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Resumo 

 

As pessoas com deficiência são mais passíveis a sofrer consequências negativas 
sociais e psicológicas associados à sua deficiência. Ao realçar a importância do 
ambiente público e do seu desenho deve-se estimular e incentivar a independência e a 
autonomia deste grupo. Este fato sucedido permitirá uma maior necessidade de 
usufruto dos serviços acessíveis de um ambiente público. Neste sentido, o objetivo 
deste trabalho é avaliar a acessibilidade e a mobilidade relativa as vias de circulação 
nos espaços públicos mediante a percepção das pessoas com deficiência, nas 
cidades do Porto e de Fortaleza. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 
descritiva, exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa. A amostra não 
probabilística foi composta por 43 indivíduos adultos com deficiência motora e visual, 
residentes na cidade de Fortaleza. Os métodos utilizados neste estudo foram a 
aplicação de um questionário e em seguida, a análise documental fotográfica através 
do processo comparativo de imagens da acessibilidade dos espaços públicos urbanos 
das cidades do Porto e de Fortaleza. Os dados coletados foram processados através 
do programa de software SPSS. Utilizamos a estatística descritiva (frequência relativa, 
absoluta e média) para caracterizar o perfil da amostra. Além disso, pela estatística 
descritiva analisou-se a frequência e a porcentagem para os demais dados do 
questionário. Verificou-se que a carência de acessibilidade dificulta, e chega até a 
impossibilitar o convívio social dos entrevistados, alargando os níveis de exclusão 
social. Uma possível análise dos resultados parece demonstrar a desqualificação 
ambiental urbana e a defasagem operacional intitulada ao Poder Público que 
aparentemente evidencia o seu descumprimento legislativo e a falta de 
conscientização social imprescindíveis ao acesso das pessoas com deficiência. As 
imagens exploradas refletem em parte que a acessibilidade nos espaços públicos 
urbanos das cidades do Porte e de Fortaleza, demanda uma vigorosa reestruturação 
para melhoria e padronização das vias e dos espaços públicos de circulação. Atuais, 
os guias são ferramentas significativas de âmbito público. Além disso, estes guias são 
importantes ferramentas na orientação e aperfeiçoamento da mobilidade urbana. 
Concluímos que acessibilidade é uma questão abrangente e complexa. Discernir o 
acesso para os diferentes tipos de ambiente e pessoas requer um amplo incitamento 
de todos os grupos que compõem o convívio social visando o bem-estar em comum. 

Palavras-chave:  ACESSIBILIDADE; MOBILIDADE; ESPAÇO URBANO; PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA. 

 

 

 

 

 



 

 

XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXI 

Abstract 

 

People with disabilities are more likely to suffer negative consequences social and 
psychological associated with their disability. To highlight the importance of the public 
environment and your drawing should stimulate and encourage the independence and 
autonomy of this group. This fact succeed will allow a greater need for enjoyment of 
services accessible to a public environment. In this sense, the objective of this work is 
to evaluate the accessibility and mobility on the tracks of movement in public spaces 
through the perception of people with disabilities, in the cities of Porto and Fortress. 
This work is characterized as a descriptive, exploratory research with qualitative and 
quantitative approach. The non-probabilistic sample was composed of 43 adult 
individuals with motor disability and visual, residents in the city of Fortaleza. The 
methods used in this study were the application of a questionnaire and then the 
documentary analysis through the photographic process of comparative images of the 
accessibility of urban public spaces of the cities of Porto and Fortaleza. The collected 
data were processed using the software program SPSS. We used descriptive statistics 
(frequency, relative and absolute average) to characterize the profile of the sample. In 
addition by descriptive statistics we analyzed the frequency and the percentage for the 
remaining data of the questionnaire. It appears that the lack of accessibility makes it 
difficult and even impossible the social conviviality of interviewees, extending the levels 
of social exclusion. A possible analysis of the results seems to demonstrate the 
disqualification urban environmental and operational lag entitled to Public Power that 
apparently highlighting its legislative noncompliance and the lack of social awareness 
are essential to access for people with disabilities. The images explored reflect in part 
that the accessibility in urban public spaces of cities of Porto and Fortaleza, demand a 
vigorous restructuring for improvement and standardization of roads and public spaces 
for movement. Today, the guides are significant tools of public sphere. In addition, 
these guides are important tools in guidance and improvement of urban mobility. We 
conclude that accessibility is an issue comprehensive and complex. Discern the access 
to the different types of environment and people requires a broad incitement of all 
groups that make up the social conviviality aiming the well-being in common.  

Keywords:  ACCESSIBILITY; MOBILITY; URBAN SPACE; PERSON WITH 
DISABILITIES. 
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1. Introdução Geral 

O presente estudo insere-se no âmbito da Dissertação de Mestrado em 

Ciências do Desporto, na área de especialização em Atividade Física Adaptada 

a apresentar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Atualmente, as pessoas com deficiência são mais susceptíveis a danos 

sociais e psicológicos associados à sua deficiência. Ao destacar o ambiente 

público e o seu planejamento para promover e encorajar a independência e a 

autonomia dessas pessoas, este fato, permeia uma maior necessidade de 

usufruir dos serviços apropriados e acessíveis de um espaço público. Tal 

causalidade, se não for adequadamente implantada pelos órgãos e entidades 

responsáveis pode fazer com que a pessoa com deficiência enfrente alguns 

obstáculos que inviabilizam o seu livre acesso a serviços primordiais como 

cidadão, consequentemente, para uma boa qualidade de vida. 

Hanson (2004) descreve o termo “architectural disability” como forma de 

expressar o desenho físico, a distribuição física e a construção de edifícios e 

ambientes que limitam as pessoas com barreiras e a falta de segurança. Além 

disso, esta circunstância torna o ambiente urbano desconfortante, inoportuno e 

inseguro para a sua utilização por parte das pessoas. Bromley (2007) também 

revela que as cidades ocidentais são concebidas fisicamente por desenhos 

onde a forma do edificado está inscrita nos valores da sociedade. 

Caldeira (2009) projeta uma definição atual ao considerar que a 

“acessibilidade plena” é um conjunto de características que devem ser 

agraciadas nos espaços, sistemas, produtos, mobiliários, equipamentos ou nos 

serviços utilizados em condições de conforto, segurança e igualdade por todas 

as pessoas e, em especial, por aquelas que possuem alguma deficiência ou 

incapacidade. Além disso, a forma de gestão, a correta manutenção, e a 

conscientização do cidadão são fundamentais para a atual conjuntura da 

acessibilidade.  

Essas observações da acessibilidade mostram que quando uma 

arquitetura apresenta um obstáculo, muitas vezes impõe ao indivíduo com 

dificuldade de locomoção a se prostrar sobre uma condição segregada 
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provinda do abandono do conceito de espaços e objetos inapropriadamente 

projetados exclusivamente para as pessoas “ditas normais”. 

O atraso estrutural dos espaços públicos está cada vez mais evidente na 

sociedade. Os pontos de acesso urbano estão reduzidos, o que aparentemente 

representa o definhamento dos espaços públicos (Andrade, 1995). Esta 

circunstância conduz as pessoas a não saírem de casa justamente por 

saberem que não podem se deslocar no ambiente que desejariam (Araújo, 

1999; Cohen & Duarte, 2000). 

Desta forma, é crucial construir ambientes onde todas as pessoas 

consideram-se incluídas, possibilitando a adaptação para todos os indivíduos, 

principalmente, aqueles que apresentam limitações funcionais. Um ambiente 

com espaços acessíveis, incluindo os princípios do Desenho Universal (DU), 

promove uma maior autonomia e independência para o desfrute dos espaços 

urbanos e das estruturas físicas para a universalização dos direitos das 

pessoas em suas mais diversas condições de mobilidade (Andrade, 1995; 

Hanson, 2004). 

Para almejar essa acessibilidade, devem ser observados alguns fatores 

importantes, como a determinação de alternativas integrais para a utilização do 

ambiente construído, a apropriação e adaptabilidade da estrutura, das 

instalações em todo e qualquer espaço público e privado estimulando a 

percepção intuitiva das funções ambientais (Hanson, 2004). 

Assim a questão da deficiência deve ser entendida como uma relação 

específica entre a pessoa e o seu ambiente. Por conseguinte, o espaço pode 

ser conducente ou não ao desenvolvimento e de uma percepção de deficiência 

mais ou menos positiva. Temos assim, o ambiente que propicia a deficiência e 

temos o ambiente que diferencia a pessoa com deficiência da pessoa sem 

deficiência, concebendo barreiras psicológicas e anulando a inclusão ou a 

integração do indivíduo como um todo (Cohen & Duarte, 2000).  

  Entender a percepção do indivíduo é uma forma de utilizar técnicas 

comuns à psicologia social para desenvolvimento de estudos relacionados à 

avaliação da qualidade dos sistemas de acesso aos espaços públicos urbanos, 
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a fim de elucidar as principais ocorrências negativas que afetam estes locais e 

consequentemente as pessoas com dificuldade na mobilidade. 

Segundo Moretzsohn & Macêdo (2005), o sistema de um espaço 

construído possui uma predominância técnica, portanto, nem todas as pessoas 

conseguem ter mobilidade e acesso aos seus direitos dentro destes sistemas 

construídos. Os mesmos autores acreditam que o certo é não haver diferenças 

que enfatizem as desigualdades de acessibilidade nos percursos de circulação 

e que desta forma possibilitem o acesso aos bens e serviços 

independentemente dos status sociais entre as pessoas. 

Para que o espaço seja útil a todos, Aguiar et al., (2006), referem-se a 

estudos das normas técnicas realizados em diversos países que foram 

embasados em estudos de adequação dos espaços às pessoas que têm algum 

tipo de deficiência. Estas normas compõem referenciais para garantir 

condições mínimas de funcionalidade, embora nem sempre garantam 

qualidade e conforto. As normas, entretanto, dependem de uma legislação para 

serem determinadas ao cumprimento obrigatório, no todo ou em parte, por 

autoridades competentes.  

Portanto, entende-se que, o elemento comportamental é um critério que 

depende do conjunto de atividades sociais realizadas em um mesmo ambiente. 

Neste sentido, faz-se necessário uma auditoria da percepção dos usuários aos 

sistemas de acesso urbano mediante determinadas situações para se perceber 

o que viria a influenciar as suas decisões. Estudos neste aspecto enriquecem o 

modelo de acessibilidade condigno à avaliação efetiva dos sistemas 

considerados (Morris et al.,1979). 

