado” (Idem), mas um “cansaço desencorajante” (Ibidem), ao qual 

acrescentamos um “risco desencorajante”.  

Diante de tudo, consideramos pertinente organizar em formato de tabela as estratégias 

usadas pelos nossos cadeirantes para circular no espaço urbano. 

 

ENTREVISTADO ESTRATÉGIAS 

AMANDA - ter um acompanhante sempre 

- pedir ajuda 

- não ir aos locais sem acessibilidade 

- usar a beirada da rua 

- usar o carro como meio de circulação  

- descer rampas de costas 

- escolher rotas menos movimentadas 

- andar cedo para não ter atrasos 

- não beber muito líquido para não precisar usar o banheiro 

ANA - segurar a roda da cadeira nas descidas 

- pedir ajuda 

- descer da cadeira para subir na calçada 

- usar a beirada da rua 

JEFERSON - andar acompanhado 

- pedir ajuda 

- usar o carro como meio de circulação 

- usar a beirada da rua  
Tabela 5: Resumo das estratégias de circulação dos cadeirantes entrevistados. 

Fonte: autoria própria.  

 

Como podemos ver são duas as principais estratégias: pedir ajuda e usar a beirada da 

rua. Sobre a primeira estratégia, acaba envolvendo o plano dos sentimentos, já que nossos 

entrevistados deixam claro que se sentem incomodados com isso. Pensam que podem estar 

atrapalhando as pessoas, que elas podem se sentir inseguras de prestar a ajuda, ou então 

negam ajuda, tudo isso gerando em nossos cadeirantes, desconforto.  

A situação de Ana se agrava em função da sua condição de pessoa em situação de rua, 

que se une a sua condição de pessoa com deficiência e gera, a nosso ver, um duplo estigma 

Assim ela narrou que há “muita gente que nega voz, eles fingem que não estão ouvindo, passa 

direto, e aí eu tenho que gritar, ‘moço, por favor, dá para me subir aqui?’, aí eles vêm e sobe”. 

Sobre o uso da beirada da rua, estratégia que identificamos desde o nosso primeiro 

campo, perguntamos aos nossos cadeirantes o que eles achavam sobre isso. A resposta de Ana 

foi que ela acha muito perigoso, e não expressou maiores opiniões sobre. Amanda e Jeferson 

desdobraram mais a questão, 

Infelizmente é o único jeito deles andarem, só sabe quem passa, talvez é uma 

necessidade, não tá indo a toa é um risco muito grande por que infelizmente Campos 
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não tem educação no trânsito. Não tem segurança nenhuma. Colocamos nossa vida 

em risco. E ninguém está vendo. O motorista que passa diz: ‘tá fazendo o que aí?!’ 

mas só ele [o cadeirante] sabe a dificuldade, o porquê levou ele ali correndo esse 

risco. Não temos escolha. (Amanda) 

É péssimo. Pois te causa até um perigo de vida, ter que dividir a rua com um carro, 

na contramão, te põe em risco, mesmo que o motorista esteja te vendo. Não é o 

ideal, ninguém anda pelo meio da rua com os carros igual um louco né, então você 

fica o tempo todo ameaçado. Com medo de acontecer alguma coisa. Somos 

forçados. Não temos outra opção. As calçadas são intransitáveis. (Jeferson) 

 

Em seguida perguntamos sobre as habilidades necessárias para que consigam circular. 

Amanda associou as habilidades às estratégias, dizendo que devido ao fato da sua cadeira ser 

motorizada, seu macete é descer rampas sempre de costas, e sempre ir ao banheiro antes de 

sair de casa. Nesse aspecto são mais relevantes as falas de Ana e de Jeferson, que apresentam 

elementos interessantes para a nossa análise. Quando perguntamos a Ana quais habilidades 

ele teve que desenvolver para andar em uma cadeira de rodas em meio a inacessibilidade, ela 

nos respondeu que sim, e explicou, 

Agir com a cabeça e com os braços. Focar o que a gente quer para chegar onde quer. 

Focar na determinação e escolher o caminho mais rápido, os com menos obstáculos, 

tipo o calçadão. (Ana) 

 

Ana considera as affordances (COHEN, 2006) presentes nos espaços urbanos para 

determinar sua ação, quando diz que escolhe os caminhos com menos obstáculos, ou seja, 

Ana destacou como habilidade sua orientação espacial, que conforme Passini (1984, apud 

COHEN, 2006, p. 35) possuem três características a informação do ambiente, a decisão e a 

execução da decisão. Complementando, Sanoff (1991, p. 73, apud COHEN, 2006, p. 34) 

elucida que a orientação espacial permite que as pessoas considerem três elementos 

importantes ao se locomover, saber onde está; para onde ir e, capacidade de escolher a melhor 

rota. 

Então, Ana diz agir com a cabeça, ou seja, com sua cognição (informação), foca aonde 

quer chegar (decisão), mas antes escolhe a melhor rota (decisão) e vai com determinação até 

seu destino (execução da decisão). Tal como colocado, ela sabe onde está, para onde ir e quais 

os melhores caminhos para tal. Assim, a habilidade que Ana possui para usar sua cadeira na 

cidade nada mais é que sua orientação espacial.  

A resposta de Jeferson sobre suas habilidades próprias se refere a sua estratégia de 

circular pelas ruas disputando espaço com os carros, sobre o que ele diz,  

Habilidade própria é caminhar junto com os carros né, é um negócio que você tem 

que ter um jogo de cintura muito grande, pois o carro te intimida, quando você está 

dividindo um espaço com um carro, você tem medo de ser atropelado com cadeira e 

com tudo, entendeu? Porque não é ambiente, para qualquer um. Tenta fazer essa 

experiência, ande no meio dos carros, é muito assustador! (Jeferson)  
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Esse jogo de cintura é uma habilidade necessária a sua estratégia de circular pelas ruas, 

e trata-se de um mecanismo que tenta proteger sua integridade física em meio aos riscos de 

ocupar um espaço para circulação de automóveis, que é a rua. O que vemos é que a 

inacessibilidade das calçadas o força a utilizar as ruas, e por consequência, é necessário que 

haja habilidades para tal.  

Com isso, concluímos que independente das estratégias, elas só existem em função da 

inacessibilidade urbana, que afeta diretamente a mobilidade urbana de cadeirantes. A 

circulação é uma premissa necessária para a vivência da cidade, lugar de encontro e troca 

plural da riqueza humana (LEFÉBVRE, 2006). Ademais, as cidades são os lugares de ação 

(COHEN, 2006) e de possibilidades para realização da vida humana (CARLOS, 2007, p. 19), 

sendo o usufruto da cidade um direito que cadeirantes ou não acessam, ou acessam de forma 

enviesada. 

Em outras palavras, a mobilidade urbana desigual a que cadeirantes estão submetidos, 

os forçam a encontrar estratégias particulares de circulação para driblar obstáculos e tentarem, 

de maneira não ideal, vivenciar a cidade. Todavia, mesmo com essas estratégias, essa vivência 

é incompleta e fragmentada, já que não são as estratégias os meios corretos e capazes de 

promover a participação social desses sujeitos, e sim a acessibilidade urbana, exaustivamente 

prevista nas legislações e, descaradamente, não executada.  

 

3.2 Experiência urbana 

Nessa seção do capítulo terceiro queremos expor que a inacessibilidade urbana além 

de produzir estratégias necessárias para a circulação, que requerem habilidades próprias, faz 

com pessoas usuárias de cadeiras de rodas tenham uma experiência diferenciada em relação 

aos seus tempos o que impacta em sua experiência urbana, ambas as dimensões colocadas 

para nossos entrevistados.  

Entrando na dimensão do tempo, perguntamos aos nossos cadeirantes como é a 

relação tempo x espaço nos seus deslocamentos.  Amanda começa sua resposta dizendo que 

tudo é mais difícil para um cadeirante, pois as barreiras que encontra nos seus deslocamentos 

a fazem perder tempo, sendo elas: não achar vaga para carro, passar por uma calçada sem 

rampa e rampas inclinadas.  

Tudo é mais difícil para o cadeirante. O tempo de achar uma vaga para cadeirante, e 
muitas das vezes [as pessoas] colocam o carro na vaga e não é deficiente, já chamei 



84 
 

a guarda várias vezes e nem sempre vêm. Ter que “caçar” uma vaga, depois vir por 

uma calçada, muitas vezes sem rampa, olha o tempão que estou perdendo? O tempo 

de ter uma pessoa para me ajudar. De chegar [no destino]. Aqui na faculdade eu 

tenho um problema, são quatro rampas, e eu dependo de alguém para subir, [pois] 

são bem inclinadas. (Amanda)  

 

A fala de Amanda sobre seus tempos aponta três tipos de barreiras que interferem no 

seu deslocamento no espaço. A primeira é a barreira atitudinal, pois ocupar vagas de 

automóveis destinadas a deficientes é um ato que demonstra incivilidade, nos termos 

colocados por Telles (1998). A segunda barreira é urbanística, pois as calçadas são um 

elemento do espaço urbano que, contrariando todas as normativas, atrasam seus percursos 

devidos a sua inacessibilidade. Por fim, a barreira arquitetônica presente nos espaços nos 

quais ela vai, como o exemplo da sua faculdade que possui rampas inadequadas para sua livre 

circulação.  

Também quando Amanda fala no tempo de ter uma pessoa para ajudá-la, ela quer 

dizer no sentido de achar alguém disponível a lhe prestar a ajuda necessária, o que acaba 

atrasando seus deslocamentos e colocando sua vontade de ir a determinado local sujeita a 

condição de ter quem lhe ajude. Com isso, de fato concordamos que tudo é mais difícil para 

um cadeirante, e por nós mesmos podemos atestar que a parte das barreiras urbanísticas são 

de difícil superação, como vivenciamos na nossa experiência26.  

Perguntamos o que ela entende por barreiras, e ela enfatizou em sua resposta que 

entende como a dependência que pessoas com deficiência exercem atividades comuns, devido 

a ausência de acessibilidade, argumentando que “a pessoa com deficiência deve ser 

independente, e ela tem que ter o direito de ir a qualquer lugar e ir onde quiser, e isso é uma 

barreira difícil de superar”. Com isso perguntamos quais são seus percursos, e ela respondeu  

Casa, escola, escola, casa. Praça não existe [pois é] tudo quebrado, é ponta de ferro 

que pode furar o pneu. Furar o pneu é um transtorno, e volta e meio fura. (Amanda) 

 

Quando perguntamos a Ana sobre seus tempos de circulação, ela nos respondeu que 

“não tenho hora, eu moro na rua”. Mas disse que ela acha que chega mais rápido nos lugares, 

pois não usa só as calçadas, e vai pelas ruas, principalmente quando vai passear em outras 

áreas da cidade, como a Rodoviária Roberto Silveira. Nesse sentido, retomamos uma das 

análises das nossas observações diretas nas quais consideramos as calçadas lentas e as ruas 

ágeis, em especial, no que se refere à circulação de cadeirantes.  

                                                             
26 Item 2.3 do capítulo 2. 
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Sobre seus tempos, Jeferson destacou que tem flexibilidade nos seus horários, pois tem 

direito a redução de carga horária, mas que no que se refere aos deslocamentos, “dá mais 

trabalho”, e citou o exemplo do deslocamento por táxis e similares, devido à dificuldade de 

encontrar algum que seja acessível. 

Se eu for pegar um carro no Rio, por exemplo, dá mais trabalho achar um carro 

acessível, você fica às vezes, uma hora até uma hora e meia esperando uma pessoa 

que tem carro acessível chegar, ou com uma mala grande, pois nem todo carro tem. 

E às vezes você espera, o cara chega e não quer te levar. Porque você vai sujar o 

carro do motorista, ele fala isso na sua cara, “você vai sujar meu carro, não vou levar 

sua cadeira de rodas” ou “você vai furar meu banco”. Eu já ouvi isso. Então assim, 

demora mais, mas a gente acaba superando. (Jeferson) 

 

Segundo Duarte (2015, p. 7) "a experiência do corpo é sempre uma experiência no 

espaço e no tempo", a partir dos quais o corpo constrói sua experiência sensorial, e define 

suas noções de espacialidade, é a memória corporal (Idem), sobre a qual já falamos. Essa 

memória permite ao corpo, através dos sentidos, compreender distâncias, esforços, ritmos e 

tempos necessários ao seu deslocamento (Ibidem).  

Para que uma pessoa sinta-se acolhida em algum lugar é necessário que haja empatia 

espacial (DUARTE, 2015), ou seja, um espaço que a acolha e atenda suas necessidades, 

permitindo ao sujeito vivenciar a experiência sensível e tomar consciência do mundo. Para 

que essa experiência seja satisfatória, é necessário que o cadeirante seja “capaz de se 

introduzir nos espaços com seu corpo e seus sentidos” (DUARTE; COHEN, 2004, p. 5). 

Somente através do afeto é possível que haja a experiência com o espaço (Idem, p. 3).  

Quando circulando pela cidade corpo e espaço entram em comunhão, a ambiência do 

espaço penetra o corpo, fazendo com que o corpo se situe no mundo, gerando empatia 

espacial (DUARTE, 2015). Apenas através dos deslocamentos pela cidade que é possível a 

um corpo gerar empatia positiva ou negativa em relação à urbe, pois é o deslocamentos que 

permite apreender impressões sobre o espaço, bem como sensações, gerando respostas 

afetivas que tem potencial de levar a apropriação com o lugar, ou não (DUARTE, 2015, p. 7).  