Desta forma, é indispensável estimular a criação de soluções acessíveis 

e isso obriga a uma gestão planificada e consciente. Concomitantemente, ao 

congregar uma concepção universal na acessibilidade, expressa por um 

desenho feito à medida de todos, se faz necessário exigir orientações 

concretas e legais para que a promoção da acessibilidade seja efetuada de 

forma mais efetiva e rápida. Por fim, a conscientização integrada na formação 

do cidadão qualifica positivamente a acessibilidade para uma participação 
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efetiva na promoção da igualdade de oportunidades para todas as pessoas 

(Caldeira, 2009). 

Identificando-se a necessidade de um estudo amplo na temática da 

acessibilidade dos espaços públicos urbanos, consideramos ser crucial 

conhecer a percepção das pessoas com deficiência relativamente a este 

assunto. Embora seja amparado por uma extensa legislação, os espaços 

públicos urbanos podem evidenciar falhas significantes e prejudiciais ao 

acesso de todos. Outro fator relevante é a definição das condições de 

acessibilidade e mobilidade nos espaços públicos urbanos como as vias 

públicas de circulação ou as calçadas. As calçadas são, inicialmente, as 

principais vias de acesso para o fluxo de circulação de todos. Tal razão 

contribui de forma significativa para o aperfeiçoamento do acesso universal e 

para a mobilidade desses espaços contribuindo para a diminuição da 

discriminação aos diferentes grupos sociais que necessariamente precisam se 

locomover nas vias públicas urbanas. Contudo, no desejo de fazer a pesquisa 

e contribuir para a promoção da acessibilidade e para as pessoas com 

deficiência, emerge a seguinte pergunta: Qual será a percepção das pessoas 

com deficiência frente às condições de acessibilidade nos espaços e vias 

públicas de circulação, na cidade de Fortaleza? Além disso, quais serão os 

aspectos críticos ambientais da acessibilidade nas cidades do Porto e de 

Fortaleza? 

O levantamento da pesquisa é acrescido, pois auxiliarão os 

profissionais, entidades e o Poder Público que trabalham com os diferentes 

aspectos da acessibilidade nos espaços público e urbano oferecendo garantias 

de acesso a todos. Essa junção enfatiza e amplia a visão interna no processo 

de padronização das vias públicas urbanas de circulação e a perspectiva de 

novos estudos científicos, utilizando a vigência da legislação como ferramenta 

de avaliação. Este estudo avalia a acessibilidade e a mobilidade das calçadas, 

segundo a percepção das pessoas com deficiência juntamente com a análise 

de imagens das cidades do Porto e de Fortaleza sobre uma investigação 

exploratória. Desenvolvemos um questionário pré-avaliativo e validado, com 
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questões abertas e fechadas, além da acareação de fotografias de ambas as 

cidades.  

Ao observar os padrões de acessibilidade das cidades podemos nos 

deparar com o acesso público urbano obstruído ou limitado atingindo 

diretamente as pessoas com deficiência. Nessa perspectiva é possível 

acreditar que parte dos resultados pode apresentar uma realidade negativa 

anexa à acessibilidade dos espaços e vias públicas de circulação. As 

exigências voltadas para o acesso dos espaços públicos urbanos buscam 

diminuir as diferenças estruturais para todos, que provavelmente ficam 

comprometidas por possíveis inadequações nas estruturas, execução 

legislativa e na conduta dos profissionais das áreas técnicas que são os 

responsáveis pelo planejamento e execução dos ambientes públicos urbanos. 

 

1.1. Objetivos 

O objetivo geral deste estudo é avaliar a percepção das pessoas com 

deficiência, de acordo com, a acessibilidade e a mobilidade nos espaços e vias 

públicas de circulação, na cidade de Fortaleza. Além disso, pretende-se 

identificar os aspectos críticos ambientais nos espaços e vias públicas de 

circulação em duas cidades distintas, no Porto e em Fortaleza. 

Os objetivos específicos são:  

- Analisar as percepções das pessoas com deficiência motora e visual diante 

das condições de acesso nos espaços e vias públicas de circulação; 

- Identificar as principais dificuldades vivenciadas pelas pessoas com 

deficiência motora e visual frente aos espaços e vias públicas de circulação; 

- Identificar quais os fatores mais valorizados pelas pessoas com deficiência 

motora e visual, no que se diz respeito ao acesso dos espaços e vias públicas 

de circulação. 

 

1.2. Estrutura da Dissertação  

A presente dissertação está organizada segundo o “Modelo 

Escandinavo” e dividido em cinco capítulos, dispostos da seguinte forma: 
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O Capitulo I, é referente à Introdução Geral, contendo a apresentação 

do tema, a pertinência do estudo e justificativas, bem como sua organização 

estrutural. 

O Capitulo II, remete-nos para uma Revisão da Literatura, de tal forma a 

elucidar melhor o tema deste estudo. Neste ponto, são apresentadas algumas 

definições, conceitos, teorias e pesquisas científicas abordando o 

enquadramento teórico e conceitual da temática; 

O Capitulo III, inclui um Estudo Empírico construído sob a forma de 

artigo científico. O estudo inclui uma breve introdução, descreve a metodologia 

utilizada, apresenta os resultados obtidos e termina com a discussão dos 

resultados e as principais conclusões.  

O Capitulo IV aponta as Conclusões e Sugestões para futuros estudos;  

O Capitulo V apresenta os Anexos referentes a esta dissertação.  

No final de cada capítulo serão apresentadas as referências 

bibliográficas utilizadas. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. O Ambiente Percebido 

A capacidade perceptiva que o indivíduo possui com relação ao 

ambiente, baseia-se nas informações captadas a partir dos impactos 

ambientais urbanos que constituem sua rotina.  

Embora essa seja uma questão muito ampla e que depende da 

percepção de cada indivíduo, Nogueira (2007) realça que a acessibilidade é 

uma questão central para a qualidade de vida do indivíduo. Portanto, é notório 

afirmar que a falta de acesso a diversos setores da sociedade pode interferir na 

satisfação pessoal e no direito à cidadania. 

Sarkar (1993) explana que, o ambiente modelo para o cidadão é aquele 

em que muitas atividades podem ser desempenhadas simultaneamente, sem 

conflitos entre os executores, como pedestres, ciclistas, motoristas, entre 

outros. Um exemplo expresso pelo mesmo autor é que neste ambiente os 

pedestres seriam privilegiados e os veículos teriam a movimentação 

harmônica, tentando assim definir um ambiente sem interferência entre as 

atividades. Para inserir essa prática é essencial a análise perceptiva dos 

usuários sobre a importância das variáveis de caracterização da infra-estrutura 

oferecida. 

O ser humano é capaz de conhecer o seu ambiente e sobre ele produzir 

opiniões e atitudes que gerem informações. Essas atitudes se fomentam em 

ações adquiridas no ambiente vivido, através da personalidade e pelas 

experiências pessoais (Orlandi, 2003) 

A produção de informação gerada por atitudes e opiniões das pessoas é 

fundamental para compreender melhor as inter-relações entre homem e meio 

ambiente, sendo de grande importância para a análise e compreensão do 

espaço urbano (Orlandi, 2003). 

Ainda na mesma linha de raciocínio, os fatores subjetivos caracterizam 

as percepções e as atitudes como a percepção de segurança, risco da rota, o 

conforto e a conveniência de andar oposto aos modos alternativos. Assim, os 

fatores objetivos são à distância da viagem, tempo de caminhada, fatores 
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ambientais e características da infra-estrutura (Fiztpatrick et al., 2006; Noland, 

1995; Ovstedal & Ryeng, 2002). 

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito [DENATRAN]1 (1987), ao 

definirem o caminho a percorrer durante o trajeto, os pedestres se apóiam 

fundamentalmente nos pontos de origem e destino de todo o percurso. A 

prioridade normalmente reincide sobre o caminho mais curto onde se fundem 

os dois pontos, no qual o tempo de viagem é inferior. No entanto, outras 

condições têm seu peso na escolha deste caminho. Preferencialmente, deseja-

se percorrer um trajeto com continuidade, onde existam condições de fluidez 

para o tráfego de pedestres, com travessias seguras e rápidas, sem encontrar 

barreiras que entravem ou impeçam a circulação e as condições mínimas de 

comodidade e conforto.  

Assim a acessibilidade, imediatamente, integra as imagens que o 

indivíduo tem do seu espaço. Essas imagens são formadas através de todos os 

sentidos sócio-afetivos, não que necessariamente seja algo estável, definido 

claramente e relacionadas com o universo simbólico que cada pessoa ou grupo 

carrega na mente. Os “mapas mentais” consistem em potentes ferramentas 

para auxiliar na identificação dessas imagens (Araújo, 2002). 

Para Souza (1998), esses mapas configuram uma das fases do 

processo de cognição ambiental, um processo classificado como dinâmico e 

interativo. Além disto, incluem a percepção, a organização ou desempenho 

mental, a avaliação, a geração de condutas e, em decorrência disso, o 

comportamento ativo social. 

A variabilidade do conceito de imagem está de acordo com a forma 

como é representada e o contexto em que está inserida, mas no caso das 

imagens ambientais estas formam um combinado de concreto e imaginário 

(Rapoport, 1978). 

Para Cohen & Duarte (2000), as pessoas que detêm algum tipo de 

dificuldade de locomoção terão formas diferentes de apreensão da realidade.  

Uma amostra disso são as pessoas que tendem a se deslocar olhando para 

baixo e que terão um tipo de imagem acerca do ambiente onde se inserem 

diferente das pessoas usuárias de cadeira de rodas, e assim, sucessivamente. 
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Todavia, é entendido que a visão representa o principal sentido na formação 

das imagens, podendo acrescer que, mesmo as pessoas desprovidas de visão, 

irão perceber a realidade à sua maneira, que de toda forma deve ser 

considerada (Cohen, 2000 & Duarte; Cullen, 1993). 

O ser humano se comunica com seu semelhante por várias formas de 

linguagem. Entre elas, os estudiosos buscam cada vez com mais frequência a 

linguagem não-verbal, constituída de gestos, símbolos, sinais, como recurso de 

leitura e análise de fatos históricos, sociais, políticos, culturais, econômicos de 

uma cidade, uma paisagem, de um lugar. 