Sem acessibilidade, espaços construídos não geram empatia espacial e sensação de 

acolhimento, impedindo a agradabilidade espacial (DUARTE; COHEN, 2018). Nesse sentido, 

a acessibilidade não se refere apenas ao sentido de favorecer deslocamentos com segurança, 

autonomia e independência (MACHADO; LIMA, 2015; ALMEIDA, 2010; BARBOSA, 

2016; MOURA; MOURA, 2016; CARVALHO, 2017). A acessibilidade também deve ser 

entendida como condição para dotar os lugares de agradabilidade, que gera acolhimento e 

afeto (DUARTE; COHEN, 2018). 



86 
 

É então a acessibilidade, que ao dotar o espaço de segurança e acolhida, que permitirá 

que, a partir da experiência do corpo com o espaço -deslocamentos- ocorra a ligação entre o 

usuário e o lugar (DUARTE; COHEN, 2018). Todavia, como já discorremos ao longo de 

todas as seções anteriores a esta, o espaço urbano da cidade de Campos dos Goytacazes não é 

dotado de acessibilidade urbana, logo, seguindo a linha argumentativa das teorias sobras as 

quais nos pautamos, concluímos que se trata de uma cidade que não oferece de forma 

equânime aos seus munícipes a experiência urbana, em especial, aqueles usuários de cadeiras 

de rodas, que são os sujeitos de nossa análise.  

Nesse sentido, visando compreender se nossa hipótese de que a experiência urbana de 

cadeirantes é prejudicada pela inacessibilidade urbana, buscamos essas respostas por meio do 

instrumento metodológico da entrevista. Amanda, Ana e Jeferson nos relataram suas 

percepções acerca dessa temática, momento da entrevista em que valorizamos não somente o 

que foi dito, mas como foi dito como, por exemplo, as expressões corporais e entonação da 

fala. 

Perguntamos a Amanda como é sua vivência na cidade, dando-lhe abertura para falar 

sem interrupções. A resposta completa de Amanda é a seguinte,  

No meu interior eu gosto da cidade, em relação a médico, de ser uma cidade ampla 

de oportunidades, tipo morar no interior e ter que vir fazer faculdade em Campos, eu 

não preciso disso. Conheço muitos que precisam disso. Campos cresceu muito nessa 

área, mas deixou a desejar muito, pois como te falei, a infraestrutura não vê o lado 

do deficiente. Eu imagino como uma pessoa anda na cidade? Mas o problema é que 

a cidade não me dá essa liberdade, Campos não me deixa viver. Tipo assim, 

independente, não me dá independência de sair e voltar na h que eu quiser, sozinha 

ou com alguém. (Amanda) 

 

Destaque para a parte em que ela diz que Campos não a deixa viver. Analisar essa fala 

de Amanda é analisar tantas outras coisas que ela disse ao longo da entrevista. Ela não 

consegue ter independência para fazer coisas tão normais a outras mulheres da idade dela, ela 

não se sente segura em sair sozinha, ela prefere deixar de ir a algum lugar se os obstáculos 

forem demais para superar. É uma jovem mulher que nunca circulou no centro de Campos, 

que se abstém de frequentar espaços como praças, que se abstém de circular pelas calçadas.  

Pergunto a Amanda se ela considera a cidade hospitaleira. Primeiro ela riu com certo 

escárnio, e depois ela respondeu que não, que chega ser vergonhosa a situação para pessoas 

com deficiência e outras necessidades. Sobre a forma como o ambiente influencia suas 

emoções, ela diz que,  

Se você está num lugar bom, se você teve sua independência, sem dificuldade, com 

segurança, você fica feliz. Imagina querer ir num lugar e ter várias coisas para te 

atrapalhar, você vai até chorar. Por exemplo, aqui [na faculdade] lá fora, tem um 
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açaí muito bom, mas não tem como ir lá, pois não tem acessibilidade, se eu quiser 

alguém tem que ir comprar para mim, e isso chateia, afeta minha emoção. Por não 

conseguir, aí mesmo sem querer, a gente se põe inferior, vai lembrando de tudo, é 

horrível. (Amanda) 

 

Ana tem uma postura diferente, talvez pelos desafios que já tenha enfrentado e os que 

enfrenta diariamente como pessoa em situação de rua, façam com que ela seja mais altiva. Ao 

perguntarmos como ela se sentia circulando em meio a tantos desafios, ela disse que se sentia 

uma guerreira, pois ela é capaz de superar os obstáculos. Buracos nas calçadas, desníveis, 

mudanças de piso, são enfrentados por ela, e ela responde isso com muito orgulho e 

sentimento de vitória. 

Quando perguntamos se a cidade é hospitaleira para um cadeirante, ela responde que 

não, pois entende que a “a cidade abandona muito quem é cadeirante” e destaca a dimensão 

das pessoas, que são preconceituosas e negam ajuda ao cadeirante. Diz que são nesses 

momentos em que lhe negam a ajuda, que ela se sente mal, e nesse momento, sua estratégia 

de descer da cadeira para subir a calçada com apoio das mãos. Mas faz questão de destacar 

que o que ela sente não é ódio das pessoas, um sentimento do qual disse não gostar, e sim 

“um pouco de raiva de subir na calçada, [pois] a gente acaba precisando deles e eles não 

ajudam”. 

Jeferson é o que mais faz reflexões acerca da sua vivência urbana, demonstrando um 

diferente grau de maturidade em relação aos impactos que a inacessibilidade dos espaços 

causam em sua vida. Embora use de muitos exemplos para preencher sua resposta, em dado 

momento Jeferson diz que não saberia dizer se “é o ambiente que não tem acessibilidade que 

vai limitando seus gostos, ou se são seus gostos que mudam porque aquele estabelecimento 

não te merece como cidadão”, mas que ao longo do tempo ele foi refinando seus lugares de 

circulação, e atualmente, usa muito o Shopping Boulevard, um lugar que ele considera 

acessível e que pensou nele ao conceber seus espaços, ou seja, ele sente empatia espacial por 

esse estabelecimento. 

Eu não me sinto mais constrangido com minha própria deficiência, quando você se 

percebe como cidadão, quando você tem um emprego, você começa a ter suas 

vontades, quero ir ao cinema, na balada, e começa a querer usufruir do espaço 

urbano, e você não tá vendo acesso, a primeira reação é se culpar, pois você se sente 
diferente das outras pessoas, e depois você começa a ter um senso crítico de que não 

deve ser assim, não é o seu problema, é um problema coletivo. (Jeferson) 

 

Nessa fala, vemos em Jeferson uma evolução de suas reações à problemática da 

deficiência, pois ele não se culpa mais, e enxerga que se trata de um problema coletivo, ou 

seja, relacionado à sociedade e suas estruturas, e não a ele isoladamente enquanto deficiente. 
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Assim, ele parece compreender que o ambiente a sua volta reforça sua deficiência e o coloca 

em desvantagem, tal como colocado por Cohen (2006, p. 6). Perguntamos a seguir como ele 

se sente quando se depara com barreiras que limitam sua vivência, e ele respondeu,  

Então, você começa se sentindo mal, você fica para baixo, mas não pode. Vai todo 

mundo naquela balada do seu circulo social e você não vai, é um negócio muito 

chato. Depois você percebe que talvez não seja aquilo que eu queira mesmo, pois 

talvez esse ambiente não seja o melhor. Eu não sei se é o ambiente que não tem 

acessibilidade que vai limitando seus gostos, ou se é seus gostos que mudam porque 

aquele estabelecimento não te merece como cidadão. Pois a partir do momento que 
aquele estabelecimento não me dá condições de entrar, eu não quero mais entrar. 

Pois se ele pensasse em mim, eu ia lá consumir, como o [Shopping] Boulevard. Eu 

consumo muito no Boulevard, pois eu sei que aquele espaço pensou em mim 

naquele momento. (Jeferson) 

 

Perguntamos se Campos é uma cidade hospitaleira para um cadeirante e Jeferson 

respondeu que “jamais”, pois inibe esses sujeitos devido à falta de opções, o que faz o 

cadeirante ficar limitado a certos estabelecimentos. Citou o exemplo do Teatro Municipal 

Trianon, que aparentemente é acessível, pois tem uma “rampa maravilhosa na entrada”, mas 

que não é acessível em seu interior, pois não tem poltronas/espaços para que o deficiente 

cadeirante assista um espetáculo.  

Perguntamos então aos nossos entrevistados onde os lugares que eles mais frequentam 

na cidade. Amanda disse que não frequenta outros lugares além da sua faculdade, e que 

quando quer sair vai ao Shopping Boulevard, mas mesmo assim, sempre acompanhada. Em 

sua opinião, o referido estabelecimento tem acessibilidade e não a priva de nada. Completa 

que,  

O cinema eu já fui, mas acho que no lugar na escada deveria ter uma rampa, tenho 

que ficar lá embaixo e a visão é horrível. Porque uma pessoa normal pode ir lá em 

cima e um cadeirante não pode? Ter uma visão melhor? Deveria ter um esquema 

que desse mais conforto. (Amanda) 

 

Sobre o Boulevard, Jeferson explica que juntamente com o IFF são os locais que mais 

frequenta, pois são os locais onde consegue ter plenitude de movimentação sem depender das 

pessoas, ou seja, são lugares acessíveis. Ele explica seu ponto de vista, 

Eu fico basicamente preso ao Shopping Boulevard e ao Instituto [IFF], pois são 

lugares onde consigo ter plenitude de movimentação sem depender das pessoas pois 

é chato. Não que a gente se negue a pedir ajuda, mas toda hora ficar pedindo é chato. 
Ou ter que alguém oferecer o tempo todo ajuda, te inibe de ser cidadão às vezes. 

Então você fica restrito a determinados espaços específicos que já tem um 

pensamento universal sobre acessibilidade. O próprio shopping Boulevard, você até 

mora ali dentro, pois ele é amplo do começo ao fim, e eu nem me arrisco a ir a 

outros, não busco outros. (Jeferson) 
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Ana não frequenta o Shopping. Suas experiências são restritas as áreas mais centrais 

da cidade, o entorno da Praça São Salvador, onde vende balas, e a Rodoviária, onde vai 

passear, embora com menor frequência e sempre acompanhada, especialmente por seu 

marido.  

Mas há um ponto em comum aos nossos três entrevistados, todos eles preferem 

circular nas suas ilhas de acessibilidade. Chegamos a essa categorização junto com Jeferson 

no momento da entrevista, pois o que ele nos relatava é que são alguns locais específicos que 

é possível circular com plenitude, ou seja, independência. Isso quer dizer que são poucos os 

locais com acessibilidade, e que estes, estão inseridos em contextos inacessíveis, ou seja, num 

espaço urbano inacessível. Por isso, o termo ilhas, porque estão isolados em relação ao todo, 

desconectados. 

Assim, o Centro Histórico no qual Ana circula livremente vendendo suas balas, o 

Boulevard que é o local de passeio escolhidos por Amanda e Jeferson, e o IFF onde Jeferson 

frequenta, são ilhas de acessibilidade. A experiência urbana dos nossos cadeirantes se 

restringe a espaços particulares, isolados do todo urbano, pois a cidade em si, seus espaços de 

convivência por excelência que são as ruas e calçadas (JACOBS, 2011) são evitados, e 

quando experimentados, somente pela obrigação/necessidade de ter que neles circular para 

viverem suas vidas.  

Como disse Jeferson em um trecho de sua entrevista, “as calçadas não dão conta”. 

Destacamos exaustivamente que esse “não dar conta” se refere à ausência de acessibilidade, e 

no quanto isso impacta no direito de ir e vir de cadeirante. Todavia, agora também destacamos 

que esse fato objetivo das calçadas – a inacessibilidade – gera uma consequência subjetiva, 

que é a privação da convivência democrática, pois a função das calçadas de “por em contato” 

(JACOBS, 2011, p. 57) é que abre possibilidade para a experiência urbana, ou seja, a vivência 

da cidade. 

Ocorre que a exclusão espacial a qual Amanda, Ana e Jeferson estão sujeitos, devido a 

suas mobilidades urbanas (desiguais), leva a uma exclusão social, devido ao que Duarte e 

Cohen (2004, p. 6) chamam de segregação psicossocial, que ocorre quando se consideram 

incapazes de frequentar lugares, e os começa a rejeitar, se afastando, por consequência, do 

convívio da cidade e seus habitantes. Assim, as autoras entendem que a exclusão social e 

espacial passam a significar a mesma coisa, já que a impossibilidade de utilizar o espaço com 

equidade com os corpos normativos representa "uma barreira ao relacionamento" (Idem). 

Dessa maneira o convívio se resume aos locais que são obrigados a frequentar, que podem ou 
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não oferecer acessibilidade, e as ilhas de acessibilidade, que são os lugares aos quais se 

sentem atraídos ao prazer de usufruí-los. 