Para Rocha (2003), quando se observa uma cidade, uma praça, um 

monumento, eles falam uma mensagem inserida num texto não-verbal, à 

espera de uma interpretação por parte de quem os observa. Porém, eles falam 

de modo diferente para cada observador, pelo motivo de que a leitura de cada 

pessoa depende do conhecimento e do envolvimento com o objeto 

experimentado, seja ele uma rua, uma praça, um prédio, um monumento, uma 

cidade. 

Todavia, é comum encontrar estudos relacionados à percepção que 

estejam situados no campo da psicologia. Desmitificando esse paradigma, têm 

sido cada vez mais utilizados por alguns pesquisadores novos estudos no 

campo da arquitetura, urbanismo e engenharia para compreender as 

expectativas e as necessidades da população, o reconhecimento da qualidade 

ambiental, a compreensão e a interpretação da realidade e a formação de 

conhecimento e sistemas de valores (Orlandi, 2003). 

Desde a década de 80, a percepção tem sido utilizada para avaliação da 

qualidade dos serviços de transportes através da avaliação por meio de 

métodos de pesquisa qualitativa. O objetivo desses métodos é avaliar opiniões 

e atitudes dos indivíduos em relação ao objeto de estudo. Geralmente, o que 

se procura descobrir é como as opiniões e as atitudes podem influenciar o 

comportamento dos indivíduos (Violato, 2001). 

Araújo et al. (1998) fortifica o assunto ao considerar que os fatores 

qualitativos voltados para as avaliações de infraestruturas dos pedestres 
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possuem uma grande importância para a percepção destes sobre o ambiente 

urbano que o rodeia. 

Para Violato (2001), a variabilidade das metodologias de pesquisa 

qualitativa se restringe à capacidade analítica das respostas aos estímulos 

simples ou complexos, ao procedimento de coleta de dados, às hipóteses 

referentes à forma dos dados (ordenados, em categorias, ou intervalares) e à 

sua habilidade para prever comportamentos e analisar atitudes. 

Tuan (1983) estuda a organização do espaço pela ótica da percepção, 

da vivência do cotidiano, da significação simbólica. O autor analisa as 

diferentes maneiras das pessoas se relacionarem com o espaço e o lugar. As 

pessoas têm experiências agradáveis ou desagradáveis dos lugares, espaços, 

paisagens, a depender do tipo de conhecimento e relação (percepção) que se 

tenha com o lugar. A experiência agradável desencadeia sentimentos de 

respeito e envolvimento (topofilia), ao passo que a experiência desagradável 

originará sentimentos de aversão (topofobia). 

Ao considerar os fatores ambientais, Khisty (1994) propõe um método 

para avaliar os espaços destinados aos pedestres individualizados por grupos 

e popularizados com ambiente de estudo. A avaliação é feita através de 

medidas de desempenho através de indicadores de aprazimento, bem-estar, 

segurança, coerência, continuidade, segurança e conveniência, que são 

observados de acordo com a percepção de sua importância, segundo a opinião 

dos usuários, determinada através de um método de análise de comparação 

por pares. 

Frente a Norma Brasileira (NBR) 9050 e à Lei nº 10.098, o fator 

acessibilidade é a possibilidade de percepção, compreensão e de 

concretização para que as pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida façam de modo seguro e autônomo a utilização dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos das edificações, transportes e os meios de 

comunicação (Associação Brasileira de Normas e Técnicas [ABNT]1, 2004; 

Brasil, 2000).  

Para Fresteiro (2002) os espaços arquitetônicos é que deveriam 

adaptar-se às necessidades humanas, sejam elas especiais ou não. As 
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pessoas percebem as condições ambientais de forma global, sendo que esta 

percepção é afetada quando existe a modificação de algum componente. Os 

arquitetos possuem grande responsabilidade na criação destes ambientes, 

principalmente pela complexidade da tarefa dos projetos. 

Segundo Knox (2005), o lugar é mais do que uma forma urbana, ele 

também é ao mesmo tempo e contexto, um ambiente falado de interação 

social, que ajuda na estruturação das rotinas e da vida econômica. Por este 

fato, é importante não descartar os processos de construção social e a 

coletividade do lugar, pois estes processos se relacionam com as 

características físicas do espaço em questão através de atividades que nele se 

aplicam e as circunstâncias em que se verificam. 

Embora todo ambiente possua valores e significados, o processo de 

significado está associado entre o individuo e o lugar, no entanto, é complicado 

afirmar se esse significado venha do próprio espaço ou da mente do individuo 

(Carmona et al., 2003). 

Da mesma forma que a percepção do ambiente oscila de pessoa para 

pessoa, cada comportamento é uma causalidade decorrente das circunstâncias 

perceptivas de cada local. Estes comportamentos estão relacionados com o 

conforto, privacidade, territorialidade, distância e a interação familiar (Lopes, 

2005). 

Para Carmona, et al. (2003) o meio ambiente e o homem convivem em 

interação. Para que isso ocorra, os sentidos humanos devem ser estimulados 

acerca do que nos rodeia. Esses estímulos são percebidos de um modo geral, 

sendo que o sistema sensorial interage como um todo. Isto mostra que ao 

caminhar, por exemplo, todos os sentidos são importantes, para perceber 

mudanças de luz e sombra, silêncio e ruído, entre outros, o que contribui para a 

avaliação e interpretação do espaço, não se limitando apenas à visão. 

Nenhum aspecto entre as relações das pessoas com o ambiente que as 

rodeia pode ser desvalorizado, porque as relações são complexas e interativas 

(Carr et al., 1992). 

Esta percepção constitui-se de um processo “intuitivo e global” 

(Magalhães, 2001, p. 296), completado pelas experiências e conceitos 
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adquiridos anteriormente pelo observador, conferindo-lhe um caráter ambíguo 

e pessoal. 

A percepção do espaço inclui, não apenas aspectos biológicos e 

fisiológicos, mas também por meio de imagens formadas através das nossas 

memórias, valores, interpretações, atitudes, expectativas e todas as nossas 

experiências (Lopes, 2005). 

Assim, a percepção ambiental se caracteriza pelo modo como as 

pessoas percebem e interagem com o ambiente em que vivem. É importante 

sublinhar que a noção de ambiente não é apenas o espaço exterior, mas o 

contexto ecológico como parte de tudo que constitui o ambiente (Lopes, 2005). 

 

2.2. A Pessoa com Deficiência 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe uma definição, que, 

aliás é muito parecida com os significados encontrados nos dicionários. Para a 

OMS, a deficiência se caracteriza pela perda, anormalidade temporária ou 

permanente de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

(Amiralian et al., 2000). Caso contrário, por efeito participativo ou de maior 

vínculo, os idealizadores deste conceito, facilmente poderiam constatar que a 

deficiência não é uma condição restrita ao organismo, mas sim inerente ao 

corpo.  

Segundo o Decreto nº 91419, a pessoa com deficiência é aquela que 

apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de alguma estrutura ou 

função anatômica, o que gera incapacidade para certas atividades, dentro do 

padrão considerado normal (Elias et al., 2008). 

A deficiência pode ainda ser entendida como perda ou anormalidade de 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou 

permanente, e incapacidade, como restrição da habilidade para desempenhar 

atividade considerada normal para o ser humano, decorrente de uma 

deficiência (Vasconcelos & Pagliuca, 2006). 

Carmo (1994, p. 9) salienta que “o termo ‘deficiente’ atribuído, via de 

regra aos membros de uma sociedade que apresentem alguma forma de 

‘anormalidade’ ou de ‘diferenciação’ perante os demais, quer no domínio 
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cognitivo, afetivo ou motor, tem sido objeto de críticas e discussões entre os 

profissionais que lidam com os indivíduos assim designados.”  

Cohen (1999, p. 7) realça também que estes termos interpretam, por 

vezes, preconceitos que geram estigmas e desconhecimento de quem 

realmente são estas pessoas. 

A Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas com deficiência, ocorrido em 7 de junho de 

1999, intitulada de  Convenção da Guatemala, considera no seu 1º artigo, n.º 1, 

o termo “deficiência”, de acordo com Santiago, (2005, p. 34), como: 

[...] uma restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a 
capacidade de exercer uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social [...]. 
 

Bahia et al. (1998, p. 18) declara que o Programa de Ação Mundial para 

as pessoas com deficiência (Organização Mundial da Saúde [ONU]1, 1982) 

define o termo deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica”. Para Pinheiro (1998, p. 4), 

refere-se que: 

[...] a ‘deficiência’ ou desvio é uma situação, e não um 
estado definitivo, determinado pelas incapacidades do 
indivíduo, é uma situação decorrente da relação entre a 
limitação física, sensorial, mental ou comportamental e o 
obstáculo social que impede ou dificulta a participação 
nas atividades da vida cotidiana. 
 

Conceituar as pessoas com deficiência aparentemente sempre foi alvo 

de discussões e conflitos. Existem contestações na definição de uma 

terminologia que envolve, de fato, o real significado de deficiência, e das 

percepções decorrentes dela. 

Não obstante, muitas outras definições e posições sobre deficiência 

poderiam ser descritas nesta revisão, mas a verdade é que a terminologia mais 

condescendente e utilizada pelas pessoas com deficiência e tal qual pelos 

técnicos e instituições da área, têm como termo-chave “Deficiência”, em inglês 

“Disability”, em espanhol “Discapacidad” e em francês “Handicap”. Estas são as 

expressões usadas pelos países que compõem as Nações Unidas (Santiago, 

2005). 
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Sassaki citado por Cambiaghi (2004, p. 13-15) menciona um quadro 

evolutivo das nomenclaturas utilizadas para contemplar as pessoas com 

deficiência, começando com os “inválidos”, termo usado durante muito tempo, 

até o começo do século passado; “os incapacitados” nos anos de 1960; “os 

defeituosos”, “os deficientes” como também “os excepcionais” (para as pessoas 

com deficiência intelectual) nos anos de 1980; “pessoas com necessidades 

especiais” e “pessoas especiais” na década de 1990; e “pessoas com 

deficiência”, que atualmente vem sendo propagada a preferência por um 

número cada vez maior de seguidores. 

Ponderando a pluralidade ótica das deficiências, optou-se nesta 

pesquisa por destacar, como indivíduos a serem estudados aqueles com 

“deficiência motora e visual”, sem excluir a abordagem em relação às outras 

categorias de deficiências. 