A deficiência está no ambiente, pois se o ambiente colaborasse, eu não me sentiria 

como um deficiente. (Amanda) 

A cidade [é deficiente], pois tem muito defeito. A cidade é toda, completamente, 

faltando alguma coisa. Porque a cidade era para olhar para quem não tem deficiência 
e quem não tem (Ana) 

Eu acho que a gente também não pode desprezar o fato que você tem uma 

necessidade específica. Mas também você não pode desprezar que o mundo não está 

preparado para te atender. Você vive nessa dicotomia. Eu preciso me adaptar e o 

mundo precisa se adaptar a mim. (Jeferson) 

 

A visão de Jeferson é muito eloquente, é necessário ter em vista a lesão, mas também é 

necessário ter em vista o ambiente, e assim estaremos consoantes aos debates atuais sobre a 

deficiência e entender que é a interdependência o meio de inclusão de deficientes na vida 

social (DINIZ, 2007). É com esse pensamento, que equilibra a lesão e o ambiente, que 

entendemos a deficiência como experiência, pois se refere à restrição, que é dada pelo 

ambiente quando inacessível. Assim, o ambiente é capaz de influenciar a reações emocionais 

do corpo, as suas sensações e identificação com a cidade (COHEN, 2006, p. 28), de forma que 

os sentimentos da pessoa em relação ao corpo, a deficiência e a urbe são comprometidos.  

Concluímos que a cidade de Campos dos Goytacazes é defeituosa em acessibilidade e 

oferece aos seus citadinos que carregam o estigma da cadeira de rodas a exclusão espacial, 

afetando a vivência urbana dos mesmos. Escolher o Shopping ou o Centro Histórico em 

detrimento de outros espaços, privar-se de praças e da circulação urbana, tudo isso, é privar-se 

da sociabilidade, interação, encontros e ação que somente a cidade, no seu todo, é capaz de 

propiciar, através da experiência da habitação, locomoção e uso dos equipamentos urbanos 

(JOSEPH, 1999, p. 26). É a liberdade de “ir e vir”, ou seja, é o direito de circulação que torna 

viável a participação cidadã (JOSEPH, 1999, p. 27), claramente dificultada a corpos não 

normativos, como os dos cadeirantes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A princípio estávamos muito propensos a usar o termo “cidade deficiente” para nos 

referir a Campos dos Goytacazes e seus problemas de mobilidade e acessibilidade urbanas. 

Todavia, percebemos que se tratam de aspectos negativos da cidade, e usar o termo deficiente 

seria o mesmo que atribuir negatividade a deficiência e chamar um deficiente de defeituoso. 

Entendemos que a deficiência é uma experiência vivida pelo corpo com lesões, se tratando de 

uma forma diferente, não normativa, de habitar o mundo.  

Assim, escolhemos o termo cidade defeituosa, para assim como Ana, dizer que a 

nosso ver “a cidade é toda, completamente, faltando alguma coisa”, e em nosso trabalho 

temos destacado que é a acessibilidade urbana uma dessas “coisas” que faltam, e impactam a 

vida de todos os citadinos, como disse Ana, e também como disse Joseph (2004). Como 

argumentamos, a acessibilidade atinge de forma mais particular pessoas com deficiência, das 

quais destacamos os cadeirantes.  

Os cadeirantes por nós entrevistados consideram que a acessibilidade está relacionada, 

de forma resumida, a ter acesso a espaços de maneira a não precisar depender de ajuda para 

circular, referindo-se a possibilidade de acesso aos espaços com independência. Além disso, é 

destacam a necessidade de que a acessibilidade contemple a cidade como um todo, em seu 

espaço urbano, arquitetônico e de transporte. 

Nossos entrevistados, e aqui incluímos os arquitetos também, entendem que há dois 

aspectos que determinam a inacessibilidade, o primeiro é a falta de aplicação das legislações, 

o segundo é de ordem cultural e pode ser compreendido como a incivilidade dos 

comportamentos em relação aos corpos não normativos. O fato é que as normas não se 

aplicam na realidade concreta, e isso tem implicações práticas: as barreiras urbanísticas, 

arquitetônicas, de transportes e atitudinais são vivenciadas cotidianamente pelos cadeirantes, 

que ao longo de suas falas destacam experiências e sentimentos de viver (sobreviver) numa 

cidade que não é preparada para suas necessidades específicas.  

A falta de planejamento urbano é destacada não somente pelos arquitetos e urbanistas, 

mas também pelos cadeirantes, que em suma entendem ser necessário planejar e padronizar o 

espaço urbano através de políticas públicas que promovam a concretização da acessibilidade 

nos ambientes sejam eles particulares ou públicos. Jeferson destaca que falta na cidade um 

planejamento pensado especificamente para a acessibilidade, que proponha um projeto de 

padronização de calçadas e estabelecimentos, o que permitiria a livre circulação e consumo, já 

que em sua opinião, a sociedade parece desconsiderar o potencial consumidor de deficientes, 
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e desprezá-lo na medida em que não se importam em ofertar acessibilidade em 

estabelecimentos. 

Amanda também destaca que a problemática passa pela ausência de um planejamento 

em termos de acessibilidade, bem como falta educação por parte das pessoas para reconhecer 

e respeitar as necessidades de um cadeirante ao circular pelo espaço urbano, problema este 

também apontado por Ana. Os arquitetos Lídia e Renato evocam a necessidade de um órgão 

municipal de planejamento urbano, visando construir uma cidade verdadeiramente consoante 

a sua versão idealizada normativamente. 

Fato é que não há aplicação das previsões legais nos ambientes, e estes “não têm 

acessibilidade, não têm, não têm em lugar nenhum” (Amanda), excluindo-se o que nós 

categorizamos como “ilhas de acessibilidade”, ou seja, espaços que atendem a norma, mas 

que estão desconectados, do ponto de vista da acessibilidade, dos demais espaços, como é o 

caso do Shopping Boulevard, considerado por Amanda e Jeferson um lugar que permite a 

circulação independente. 

Não se trata, no entanto, apenas de uma questão objetiva de aplicar as leis e normas, 

nossos três interlocutores cadeirantes são unânimes em destacar que o problema da 

inacessibilidade também é de ordem subjetiva, pois culturalmente “as pessoas não percebem o 

deficiente como cidadão” (Jeferson), “as pessoas são muito mal educadas” (Amanda) e “tem 

muita gente que nega voz, eles fingem que não estão ouvindo [o pedido de ajuda]” (Ana).  

O fato de pessoas não serem suscetíveis a ofertar ajuda a um cadeirante é algo 

contraditório, já que a ajuda é o mecanismo central para que cadeirantes consigam circular 

nos espaços. Assim, situações em que pessoas sentem “nojinho” (Amanda), não sabem como 

te ajudar ou tem medo (Jeferson), ou simplesmente por fingem que não estão ouvindo ao 

pedido (Ana), mostram o quanto a civilidade tem que avançar para superação das barreiras 

atitudinais direcionadas a deficientes. 

Independente da situação, depender de ajuda afeta a emoção, ou seja, a 

inacessibilidade urbana reflete diretamente nas emoções das pessoas. Quando Amanda quer 

tomar um açaí, precisa que um colega da faculdade vá comprar para ela, pois não consegue ir 

à açaiteria tão próxima a faculdade. Nessas situações, disse se sentir chateada e inferior aos 

demais, pois se uma pessoa “normal” pode, por que ela não? Jeferson se sente desconfortável 

em ter que pedir ajuda a terceiros, tanto por incomodá-los quanto por isso se tornar uma 

obrigação, pois em certas situações, somente é possível continuar seu trajeto se alguém o 
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ajudar. Ana sente uma espécie de raiva, pois considera essencial a fraternidade entre as 

pessoas, e negar a ajuda é para ela um ato que fere essa espécie de princípio. 

Então não há acessibilidade, e as tentativas de concretizar alguma acessibilidade 

urbana são qualificadas como péssimas, pois as calçadas são ruins, e os mecanismos de acesso 

são desconexos, mal distribuídos e isolados em relação ao todo. As consequências da 

inacessibilidade dos ambientes podem ser encontradas nas falas dos nossos três interlocutores 

cadeirantes, e podemos classificá-las também em dois aspectos, objetivo e subjetivo. 

Objetivamente a inacessibilidade gera o risco de queda, pois quando há buracos nas calçadas, 

desníveis, inclinações incorretas em rampas e calçadas, etc., ou se tem “jogo de cintura” 

(Jeferson) ou um acidente pode acontecer. Nesse sentido, objetivamente cadeirante precisam 

desenvolver estratégias de circulação para conseguirem circular pela cidade e seus espaços. 

Do ponto de vista subjetivo, a inacessibilidade gera a inibição e limitação de 

participação social.  Amanda se sente muito inibida para circular no meio urbano, destaca que 

particularmente não sai por que Campos não tem adaptação nenhuma, e assim, seus espaços 

de vivência são bem limitados a casa, faculdade e às vezes o Shopping Boulevard. Jeferson 

concorda com a ideia das “ilhas de acessibilidade”, e destaca que estas seriam o Shopping 

Boulevard e talvez o interior do IFF Campus Centro, e critica que essa limitação de espaços 

autônomos gera a impossibilidade de viver plenamente, justamente por não ter condições de 

independência. 

Os cadeirantes entrevistados afirmam que não consideram possuir uma experiência 

urbana, já que são privados de vivenciar a urbanidade, devido dependência gerada pela 

inacessibilidade urbana que os força a uma mobilidade desigual e excludente. Podemos 

considerar que a forma que eles vivenciam o espaço urbano os permite, ao máximo, uma 

sobrevivência urbana, ou seja, rotinas circulação engessadas em ir e vir visando cumprir 

atividades básicas, em detrimento de uma experiência urbana que propicie trocas e encontros 

plurais. 

Nossa pesquisa permitiu ratificar que a acessibilidade urbana é elemento fundamental 

à mobilidade urbana, e que ambas são os meios necessários para que haja a experiência de 

circulação e, por consequência, a vivência urbana de pessoas com deficiência usuárias de 

cadeiras de rodas. A observação direta de cadeirantes em situações concretas de circulação, as 

entrevistas com cadeirantes e com os produtores da acessibilidade, bem como a experiência 

de circulação em cadeira de rodas, nos permitiram compreender que o espaço urbano de 

Campos dos Goytacazes não oferece acessibilidade urbana, o que faz com que 



94 
 

inevitavelmente a mobilidade urbana seja vivenciada desigualmente por corpos não 

normativos. 

Disso tudo consideramos, por fim, que é defeituosa a cidade de Campos dos 

Goytacazes, pois seu nítido incumprimento normativo, na medida em que gera barreiras 

concretas a mobilidade e acessibilidade urbanas, faz com que corpos não normativos 

vivenciem a experiência da deficiência, que nesse caso podemos associar com a indispensável 

necessidade de criar estratégias de circulação. No fim, temos uma cidade não normativa que 

afeta – objetiva e subjetivamente – corpos não normativos, ou seja, deficientes. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 – TABELA COM A ANÁLISE DAS GARANTIAS LEGAIS DE 

ACESSIBILIDADE 

LEGISLAÇÕES RELATIVAS AOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

NORMAS 

CONSTITUCIONAIS 
GARANTIAS DE ACESSIBILIDADE  

CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DA 

REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO 

BRASIL  
 

Promulgada em 05 de 

outubro de 1988. 
 

 

Art. 24. XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras 

de deficiência; 

Art. 227. II - criação de programas de prevenção e atendimento 

especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 

sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e 

do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e 

de todas as formas de discriminação.  

Art. 227. § 2º A lei disporá sobre normas de construção dos 

logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de 

veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às 

pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 

atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 

 

DECRETO Nº 6.949, 

DE 25 DE AGOSTO 

DE 2009  

 

Promulga a 

Convenção 

Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova 

York, em 30 de março 

de 2007 

Art. 3º Os princípios da presente Convenção são: f – acessibilidade;  

Art. 9º 1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de 

forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da 

vida, os Estados parte tomarão as medidas apropriadas para 

assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 

à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, bem como a outros serviços e 

instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona 

urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e 

a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão 

aplicadas, entre outros, a: 

a. Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas 

e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos 

serviços abertos ao público ou de uso público; 

b. Assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e 

serviços abertos ao público ou de uso público levem em 

consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para 

pessoas com deficiência; 

LEIS 
 

GARANTIAS DE ACESSIBILIDADE 

 LEI Nº 7.853, DE 24 

DE OUTUBRO DE 

1989  

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 

inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm
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Dispõe sobre o apoio 

às pessoas portadoras 

de deficiência, sua 

integração social, [...] 

e dá outras 

providências. 

previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de 

outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 

bem-estar pessoal, social e econômico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os 

órgãos e entidades da administração direta e indireta devem 

dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos 

objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a 

viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

V - na área das edificações: 

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a 

funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou 

removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o 

acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 

 LEI Nº 10.098, DE 19 

DE DEZEMBRO DE 

2000  

 

Estabelece normas 

gerais e critérios 

básicos para a 

promoção da 

acessibilidade das 

pessoas portadoras de 

deficiência ou com 

mobilidade reduzida, 

e dá outras 

providências. 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de 

comunicação. 