Para melhor compreender o universo da deficiência e definir a 

abrangência a ser trabalhada nesta pesquisa, buscou-se primeiro verificar as 

classificações oficiais existentes no Brasil e em outros países sobre as 

deficiências. Em termos de comparação, Aino (1978) define as categorias de 

deficiência através do Hanbook of Barrier Free, como: 

a) Temporária: refere-se a fraturas, gravidez, pós-
operatório; 
b) De mobilidade: Debilitação de atividade (por artrite, 
obesidade, idade); Debilitação ambulatorial (paraplegia, 
tetraplegia); Debilitação semi-ambulatorial (amputação, 
artrite, hemiplegia, uso de auxílios mecânicos tais como 
andador, muleta); Debilitação de coordenação (paralisia 
cerebral, distrofia muscular, deficiência múltipla); 
c) Visual: refere-se a perda parcial ou total da visão, 
incluindo catarata, glaucoma, deslocamento de retina; 
d) Auditiva: refere-se a surdez parcial ou total; 
e) Mental. 
 

Em 1976, a Organização Mundial da Saúde publicou a ICIDH - 

Internacional Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, onde 

evitou utilizar a mesma palavra para designar as deficiências, incapacidades e 

desvantagens (Secretariado Nacional de Reabilitação [SRN]1, 1989). Nesta 

conjuntura, as correlações para uma deficiência foram adotas por um adjetivo 

ou substantivo, para uma incapacidade, um verbo no infinitivo e para uma 

desvantagem, um dos papéis de sobrevivência no meio físico e social, de 

acordo com o Quadro 1. 



 21 

 

Quadro1 - Distribuição dos conceitos segundo a Internacional Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps 

 Deficiência  Incapacidade Desvantagem 
Da linguagem 
Da audição (sensorial) 
Da visão 

De falar 
De ouvir (de comunicação) 
De ver 

Na orientação 

Músculo-esquelética (físic) 
 
De órgãos (orgânica) 

De andar (de locomoção) 
De assegurar a subsistência 
no lar (posição do corpo e 
destreza) 
De realizar a higiene pessoal 
De se vestir (cuidado 
pessoal) 
De se alimentar 

Na independência física 
Na mobilidade 
Nas atividades da vida diária 

Intelectual (mental) 
Psicológica 

De aprender 
De perceber (aptidões 
particulares) 
De memorizar 
De relacionar-se 
(comportamento) 
De ter consciência 

Na capacidade ocupacional 
Na integração social 

Fonte: SNR, 1989 

 

É percebido que a utilização da ICIDH parece guiar os benefícios 

científicos e práticos, na abrangência de diferentes formas de avaliar a 

qualidade de vida das pessoas, especialmente dando uma maior aceitação ao 

registro das pessoas com deficiência e uma melhor provisão de serviços. 

Evidenciou a significância de repensar, além da terminologia, atitudes e de se 

certificar que os novos termos estão sendo aceitos e compreendidos (Snr, 

1989). 

Para nomear as pessoas dentro do contexto da deficiência física, Cohen 

(1999) compara termos utilizados por diferentes autores que discutem do tema, 

tais como “pessoas com deficiência física ou motora” (Bieler, 1991), “pessoas 

com deficiência de locomoção” (Araújo, 1994), “pessoas com mobilidade 

reduzida” ou “indivíduos que com dificuldade motora” (Carmo, 1994), 

“deficientes físicos”, “deficiência locomotora”, também “deficiência ambulatória” 

e “deficiência na mobilidade” (Guimarães, 1995a). Contudo, Cohen (1999) 

optou pela amplitude do universo da deficiência física, como recurso 

metodológico por uma terminologia diferenciada: “Pessoas com Dificuldade de 
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Locomoção (PDL)”, incluindo paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, 

amputados, paralisados cerebrais, sequelados de poliomielite e outros. 

Por vezes assiste-se a alguma confusão com estes dois tipos de 

deficiência principalmente já que ambas estão frequentemente associadas: ter 

deficiência física pode acarretar falhas nas funções motoras, ao mesmo tempo 

em que deficiências motoras poderão aparentar como deficiências físicas, por 

exemplo, devido à perda do tônus muscular, que atrofia os membros, 

entretanto não se pode perder de vista que são deficiências de ordem distintas 

(Amiralian et al., 2000). 

Portanto, a terminologia dentro do contexto da pessoa com deficiência 

física, atualmente, encontra em desuso, contudo, ao utilizar tal termo não 

significa que o mesmo esteja incorreto. Neste sentido, Sassaki citado por 

Cambiaghi, (2004) declara que alguns profissionais classificam 

adequadamente a deficiência física em subcategorias como a motora, visual, 

auditiva e intelectual. Ou seja, determinar o termo ‘pessoa com deficiência 

física’ quer dizer que são todas as pessoas que possuem qualquer tipo de 

deficiência. Por este motivo, hoje é comumente utilizado o termo pessoa com 

deficiência motora para designar especificamente uma pessoa que possui 

alguma dificuldade e/ou limitação locomotora. 

É importante diferenciar claramente entre estes dois tipos de deficiência: 

a deficiência física, em linhas gerais, pode ser compreendida como uma 

alteração física aparente, por exemplo, a falta ou deformação de um membro; 

já a deficiência motora está mais associada à falha na função, principalmente 

dos membros, por exemplo, as paralisias (Amiralian et al., 2000).  

Então, para melhor definir a deficiência motora ela caracteriza-se por um 

problema da estrutura anatômica ou da função, que interfere na movimentação 

e/ou locomoção do indivíduo (Seaman & De Pauw, 1982; Telford & Sawrey, 

1978). Segundo Mattos (1994), também se refere aos problemas 

osteomusculares ou neurológicos que prejudicam a estrutura ou a função do 

corpo, interferindo na motricidade. Ela é caracterizada por um distúrbio na 

movimentação e/ou locomoção do indivíduo. 
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Já a deficiência visual pode dividir-se em dois níveis de 

comprometimento da visão, onde a cegueira é quando o indivíduo apresenta 

ausência total da visão e a baixa visão. Estas condições definem a diminuição 

ou a perda total da capacidade visual, caracterizada pela percepção de 

massas, cores e formas, limitação da visão à distância com possibilidade de 

identificação de objetos próximos, e pela dificuldade de perceber aspectos 

visuais como traços desproporcionais no espaço, representações 

tridimensionais, formas compostas, profundidade, movimento, objetos ou 

materiais sob fundos similares, objetos com pouca luminosidade e detalhes 

distintivos nas formas e dentro das figuras (Martín & Ramírez, 2003). 

Como pedestres, as pessoas com deficiência comumente encontram 

vários obstáculos que impedem a fluidez do deslocamento, como por exemplo, 

as calçadas quebradas, desníveis, lixo e mobiliário urbano inadequado. 

Normalmente, os usuários das calçadas circulam por vias inapropriadas, tendo 

suas rotas interrompidas por correntes obstáculos, fazendo com que as 

travessias nem sempre apresentem condições mínimas de segurança e 

conforto (Orlandi, 2003). 

Em relação à circulação das pessoas com deficiência motora, algumas 

medidas de desenho urbano podem contribuir para facilitar o movimento, 

diminuindo as diferenças e possibilitando a todos maior qualidade no ato de 

caminhar (Orlandi, 2003). 

De acordo com McMillen, (1999), as dificuldades encontradas pelas 

pessoas com deficiência motora no seu deslocamento destacam-se 

principalmente ao longo das calçadas sobre as características físicas de sua 

superfície, como dimensões, nivelamento e estrutura. 

Entretanto, outros fatores relacionados ao meio ambiente podem 

aumentar ou diminuir a qualidade do deslocamento para esses usuários, como 

arborização, poluição, estética do ambiente, entre outros (Orlandi, 2003). 

Além de tudo, os equipamentos e mobiliários públicos, também podem 

se constituir em elementos nocivos à segurança das pessoas com deficiência 

motora como, orelhões, caixas de correio, bancas de jornal e de ambulantes, 

postes de sustentação de semáforos ou de sinalização vertical, localizados 
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incorretamente, podem prejudicar a livre circulação desses usuários (Orlandi, 

2003).  

Estes exemplos enfatizam que a questão da acessibilidade tanto para o 

indivíduo com deficiência motora quanto para o indivíduo com deficiência visual 

podem causar prejuízos nos seus deslocamentos, principalmente para aquele 

indivíduo com deficiência visual exigindo outros sentidos para a percepção, 

orientação dos espaços e equilíbrio do corpo. 

Haja vista, as pessoas que apresentam comprometimento visual 

possuem uma grande capacidade de adaptação devido ao uso dos outros 

sentidos. Além disso, suas limitações destacam as dificuldades de 

comunicação escrita e corporal (Costa et al., 1999). Considera-se que o 

processo de comunicação é fundamentado em receber, processar e transmitir 

informações (Atkinson & Murray, 1989). A visão tem um papel essencial neste 

processo, já que é responsável por entender os “movimentos articulatórios 

associados à fala, expressões faciais, movimentos e posturas corporais” 

(Martín & Ramírez, 2003; Mysak, 2002). Ou seja, é evidente que a visão é 

fundamental para receber informações escritas, informações do ambiente, 

como localização de objetos e pessoas e, também, o reconhecimento do 

próprio indivíduo no espaço utilizando-se de referências auditivas, olfativas, 

gustativas, proprioceptivas e táteis. 

A vista disso, como a pessoa com deficiência visual tem muita dificuldade 

para perceber o espaço numa forma tridimensional, diretamente ela levará um 

maior tempo para percebê-lo do que uma pessoa vidente, pois fará o 

reconhecimento do espaço através das mãos, corpo, sons, precisando 

estabelecer pontos de referência táteis e auditivas (Rodrigues, 2000). 

Conforme Fresteiro (2002), as relações percebidas sobre o ambiente 

são baseadas em condições normais em relação ao sistema visual. O nosso 

conhecimento sobre o mundo e sobre nós mesmos apresenta-se 

principalmente na forma de "imagens visuais". O sistema visual tem uma 

enorme importância em relação às situações da vida cotidiana e por isso a 

perda da visão causa um grande impacto sobre a nossa forma de perceber e 

se relacionar com o mundo. 
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Deste modo, pode-se dizer que um dos maiores problemas para 

pessoas com deficiência visual é a percepção do espaço que as rodeia, assim 

como o movimento e orientação no espaço. Quando uma pessoa não possui o 

sentido da visão, torna-se muito mais difícil captar, processar, armazenar e 

recuperar aquela exata informação ambiental, sendo ela figurativa ou espacial. 