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes 

definições: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 

outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;  

II - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da 

pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros, classificadas em: a) barreiras 

urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados 

abertos ao público ou de uso coletivo; b) barreiras arquitetônicas: as 

existentes nos edifícios públicos e privados; c) barreiras nos 

transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; d) 

barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 

obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a 

expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por 

intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da 

informação; 

Art. 3º  O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos 

parques e dos demais espaços de uso público deverão ser 

concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas 

as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso 

público existentes, assim como as respectivas instalações de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10098.htm
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serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-

se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das 

modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 5º O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos 

e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e 

as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de 

veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros 

estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Art. 6º Os banheiros de uso público existentes ou a construir em 

parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser 

acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório que 

atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. 

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos 

ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de 

modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os 

requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas 

específicas. 

Art. 22. É instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de 

Acessibilidade, com dotação orçamentária específica, cuja execução 

será disciplinada em regulamento. 

LEI Nº 12.587, DE 3 

DE JANEIRO DE 

2012  

 

 Institui as diretrizes 

da Política Nacional 

de Mobilidade 

Urbana; [...] e dá 

outras providências. 

Art. 1º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da 

política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do 

Art. 21. e o Art. 182. da Constituição Federal , objetivando a 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 

acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do 

Município. 

Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo 

contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a 

concretização das condições que contribuam para a efetivação dos 

princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento 

urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se: 

III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que 

possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, 

respeitando-se a legislação em vigor; 

VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de 

passageiros acessível a toda a população mediante pagamento 

individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público; 

Art. 5º A Política Nacional de Mobilidade Urbana está 

fundamentada nos seguintes princípios: 

I - acessibilidade universal; 

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os 

seguintes objetivos: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xx
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
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II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no 

que se refere à acessibilidade e à mobilidade; 

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de 

efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá 

contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem 

como: IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição 

de mobilidade; 

LEI Nº 13.146, DE 6 

DE JULHO DE 2015. 

 

Institui a Lei 

Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com 

Deficiência) 

 
 

 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 

outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 

privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da 

pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços 

públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e 

privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 

transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, 

obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a 

expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por 

intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da 

informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam 

ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em 

igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da 

pessoa com deficiência às tecnologias; 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e 

à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 

ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 

científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da 

Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 

normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de 

identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao 

seu acesso. 

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo 

terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as jurisdições, consideram-se 

como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, as 

estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do 

serviço. 

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e 

aéreo, as instalações, as estações, os portos e os terminais em 

operação no País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu uso 

por todas as pessoas. 

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem reservar 10% (dez por 

cento) de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. 

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma 

independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação 

social. 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei e de 

outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver 

interação com a matéria nela regulada: 

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou de 

comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte 

coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer 

tipo de obra, quando tenham destinação pública ou coletiva; 

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do 

meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive 

de sistemas e tecnologias da informação e comunicação, e de outros 

serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, devem atender aos princípios do desenho universal, tendo 

como referência as normas de acessibilidade. 

Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de acessibilidade 

previstas em legislação e em normas técnicas, observado o disposto 

na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 , nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001 , e nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 : 

I - os planos diretores municipais, os planos diretores de transporte e 

trânsito, os planos de mobilidade urbana e os planos de preservação 

de sítios históricos elaborados ou atualizados a partir da publicação 

desta Lei; 

II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de uso e 

ocupação do solo e as leis do sistema viário; 
 

DECRETOS GARANTIAS DE ACESSIBILIDADE 

DECRETO Nº 5.296, 

DE 2 DE 

DEZEMBRO DE 

2004  

Art. 8º Para os fins de acessibilidade, considera-se: 

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
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Regulamenta as Leis 

Nºs 10.048, de 8 de 

novembro de 2000, 

[...] e 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, 

que estabelece 

normas gerais e 

critérios básicos para 

a promoção da 

acessibilidade das 

pessoas portadoras de 

deficiência ou com 

mobilidade reduzida, 

e dá outras 

providências 

dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 

por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a 

possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à 

informação, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público; 

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 

edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas 

internas de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de 

transportes; e 

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 

obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios 

ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como 

aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação; 

IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos 

que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes 

características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, 

segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 

compõem a acessibilidade. 

Art. 10.  A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e 

urbanísticos devem atender aos princípios do desenho universal, 

tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade 

da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto. 

Art. 11.  A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso 

público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de 

edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem 

acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas 

normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação 

específica, observado o disposto na Lei no 10.257, de 10 de julho de 

2001, e neste Decreto: 

I - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte 

e Trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste 

Decreto; 

II - o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação 

do Solo e a Lei do Sistema Viário; 

Art. 14.  Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras 

gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições contidas na 

legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

Art. 15.  No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos 

logradouros, parques e demais espaços de uso público, deverão ser 

cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
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 I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a 

adaptação de situações consolidadas; 

II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da 

via para travessia de pedestre em nível; e 

III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta. 

Art. 16.  As características do desenho e a instalação do mobiliário 

urbano devem garantir a aproximação segura e o uso por pessoa 

portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a aproximação e 

o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência 

física, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre 

de barreiras, atendendo às condições estabelecidas nas normas 

técnicas de acessibilidade da ABNT. 

Art. 22.  A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso 

público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis 

destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

§ 1o  Nas edificações de uso público a serem construídas, os 

sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, 

uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com 

entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às 

normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

Art. 31.  Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte 

coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes 

desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, 

vias principais, acessos e operação. 

Art. 34.  Os sistemas de transporte coletivo são considerados 

acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, 

organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de 

desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e 

autonomia por todas as pessoas. 

Parágrafo único.  A infra-estrutura de transporte coletivo a ser 

implantada a partir da publicação deste Decreto deverá ser acessível 

e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 35.  Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada 

e os veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços 

para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso 

devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

  

LEIS MUNICIPAIS GARANTIAS DE ACESSIBILIDADE 

LEI NÚMERO 7.972, 

DE 31 DE MARÇO 

DE 2008 

 

Institui o Plano 

Diretor do Município 

de Campos dos 

Goytacazes. 

Art. 3º O Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes se 

fundamenta nos seguintes princípios: [...] III - Inclusão social, 

mediante ampliação da oferta de terra urbana, moradia digna, infra-

estrutura urbana, serviços e equipamentos públicos, trabalho e lazer 

para população de Campos dos Goytacazes, segundo os princípios 

da acessibilidade urbana, do desenvolvimento sustentável, da 

universalização da política urbana e da função social da 

propriedade; 
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Art. 4º Os princípios orientadores e o processo participativo na 

elaboração deste Plano definiram os seguintes objetivos gerais para 

o desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes: 

[...]III - Buscar a universalização da mobilidade e acessibilidade 

urbana e a integração de todo o território do Município; 

Art.70. O Município de Campos dos Goytacazes adotará como 

estratégia geral para a mobilidade e a integração do território 

municipal, a promoção da mobilidade e da acessibilidade universal 

com a requalificação dos espaços públicos e a integração das 

diversas modalidades de transporte com as diversas atividades 

humanas localizadas no território municipal. 