Devido às limitações impostas pela sua deficiência, do cego é exigido um 

grande esforço na captação de informações que lhe permitirão o uso seguro do 

espaço (Fresteiro, 2002). 

Bahia et al. (1998) enfatizam que as barreiras urbanísticas para as 

pessoas com deficiência visual enquadram-se nos exemplos da acessibilidade 

em espaços, mobiliário urbano, edificações públicas e/ou privadas. Os mesmos 

autores ainda exemplificam os desníveis, os revestimentos inadequados nas 

calçadas dificultando a locomoção, os desníveis entre a guia e a pista de 

rolamento nos locais de travessia, às calçadas estreitas com o pavimento 

avariado e com obstáculos difíceis de serem detectados visualmente. Na 

mesma perspectiva temos ainda a instalação inadequada do mobiliário urbano 

como telefone público, caixas de correio, entre outros, além da carência de 

sinalização em Braille. Todos esses exemplos podem representar um grande 

risco para as pessoas com deficiência visual ao se deslocarem na cidade. 

Segundo Coriat (2002), para as pessoas com deficiência visual são 

necessárias mudanças profundas, tanto no comportamento humano como 

também nos ambientes vividos por eles, tendo em vista as influências culturais, 

ideológicas, sociais, econômicas e tecnológicas. A autora também enfatiza a 

falta de conhecimento da legislação por muitos profissionais, repercutindo em 

prejuízos implementares nos espaços. Há, por outro lado, profissionais que a 

conhecem e consideram suas normas podadoras do processo criativo. Além 

disso, Coriat (2002, p.18) afirma que: 

“As normas e pautas de desenho sem 
barreiras deixaram de ser desconhecidas, 
quando podem ser visualizadas como o 
resultado de uma cadeia de processos 
sociais, das quais formamos parte tanto 
os profissionais como as próprias pessoas 
com deficiência”. 
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Wagner (1992), acrescenta que para projetar um espaço que inclua as 

pessoas com deficiência visual, o arquiteto terá que recuperar aspectos 

latentes na arquitetura que não são percebidos pelos videntes. Aspectos como 

texturas, cores e iluminação tornam-se necessários para os deficientes visuais, 

além de sistemas de sons, táteis e olfativos, úteis para a percepção espacial 

das pessoas com deficiência visual. 

Ao considerar que a deficiência de uma pessoa precede uma 

característica como outra qualquer é afirmar que a dificuldade que uma pessoa 

com deficiência enfrenta está sobre a responsabilidade do resultado do 

ambiente despreparado para recebê-la (Gil, 2005). Ou seja, para exemplificar 

uma pessoa com deficiência física e usuária de cadeira de rodas, em geral, não 

consegue subir uma escada, mas se houver uma rampa adequada ela vai estar 

no mesmo patamar de igualdade com as outras pessoas. (Gil, 2005). Lianza & 

Sposito (1994) corroboram quando afirmam que uma pessoa com deficiência 

não é uma pessoa nula, é uma pessoa como qualquer outra que, 

eventualmente, necessite de recursos especiais, adaptados à sua condição de 

deslocamento.  

 

2.3. Mobilidade 

A mobilidade é uma função primordial a capacidade humana, pois 

através dela que uma pessoa se movimenta livremente no seu ambiente. As 

finalidades da mobilidade relevam as emoções, a habilidade defensiva, a 

satisfação das necessidades básicas, a realização de atividades recreativas e 

Atividades da Vida Diária (AVD’s), respectivamente são as atividades de 

cuidado com o corpo, como atos de higiene pessoal, vestir e comer (Potter & 

Perry, 2003). 

Raia Jr. (2000) cita que a acessibilidade é um conceito básico que está 

tangencial ao transporte e uso do solo. Em um contexto mais abrangente, a 

acessibilidade está equiparada à capacidade de se chegar a um determinado 

lugar e, a mobilidade está relacionada à facilidade com que o deslocamento 

pode ser empreendido.  
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Reconhece-se que o movimento é uma necessidade vital do ser 

humano. Desde a expressão das emoções, à conscientização e à 

individualização do próprio corpo, até a consciência de si, o movimento 

difundido por uma conquista progressiva de independência (Fonseca, 1998). 

Segundo Fonseca (1998) é, substancialmente, pelo movimento que o 

homem expressa as suas potencialidades e é por ele que se atinge o 

significado de autonomia e da liberdade. Da mesma forma, o autor refere que o 

homem demanda utilizar o movimento para satisfação das necessidades que 

lhe são inerentes. 

Para entender os parâmetros físicos dos pedestres, Lianza & Sposito 

(1994) declara que a capacidade de locomoção de um indivíduo não deve ser 

entendida apenas como uma habilidade de oscilar passos, mas como um 

atributo que capacita o pedestre a atender necessidades da vida diária, logo, 

deve ser favorecido para todos. Assim sendo, o conceito de mobilidade de 

pedestres torna-se mais completo e aprimorado. 

Indiferentemente da pessoa com deficiência motora de um indivíduo ou 

de uma pessoa com deficiência sensorial (visual e auditiva), ambas as 

situações podem comprometer a mobilidade corporal, tendo em vista que 

alguns movimentos demandam por outros sentidos para a percepção, 

orientação dos espaços e equilíbrio do corpo. Ao ressaltar tal fato, Cohen 

(2006) descreve que as características de alguns ambientes urbanos induzem 

as aptidões motoras e interferem na habilidade de lidar com o meio. Esta 

situação muitas vezes reforça a própria deficiência do indivíduo, o qual chega a 

encontrar dificuldade de se identificar e estabelecer relações positivas com os 

lugares. 

O importante é comprovar que hoje existe maior mobilidade das pessoas 

com deficiência, e como isto se reflete dentro da coletividade social, embora, 

por meio de ações, têm almejado de certa forma alguns avanços na lógica de 

criar e efetivar leis e ações que visem à inclusão e ao desenvolvimento das 

pessoas com deficiência (Santiago, 2005). 

Ao contrário do que se pensava a precaução com a questão de certificar 

a mobilidade não é recente apenas nos países em desenvolvimento. Em 
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muitos países desenvolvidos, como a Alemanha, de acordo com Blennemann 

et al., (2003) este fator vem sendo discorrido com maior evidência há mais ou 

menos uma década. A diferença está no grau de importância dada à 

priorização da mobilidade para todos os pedestres incluindo principalmente as 

pessoas com deficiência e as pessoas com restrição de mobilidade (Aguiar et 

al., 2006). Isto faz com que a implantação de projetos tenha mais significado no 

incentivo e seja mais exigida e fiscalizada.  

Em 1985, na cidade de Belo Horizonte foi realizado o 13º Congresso 

Brasileiro de Arquitetos. Naquela ocasião foi aprovada uma moção em defesa 

de uma arquitetura sem barreiras, onde os arquitetos brasileiros atestaram que 

a deficiência é o resultado de falhas na organização espacial, que dificultam a 

exteriorização das habilidades de cada indivíduo. Para tal acontecimento, 

comprometeram-se a garantir o respeito à diversidade humana na elaboração 

de seus projetos (Cambiaghi, 2007). 

A definição dos espaços de circulação atribui-se às características de 

circulação de cada modo de transporte e as consequentes necessidades de 

segregação e interação. A correta utilização e aplicação dos espaços é fator 

preponderante na atuação para a criação de medidas favoráveis aos 

pedestres. São eles: 

a) Via: o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define via como sendo a 

superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a 

pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central (Ministério da Justiça, 

1997). O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM (1996) 

acrescenta as ciclovias e passagens em desnível e sugere, para efeitos de 

planejamento urbano, a subdivisão do conceito de via em espaços de 

implantação do mobiliário urbano, espaços de circulação, para pedestres e 

veículos, e espaços de permanência. O CTB (Ministério da Justiça, 1997) 

hierarquiza as vias, para fins de controle da circulação de veículos, em urbanas 

(trânsito rápido, arterial, coletora e local) e rurais (rodovias e estradas). Para 

Vasconcellos (2000), esse é um item crucial para a definição de medidas 

favorecedoras aos deslocamentos de pedestres, porém esses conceitos são de 

difícil identificação no cotidiano das cidades brasileiras, devido segundo a 
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ABRASPE (1999), a fatores como a ocupação desordenada dos espaços de 

circulação, falta de controle das velocidades dos automóveis e deficiências na 

sinalização. 

b) Calçada: o CTB (Ministério da Justiça, 1997), define como parte da via, 

normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de 

veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 

de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Gold (2003) 

considera que a definição do CTB é incompleta na questão prática, por fatores 

tais como o acesso de veículos motorizados às edificações e o 

descarregamento de mercadorias que são feitas sobre as calçadas segregando 

os fluxos sem a existência de um melhor controle. Segundo a ABRASPE 

(1999) no Brasil, os códigos municipais de obras e posturas costumam 

responsabilizar a conservação e a manutenção das calçadas obrigatoriamente 

ao proprietário do lote em frente, sempre que a rua disponha de meio-fio e 

sarjeta. Os elementos que podem interferir no fluxo dos pedestres sobre as 

calçadas são chamados de fatores de impedância, pela NBR 9050 (ABNT, 

2004), que trata da acessibilidade de pedestres e portadores de necessidades 

especiais de locomoção. Ogden (1996) afirma que a calçada é uma medida de 

segurança, considerando-a um elemento dispensável quando o fluxo de 

pedestres não justifica sua construção. Gold (2003) considera as calçadas o 

elemento mais importante do sistema de transportes. Gondim (2001) relata 

uma série de comentários sobre dimensionamento das calçadas, baseando-se 

em manuais de urbanismo e de engenharia de tráfego, e recomenda que elas 

sejam construídas seguindo não só a legislação que hierarquiza as vias, ou as 

orientações quanto a níveis de serviço do HCM (TRB, 1994), mas 

contemplando as demandas existentes e os usos para diversos fins nos locais 

de implantação. A NBR 9050 (ABNT, 2004) recomenda que exista uma 

inclinação mínima de 1%, e máxima de 2%, no sentido transversal da calçada 

para o escoamento de águas pluviais. Recomenda-se ainda que o desnível 

entre a calçada e a pista de rolagem seja de 0,15 centímetros. 

c) Passeio: segundo o CTB (Ministério da Justiça, 1997) refere-se à parte da 

calçada ou da pista de rolamento, separado por pintura ou elemento físico 
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separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de 

pedestres e, principalmente, de ciclistas. Existem divergências quanto ao 

dimensionamento mínimo dos passeios, como no caso das calçadas. A NBR 

9050 (ABNT, 2004) classifica o passeio como faixa de percurso, 

correspondente ao local com largura mínima de 1,20 metros, junto ao 

alinhamento das edificações, onde pessoas podem caminhar livres de 

obstáculos que separam ou impedem a circulação. Já o IBAM (1996) relata que 

a largura mínima seja de 2 metros com o objetivo de proporcionar mais 

conforto aos usuários, principalmente quando ocorrem fluxos opostos. 

d) Faixa de serviço: para Vitória (1998), é a parte da calçada reservada junto 

ao meio fio para instalação do mobiliário urbano. A faixa de serviço serve como 

elemento de proteção na medida em que auxilia na segurança dos pedestres, 

mantendo-os longe do tráfego de veículos, sendo chamadas de “buffer zone” 

(área de afastamento) nos Estados Unidos (Gold, 2003). 

O Código de Trânsito Brasileiro no seu 1º artigo, 1º parágrafo, define 

trânsito, como “utilização das vias pelas pessoas para fins de circulação e 

parada”. Já no seu anexo I define vias como “superfícies por onde transitam 

pessoas, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e o canteiro 

central”. Estes conceitos esclarecem quais são os locais, as atribuições e as 

responsabilidades que cada participante ativo deve ter em relação ao espaço 

público e ao usuário (Ministério da Justiça, 1997). 

Montenegro et al. (2009) declaram que para melhor entendimento e 

planejamento de uso das vias de circulação, faz-se sua divisão em três faixas 

distintas: faixa de serviço, faixa livre e faixa de acesso, segundo as referências 

ilustradas na Figura 1. 
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Figura 1 - Faixas de utilização da calçada 

Fonte: Montenegro et al. 2009 

 

É importante também esclarecer as atribuições de outros elementos que 

compõem a via e interferem rotineiramente na locomoção de pedestres: 

a) Mobiliário Urbano: Para o IBAM (1996), trata-se da coleção de artefatos 

implantados no espaço público da cidade, de natureza utilitária ou de interesse 

urbanístico, paisagístico, simbólico ou cultural. Podemos citar, dentre outros 

elementos, telefones públicos (orelhões), postes da rede elétrica e telefônica, 

sinalização vertical de trânsito, caixas eletrônicos, bancas de jornal, abrigos 

dos pontos de parada do transporte coletivo e lixeiras, como exemplos de 

mobiliário urbano. O Manual de Segurança de Pedestres do DENATRAN 

(1979) recomenda que o mobiliário urbano seja implantado de modo que não 

diminua a capacidade dos passeios e não obstrua o caminho dos pedestres. A 

NBR 9050 (ABNT, 2004) ressalta que a implantação dos elementos do 

mobiliário deve ser feita mediante autorização do poder público local, tanto em 

espaços públicos quanto privados. No entanto, a ABRASPE (1999) diz que a 

alocação do mobiliário urbano tem sido descontrolada, gerando obstruções e 

até impedindo a circulação de pedestres. Para Miranda & Cabral (2003) não há 

um estudo técnico criterioso para definir o posicionamento dos itens de 

mobiliário nas calçadas. A diversidade de elementos e a forma isolada como 
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são implantadas no contexto urbano prejudicam a circulação e a utilização dos 

espaços públicos (IBAM, 1996). 

b) Faixa utilitária: caracterizada pelo espaço entre o meio fio e o local de 

implantação do mobiliário urbano, sendo sugerido guardar uma distância de 

0,50 centímetros (IBAM, 1996). Permite o acesso dos pedestres às calçadas, 

facilitando o desembarque na parada e estacionamento de veículos ao longo 

do meio-fio. Visa também facilitar a utilização do subsolo para passagem de 

dutos de distribuição de rede de eletricidade ou telefonia. 

As cidades que adotam medidas de moderação de tráfego baseiam-se 

no princípio de que a rua é o primeiro lugar onde as pessoas têm contato com 

o espaço público ao deixarem seus lares, sendo vital que não apresente 

aspectos hostis (ITE, 1994). 

Em decorrência do descaso dos fatores aqui apresentados, a princípio, 

as ruas de áreas urbanas dos países em desenvolvimento apresentam 

condições de infraestrura prejudiciais à circulação de pedestres. 

Ribeiro & Bianchi (2003) afirmam que um dos grandes desafios ao 

planejamento urbano e às políticas de investimento público, está 

principalmente na necessidade de deslocamento dentro dos centros urbanos. 

O DETR (2000) informa que algumas cidades da Europa estimulam a 

criação de “home zones”. Este programa consiste na criação de espaços 

públicos cômodos e seguros, gerenciados pela própria comunidade, que 

também participa do processo de análise e implantação das medidas 

necessárias, e até mesmo do estabelecimento das normas, despertando a 

participação dos moradores e fortalecendo a cidadania. 

A adoção destes procedimentos, feita de maneira planejada e adequada 

à realidade local, possibilita a criação de uma rede de calçadas, melhora o 

desempenho dos deslocamentos a pé, proporciona acessibilidade local 

(microacessibilidade), e aumentam a capacidade dos indivíduos de utilizarem o 

sistema de transportes, com mais opções de escolha de meios de transporte, 

de forma a melhorar a mobilidade. Além disso, melhoram a segurança dos 

pedestres, respeitando o desejo de percorrer trajetórias contínuas com 

condições mínimas de comodidade e conforto (Melo, 2005). 
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Uma forma eficiente de se resolver os problemas relacionados com o 

deslocamento dos pedestres é a adoção de programas ou campanhas 

intercalados em espaços de tempo (anuais ou semestrais), fomentando a 

construção do senso de cidadania, apreço e zelo pelo espaço público (Zegeer 

et al., 2002) como, por exemplo, programa de padronização das calçadas e 

passeios;  programa de arborização do espaço público; campanha de limpeza 

e manutenção do espaço público; campanha de auxílio a pessoas com 

necessidades especiais de locomoção e a campanha de priorização da 

travessia do pedestre. 

Ribeiro & Bianchi (2003) classificam a gestão da mobilidade urbana 

como uma estratégia fundamental na aplicação das políticas de 

desenvolvimento de uma cidade. Relatam também que esta intervenção tem 

como objetivo geral qualificar deslocamentos através da redução de distâncias, 

dos tempos de viagens, dos custos operacionais, das necessidades de 

deslocamento, do consumo energético e do impacto ambiental. Atingir este 

patamar requer a divisão do controle do sistema de mobilidade urbana nos 

níveis estratégico (definição dos rumos), tático (gestão das ações) e 

operacional (formalização e implantação de medidas). Porém, na maioria das 

cidades dos países em desenvolvimento, esta divisão é confusa (Vasconcellos, 

2000). Macário & Viegas (2002) lembram que é comum encontrar justaposição 

dos níveis tático e operacional, sendo a falta de decisões estratégicas o fator 

determinante para a deficiência no sistema de mobilidade. 

Como a mobilidade é a capacidade de deslocamento de um indivíduo 

dentro de uma área (Raia Jr., 2000), deste modo, é necessário que esta 

discussão amplifique o modo com que os espaços de circulação se refletem em 

relação às pessoas com deficiência, já que este contexto se intensifica entre as 

teorias da macroacessibilidade e microacessibilidade. 

É entendido que a macroacessibilidade é uma ferramenta de cunho 

urbanístico, que trata da maior ou menor facilidade de acesso potencial aos 

equipamentos disponíveis, entendidos como todas as edificações e locais de 

uso pelas pessoas (Vasconcellos, 1999). A microacessibilidade seria o 

fornecimento de acesso real e direto aos destinos almejados, relacionando-se 



 34 

com o controle da circulação e, portanto, com a área de atuação da engenharia 

de tráfego (Vasconcellos, 1999). A microacessibilidade ao sistema de 

transportes pode ser caracterizada, por exemplo, pela distância a ser 

percorrida por um indivíduo entre sua residência e o ponto de ônibus, por ele 

utilizado diariamente (Ferraz & Torres, 2001). 

Do ponto de vista da microacessibilidade, Zegeer et al., (2002) relata 

que existe importância para a população nas atividades como saúde, comércio 

e lazer e por estarem disponíveis através de caminhadas. 

Segundo a Revista Movimento, Mobilidade e Cidadania (2004), as 

pessoas com deficiência possuem seus deslocamentos praticamente limitados 

a ir ao trabalho, ocasionando situações de enclaustro, na medida em que a 

falta de infraestrutura intimida estas pessoas a se deslocarem.  

Discutindo de forma prática o conceito de acessibilidade na circulação 

urbana, Vasconcellos (1999) argumenta que as funções básicas de uma via 

são possibilitar o deslocamento entre dois pontos no espaço e permitir acesso 

aos locais de destino. Isto envolve a viabilização de locais de estacionamento 

de veículos e de pontos de parada do transporte público, dentre outras 

necessidades. Porém, a acessibilidade também é uma ferramenta do 

urbanismo, fato que torna sua análise mais ampla e complexa. 

 

2.4. Acessibilidade 

Para Elali (2004, s.p.), a acessibilidade retrata-se dentro de um contexto 

bem mais abrangente, imposto às atividades da vida cotidiana que envolve 

aspectos físicos, comunicacionais, sociais e psicológicos, sendo:  

a) Acessibilidade Física ou Arquitetônica: enfatiza o 
combate às barreiras físicas que constituem obstáculos 
para a utilização do meio, e geralmente são originadas 
pela morfologia dos edifícios ou de áreas urbanas.  
b) Acessibilidade Comunicacional ou Informacional: 
refere-se à facilitação do acesso a um local tendo por 
base a divulgação de informações a respeito do 
mesmo, o que envolve, inclusive, os sistemas de 
comunicação visual (inclusive em Braille), lumínica e/ou 
auditiva em seu entorno. 
c) Acessibilidade Social: relativa aos processos de 
inclusão social de diversos grupos ou categorias de 
pessoas, sobretudo, no que se refere aos aspectos 
relacionados às chamadas "minorias", como grupos 
étnicos (negros, indígenas), homossexuais, portadores 
de deficiências físicas ou mentais, entre outros. 
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d) Acessibilidade Psicológica: relacionada à percepção 
que uma pessoa ou grupo tem em relação à 
"receptividade" do ambiente a si. 
 