VI - Implementar Sistema de Mobilidade Urbana Acessível, com 

base no Plano Integrado de Transporte e Mobilidade, a ser elaborado 

e implementado em curto prazo, para atender às determinações do 

Estatuto da Cidade e da legislação pertinente à acessibilidade, 

notadamente o decreto federal nº 5.296/04; 

Art.75. A acessibilidade universal no Município tem como 

estratégia específica a requalificação dos espaços públicos e 

adaptação dos espaços privados e dos serviços de transportes, para 

garantir a acessibilidade de todos os cidadãos, adotando como 

diretrizes: 

I - Formulação e implementação de uma Política Municipal de 

Acessibilidade; 

II - Instituição de programas de requalificação dos espaços públicos, 

adequando os logradouros públicos, o mobiliário urbano e as 

edificações de uso público e privado, ao conceito de Desenho 

Universal; 

III - Instituição de programas para acessibilidade nos serviços de 

transporte. 

Art.76. Para prover a acessibilidade universal no Município, serão 

executadas as seguintes ações e medidas de planejamento: 

I - Elaborar estudos para normatização das calçadas, especificando 

dimensões e materiais e para adequação das calçadas existentes às 

normas universais de mobilidade e acessibilidade urbana; 

II - Elaborar projetos para normatização do mobiliário urbano, 

adequando-os às condições universais de mobilidade e 

acessibilidade, de acordo com a legislação federal e as normas 

técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

Art.77. Para prover a acessibilidade universal no Município serão 

executadas as seguintes ações e medidas de gerenciamento: 

I - Adequar as calçadas e o mobiliário urbano às normas de 

mobilidade e acessibilidade, de acordo com a legislação municipal; 

II - Implementação de programa para ampliação das calçadas de 

forma a garantir um passeio público livre e sem obstáculos; 

Art.78. Para prover a acessibilidade universal no Município serão 

executadas as seguintes ações e medidas de organização e 

institucionalização: 

[...]II - Garantir o funcionamento do COMDE - Conselho Municipal 

para a Inclusão Social da Pessoa com Deficiência de acordo com a 

lei municipal nº 7755 de 2005; 
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III - Criar Comissão Permanente de Acessibilidade, interdisciplinar 

e de composição paritária, para análise de projetos arquitetônicos e 

urbanísticos com vistas à adequação dos espaços às normas de 

acessibilidade universal; 

Art.341. O Plano de Acessibilidade Universal - PLAU tem por 

objetivo estabelecer as normas gerais e específicas para adequar o 

sistema de transporte público, os espaços públicos e privados, assim 

como a sinalização e o mobiliário urbano, ao conceito de Desenho 

Universal, nos termos do Decreto Federal nº 5.296/2004 e das 

normas técnicas vigentes. 

Art.342. São componentes do Plano de Acessibilidade Universal: 

I - Estudos e definição de normas para adaptação do sistema de 

transportes públicos às necessidades das pessoas com deficiência; 

II - Estudos e definição de normas e especificações para os 

logradouros públicos, em especial as calçadas, com o 

estabelecimento de dimensões e materiais, para adequação dos 

logradouros existentes e para a execução dos novos logradouros aos 

padrões de mobilidade e acessibilidade urbana; 

[...]V - Projetos prioritários para adequação das calçadas e do 

mobiliário urbano às normas de mobilidade e acessibilidade e de 

acordo com a legislação municipal; 

Art.343. Deverá ser instituída, através de lei específica, uma 

Comissão Permanente de Acessibilidade, de composição paritária, 

para análise de projetos arquitetônicos e urbanísticos com vistas à 

adequação dos espaços às normas de acessibilidade universal.  

Art.344. O Plano de Acessibilidade Universal – PLAU deverá ser 

desenvolvido em consonância com a Política Municipal de 

Acessibilidade. 

Art.345. Fica estabelecido o prazo máximo de 6 (seis) meses, 

contados a partir da data da publicação da Lei do Plano Diretor, para 

a elaboração e aprovação do Plano de Acessibilidade Universal – 

PLAU. 
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ANEXO 2 – TABELA A COM AS GARANTIAS DA NBR 9050 EM TERMOS DE 

ACESSIBILIDADE  

NBR 9050 

ROTA ACESSÍVEL 

6.1.1.2 A rota acessível é um trajeto contínuo, desobstruído e 

sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de 

espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma 

e segura por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora 

estacionamentos, calçadas, faixas de travessias de pedestres 

(elevadas ou não), rampas, escadas, passarelas e outros elementos 

da circulação. A rota acessível interna incorpora corredores, pisos, 

rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação. 

CIRCULAÇÃO – 

PISO 

6.3.1 Condições gerais Os pisos devem atender às características 

de revestimento, inclinação e desnível, conforme descrito em 6.3.2 

a 6.3.8. 

6.3.2 Revestimentos Os materiais de revestimento e acabamento 

devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para 

dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição 

(seco ou molhado) [...]. 

6.3.3 Inclinação A inclinação transversal da superfície deve ser de 

até 2 % para pisos internos e de até 3 % para pisos externos. A 

inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5 %. 

Inclinações iguais ou superiores a 5 % são consideradas rampas e, 

portanto, devem atender a 6.6. 

6.3.4 Desníveis 6.3.4.1 Desníveis de qualquer natureza devem ser 

evitados em rotas acessíveis [...]. 

6.12 Circulação externa Calçadas e vias exclusivas de pedestres 

devem ter piso conforme 6.3 e garantir uma faixa livre (passeio) 

para a circulação de pedestres sem degraus. 

6.12.1 Inclinação transversal A inclinação transversal da faixa 

livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres 

não pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira devem 

ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calçadas existentes 

com mais de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas 

de acesso (6.12.3). 

6.12.2 Inclinação longitudinal A inclinação longitudinal da faixa 

livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres 

deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras. 

6.12.3 Dimensões mínimas da calçada A largura da calçada pode 

ser dividida em três faixas de uso, conforme definido a seguir e 

demonstrado pela Figura 88: 

 a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os 

canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas 

calçadas a serem construídas, recomenda-se reservar uma faixa de 

serviço com largura mínima de 0,70 m;  

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de 

pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação 

transversal até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 

m de largura e 2,10 m de altura livre; 

 c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública 



109 
 

para o lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura 

superior a 2,00 m. Serve para acomodar a rampa de acesso aos 

lotes lindeiros sob autorização do município para edificações já 

construídas. 
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