Bahia et al. (1998, p. 12) classifica a acessibilidade nas seguintes 

esferas:  

a) o acesso como possibilidade de alcançar outras 
pessoas - Os seres humanos são indivíduos sociais e o 
contato entre eles torna-se necessário para o bem-estar 
de todos. Esta é a visão dos espaços coletivos como 
cenário de trocas entre as diferentes pessoas; 
b) o acesso a atividades imprescindíveis na sociedade - 
A acessibilidade surge como atributo imprescindível na 
sociedade, permitindo que todos possam desfrutar das 
mesmas oportunidades em: educação, trabalho, 
habitação, lazer, turismo e cultura; 
c) o acesso à informação - Através da comunicação 
sensorial, reprodução dos significados comum do dia a 
dia pelas formas, cores, texturas, sons, símbolos e 
signos expressos em cada espaço e mobiliário urbano, é 
possível realizar um sistema de sinalização acessível a 
todos os indivíduos; 
d) a autonomia, a liberdade e a individualidade - A 
acessibilidade presume que a liberdade de escolha ou a 
opção individual de se relacionar com o ambiente e com 
a vida, tem como base a idéia de que as pessoas com 
deficiência dependem da ajuda de terceiros para gerar 
possíveis situações constrangedoras e que somente 
perpetuam a segregação; 
e) o acesso ao meio físico - O planejamento estrutural e 
adequado da cidade, levando em consideração a 
acessibilidade ao meio físico, possibilitará a construção 
de uma sociedade inclusiva que assimile 
progressivamente a idéia de integração social e espacial 
das pessoas com todas as suas diferenças. Convém 
ressaltar que os transportes coletivos exercem papel 
importante na integração das diversas atividades da 
cidade. 

 
Vale ressaltar que essas categorias não podem ser tratadas de maneira 

isolada, uma vez que fazem parte de um conjunto de fatores interdependentes 

(Bahia et al., 1998, p. 12). 

Torres et al. (2002, p. 83) amplificam a compreensão de que 

acessibilidade é um conceito que apresenta aspectos que envolvem o espaço 

físico, o que convivemos e o digital. Nessa perspectiva, a acessibilidade “é um 

processo dinâmico, associado ao desenvolvimento tecnológico, mas 

principalmente ao desenvolvimento da sociedade”.  

 Emmel & Castro (2002) salientam que a acessibilidade não se reserva 

somente ao meio físico, mais se volta a um contexto maior que rodeia todas as 

atividades da vida cotidiana de uma pessoa.  
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 Nesse contexto, autores como Cardoso (1996); Guimarães (2000); 

Lopes Filho (2002); Manzini (2003); Sá (2003) & Vash (1988) referem que a 

acessibilidade é relevante para as pessoas com deficiência terem uma vida de 

qualidade e estarem introduzidas na sociedade.  

 Para Guimarães (2000), a acessibilidade possibilita que todas as 

pessoas da sociedade tenham convivência com a diversidade de forma natural. 

Precisamente, a pessoa com deficiência não ficará dependente para decidir 

sobre o uso do espaço acessível ao seu redor, se o mesmo for adequado para 

todos.  

 Arruda (1997) classifica as medidas de acessibilidade em dois termos: 

as medidas agregadas e as medidas desagregadas. A primeira classificação 

tem sido mais argumentada e aplicada na literatura e se relaciona 

especialmente ao espaço físico, não englobando referências claras ao 

indivíduo, voltada para capturar das variações na conjuntura urbana devido à 

implantação de políticas urbanas. Já a segunda classificação está elencada ao 

espaço comportamental do indivíduo e, por esta causa, é mais apropriada para 

refletir o comportamento do indivíduo no seu ambiente, no entanto, é mais 

difícil de operacionalizar. 

 Portanto, os encadeamentos que envolvem esses vários tipos de 

acessibilidade precisam de uma melhor compreensão da permuta entre os 

fenômenos que a envolvem, de modo a promover a maior participação das 

pessoas com deficiência como forma de incluí-las socialmente nas atividades 

cotidianas, enquanto sujeito da educação, do lazer, da cultura e similares 

(Calado, 2006). 

Sob esta perspectiva, a avaliação física dos espaços de pedestres é 

baseada em parâmetros que proporcionam o mínimo necessário de 

acessibilidade, assim, para garantir a mobilidade de pedestres (Ostroff, 2001a). 

Deste modo, as investigações sobre acessibilidade e mobilidade, 

preconizam avaliar parâmetros antropométricos, parâmetros comportamentais 

e os parâmetros de caminhada como a velocidade, com o propósito de serem 

utilizados como base para fomentação de muitos valores elegidos nas normas 
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técnicas nacionais e internacionais em vigor (Aguiar et al., 2006; Cucci Neto, 

1996) 

Como modelo de referência é entendido pelo manual de projeto e 

construção de calçadas, rampas, travessias e entre outras instalações 

correlacionadas ao pedestre, de acordo com os padrões de acessibilidade 

desenvolvidos pelo Access Board e o Federal Highway Administration (Ostroff, 

2001b). Este manual foi apontado para atender a todos os usuários, inclusive 

aqueles que têm alguma restrição de mobilidade, como os que usam cadeira 

de rodas e aqueles que têm reduções sensoriais ou cognitivas, principalmente 

os cegos (Aguiar et al., 2006). 

À frente para robustecer alguns exemplos de boas práticas e 

recomendações para projetos de espaços acessíveis temos a European 

Conference of Ministers of Transport (ECMT, 2006) que é um órgão 

intergovernamental estabelecido por um protocolo assinado no ano de 1953 em 

Bruxelas por 43 países, entre eles, Portugal, Espanha, França, Itália, 

Alemanha, Estados Unidos da América e Canadá. Deste órgão, foi gerado um 

guia “Improving transport accessibility for all - Guide to good practice” que é 

normalmente é atualizado (Aguiar et al., 2006).  

No ano de 1994 eclodiu a idéia da publicação de um Manual de 

Acessibilidade que definiria parâmetros para o projeto de edifícios e espaços 

livres de barreiras para as pessoas com deficiência (ONU, 2003). As 

recomendações existentes no documento da ONU retratam em sua maioria, os 

critérios apresentados pelo Guia de Acessibilidade para os Americanos com 

Deficiências, sendo este por sua vez derivado de um conjunto de 

recomendações publicado em 1968, no Architectural Barriers Act of (Adaag, 

2004). 

Com o desdobramento da atuação da ONU na implantação e 

monitoramento das diretrizes do Programa Mundial de Ação para Promoção da 

Igualdade de Direitos e Oportunidades das pessoas com deficiência, diversos 

países desenvolveram leis e regras locais que, em sua maioria, reproduzem as 

determinações da própria ONU. Portanto, quando são comparadas as leis 

nacionais e internacionais que tratam dos direitos das pessoas com deficiência, 
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bem como das diretrizes de acessibilidade, pode-se constatar a similaridade na 

abordagem dessas questões entre países de continentes e culturas distintas, 

como Estados Unidos da América, os países da União Européia, da América 

Latina, países Árabes, da Ásia e Pacífico (ONU, 1999). 

De fato, emergiu a atenção para um modelo que oferece espaços onde 

atenda a toda uma gama de capacidades e habilidades voltada para o mundo 

de modo geral (Steinfeld, 1994). Em 1963 foi criada em Washington, EUA, uma 

comissão para o “Desenho Livre de Barreiras”, que assegura uma corrente 

ideológica para o desenho de equipamentos, de edifícios e de áreas urbanas. 

Por esta causa, está implícito no sistema de transporte público nos Estados 

Unidos exemplos quanto ao avanço na acessibilidade, pois é utilizado de modo 

independente mesmo por pessoas que se locomovem em cadeira de rodas. 

Seguindo essa tendência, na Europa foram criadas várias comissões e 

instituições para estudar e avançar no assunto. Na Holanda, Alemanha e 

países escandinavos foram aprovados dispositivos para a eliminação de 

barreiras e criados organismos para assessorar aos órgãos públicos (Cohen, 

1999).  

O Conceito Europeu de Acessibilidade preconiza que, o meio edificado 

deve assegurar que todos os sujeitos se aperfeiçoem como pessoas, e, 

portanto, sabendo da diversidade da população e suas necessidades, que 

todos devem ser independentes. Por efeito, todo o meio edificado deve ser 

projetado e confeccionado segundo o conceito de acessibilidade, ou seja, 

beneficiá-lo de características que permitam a todos o acesso às diferentes 

instalações disponíveis como a cultura, o espaço público, os edifícios, as 

comunicações, os serviços, entre outros bens (Aragall et al., 2008). 

As imposições no sentido de serem empreendidas ações a nível 

europeu direcionadas às cidades não são recentes. Há exemplo disso, o 

Conselho da Europa responsável por todos os Estados membros da União 

Européia, na década de 80, lançou um programa urbano com a campanha 

deliberada pelo tema “Renascimento urbano europeu - uma vida melhor nas 

cidades”. Mais tarde, esta campanha foi seguida de um programa político 

urbano, em 1986, onde passou a ser incumbência da Conferência das 
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Autoridades Locais e Regionais Européias do Conselho da Europa (CALRE). A 

CALRE empregou a Carta Urbana Européia, um manual, ainda que pouco 

meticuloso de gestão urbana. Este manual é destinado aos órgãos locais 

servindo-lhes como base a uma eventual convenção a realizar futuramente 

sobre os direitos urbanos e a consagração anual destinada às cidades que 

subscrevam os seus princípios (Lopes, 2010). 

O relatório da Comissão Européia, das Cidades Européias Sustentáveis, 

tem como destaque a acessibilidade dos transportes públicos, sustentada 

frente as pessoas com mobilidade reduzida, onde literalmente são colocadas 

em situação de desvantagem quando os sistemas de transporte público não 

são facilmente acessíveis e não existem sistemas de transporte alternativo. 

Este relatório estabelece uma relação entre localização das paragens e 

estações, a frequência, a acessibilidade física e econômica com a qualidade do 

serviço prestado. Estes mesmos fatores são referidos no Livro Verde da União 

Européia, em 2007 e no Livro Branco sobre os Transportes, em 2001 (Lopes, 

2010).  

É importante frisar que nos países da comunidade européia a existência 

do documento Accessibility Eurocode é uma linha condutora com princípios e 

regras de acessibilidade. De fato, não existe um único documento que 

estabeleça as normas das acessibilidades. Isto compete aos países a criação 

de leis e normas, sabendo que o melhor resultado é a combinação de vários 

instrumentos por um único objetivo de difundir a acessibilidade para todos 

(Andrade, 2009). 

A Associação Portuguesa de Planeadores do Território (APPLA), em 

2003 lançou o projeto da Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade 

para Todos. O projeto pretendeu incentivar a extinção das principais barreiras 

arquitetônicas e urbanísticas que interferem na mobilidade dos indivíduos, 

principalmente as pessoas com deficiência (Lopes, 2010). 

Outro aspecto positivo sobre a Rede, é que revela-se como um projeto 

demonstrativo e como um instrumento capacitivo na promoção de uma cidade 

e/ou vila mais inclusiva (Lopes, 2010). 
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A avidez deste objetivo obrigou a uma intervenção planejada que 

possibilitasse aos diversos integrantes da comunidade a participação na 

transformação da cidade, onde a Câmara se dá através do poder executivo e 

dos seus técnicos, as associações locais e os cidadãos (Lopes, 2010). 

Desenvolver projetos na esfera da mobilidade e da acessibilidade 

significa cooperar e respeitar ativamente com os princípios fundamentais da 

solidariedade, da liberdade e da equiparação de oportunidades. Por este 

motivo, a APPLA contempla-se pelo incentivo e esforço desenvolvido dos 

municípios aderentes na amortização de barreiras arquitetônicas, além da sua 

confiança, sobretudo, atenção disseminada neste domínio (APPLA, 2009). 

Em relação ao Brasil, Cambiaghi (2007), afirma que a NBR 9050, 

intitulada por “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos”, assegura critérios e parâmetros técnicos de projeto, construção, 

instalação e adaptação às condições de acessibilidade para os espaços a que 

se refere. Ela também afirma que esta norma é o principal instrumento de 

orientação para profissionais técnicos (engenheiros e arquitetos) e após a 

última revisão promovida pela ABNT, ela está bem mais completa e não deixa 

nada a dever em relação aos demais países (Aguiar et al., 2006). 

 A NBR 9050 foi arquitetada por diligência da ABNT com o objetivo de 

suprir a carência de referenciais técnicos na área da acessibilidade. De acordo 

com Bahia et al. (1998) o surgimento da primeira norma brasileira foi publicada 

em 1985, que contou com a participação de profissionais de diferentes áreas, 

em união com as pessoas com deficiência.  

Mesmo com a credibilidade da ABNT em todo o país, o atributo da NBR 

9050 vigora o papel de complementar as legislações municipais visando à 

padronização de projetos nos espaços edificados, quer seja de domínio privado 

ou público (Guimarães, 1995b). 

Extensa, a NBR 9050 é fundamenta em elementos relacionados às 

condições de acessibilidade no meio urbano. Designa o desempenho em 

critérios e parâmetros técnicos a serem observados em relação a adaptação de 

projetos, instalações, equipamentos, edificações e espaços dentro das 

condições de acessibilidade, indicando especificações que visam proporcionar 
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a maior quantidade de acesso possível de todas as pessoas, a utilização 

segura do ambiente ou equipamento (Calado, 2006). 

 Assim, na Figura 2, é exemplificado um modelo de forma simplificada de 

algumas medições básicas de referência, necessárias para o deslocamento de 

pessoas seguindo o que preconiza a NBR 9050/04 (ABNT, 2004) e algumas 

informações adicionais sobre velocidade baseadas em Fruin (1971), Cucci 

Neto (1996) & Lunaro (2006). 

 

 
Figura 2 - Dimensões básicas de referência para o deslocamento de pedestres 

Fonte: Adaptado de Fruim (1971); Cucci Neto (1996) & Lunaro (2006); ABNT (2004). 
 

Na mesma perspectiva, Fresteiro (2002) relata que os espaços 

arquitetônicos devem adaptar-se às necessidades humanas, sejam elas 
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especiais ou não. Portanto, as pessoas com deficiência percebem o próprio 

deslocamento em condições ambientais de forma global, sendo que esta 

percepção é afetada quando há uma despadronização sobre algum 

componente físico do ambiente.  

Além disso, com o passar do tempo, as pessoas com deficiência se 

envolvem na tentativa de conseguir as mudanças necessárias respectivamente 

a acessibilidade pública urbana. O intuito é produzir significativos progressos 

rumo à redução das barreiras para a existência de qualidade e rompimento dos 

obstáculos urbanos (Vash, 1988). 

 

2.4.1. As Barreiras 

 As barreiras arquitetônicas instituídas às pessoas com deficiência são 

esculpidas por todas e qualquer barreiras relacionadas às construções urbanas 

ou às edificações. Todavia, são muitos os problemas encontrados em relação 

às boas condições de acessibilidade (Siqueira et al., 2009). 

Segundo Guimarães (1995a citado por Bahia et al., 1998, p. 23) a 

definição de barreiras arquitetônicas é entendida como: 

“elementos construtivos e/ou situações resultantes de 
implantações arquitetônicas ou urbanísticas onde não 
ocorre a acessibilidade. Assim as deficiências do 
usuário limitam a exploração ambiental, o desempenho 
de papéis sociais ativos e a expressão de suas 
habilidades”. 
 

Por este fato, as barreiras obstruem o exercício do mais básico dos 

direitos de qualquer cidadão, o de se locomover livremente. A presença de 

escadas, degraus altos, banheiros não adaptados, transporte público 

inadequado, buracos nas vias públicas formam parte dos inúmeros exemplos 

que podemos citar como barreiras arquitetônicas (Siqueira et al., 2009). 

Em Brasil (2000), no 2º artigo, inciso II, da Lei nº 10.098 estabelece uma 

classificação para as barreiras físicas, onde, qualquer impedimento ou barreira 

que restringe ou impossibilite o acesso, a liberdade de movimento e a 

circulação com segurança das pessoas, que se classificam em: 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes 
nas vias públicas e nos espaços de uso público; 
b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes 
no interior dos edifícios públicos e privados; 
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c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes 
nos meios de transporte; 
d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou 
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 
recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou 
sistemas de comunicação, sejam ou não de massa. 
  

Neste caso, barreira é considerada um obstáculo físico que dificulta a 

mobilidade e não permite o uso confortável e seguro do espaço e seus 

componentes. Tais barreiras podem ser evitadas através de diferentes 

soluções, de acordo com as necessidades dos usuários (Ostroff, 2001a).  

 Após a constatação dessas barreiras, ressalta a necessidade das 

mesmas serem prevenidas, tendo em vista que representam obstáculos, cuja 

eliminação exige uma série de mecanismos voltados para essa finalidade 

(Calado, 2006). 

Lopes (2003) & Okamoto (2002) referem que o ambiente sistematizado 

está conectado com a vida das pessoas, encontrando-se integralmente 

vinculado às suas percepções, desejos e valores, e às diferentes maneiras dos 

usuários o experimentarem e compreenderem. Tais aspectos devem ser 

agregados ao método de projetação, que compete ao projetista (arquiteto, 

urbanista, designer) entender o significado do espaço para os diferentes 

indivíduos de maneira a torná-lo mais ajustado a todos. É fundamental ressaltar 

a abrangência do conceito de acessibilidade, que acarreta na geração de 

novos paradigmas para a concepção do espaço, tendo em vista que uma vez 

muitas dessas barreiras podem ser ceifadas através de soluções técnicas 

ajustadas, execução e acabamento de qualidade e em programas de 

conservação e/ou manutenção, já que com o tempo de uso consequentemente 

o material se desgasta, assim, podendo acabar se transformando em uma nova 

barreira (Calado, 2006). 

Essa aflição constante sobre acessibilidade das pessoas com deficiência 

promove uma perspectiva de uma sociedade inclusiva, no respeito à 

diversidade, aos direitos humanos, direcionando uma visão para que as 

pessoas com deficiência passem a ser percebidas pela ótica da potencialidade 

e do pleno exercício da cidadania. Quando não condicionamos equiparação de 

oportunidades, estamos promovendo a desigualdade social (Aranha, 2000). 



 44 

Esse paradigma social, não é visto como sendo somente o limite 

individual e sim o limite individual mais as barreiras que as pessoas com 

deficiência enfrentam e o que essas barreiras impedem de exercício de 

equiparação de oportunidades. E dependendo dessa relação essas barreiras 

podem realmente ser significativas para o impedimento do exercício da sua 

cidadania plena. 

As barreiras sociais equiparam-se aos obstáculos físicos e 

consequentemente a aceitação das diferenças sociais. Nesta razão, ponderar 

as atitudes sociais em relação às pessoas com deficiência em todas as esferas 

de complexidade discriminatórias, desde a aceitação destas até a garantia do 

acesso a educação, trabalho, saúde e lazer de forma a agregar as relações de 

convívio coletivo entre todos os indivíduos (Bahia et al., 1998). 

A exclusão sócio-estrutural quase sempre se reflete na inibição de 

utilizar a cidade, pois as pessoas com deficiência ou com alguma incapacidade 

de locomoção sabem que o espaço coletivo não se adequada às suas 

necessidades (Cohen & Duarte, 2000). Assim, há um volume significativo de 

projetar-se fora desta cidade, de modo que os ambientes continuam sendo 

espaços negativos adquirindo o sentido de “lugar indesejável”.  

De acordo com Sousa (2002), as pessoas com deficiência têm o direito 

de desfrutar de condições de vida próximas de uma vida “normal” e o mais 

semelhante possível das condições de vida das pessoas sem deficiência.  

Essa discussão sobre a efetivação deste direito estabelece normas para 

a adaptação das áreas de uso comum das edificações e define as condições 

exigíveis e seguras, bem como os padrões e as medidas que visam propiciar 

às pessoas melhores e mais adequadas condições de acesso aos edifícios de 

uso público e às vias públicas urbanas.  

Tornar o espaço acessível a todos é eliminar obstáculos físicos, naturais 

ou de comunicação que existam nas cidades, nos equipamentos e mobiliários 

urbanos, nos edifícios, nas várias modalidades de transporte público que 

bloqueiem ou retardam a livre circulação das pessoas. 

Groves (2000) as pessoas com deficiência ou com dificuldade de 

locomoção estão totalmente interligados aos fatores ambientais, no qual irão 
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influenciar na participação do indivíduo na sociedade. Estas observações 

servem para reforçar a afirmação de que a existência de barreiras provoca o 

isolamento social (Sarriá et al., 1986). 

Segundo Carmo (1994), as pessoas com alguma deficiência têm poucas 

opções quando se fala de lazer, trabalho, acessibilidade, por exemplo, ir a 

lugares públicos como teatros, museus, cinemas, centros esportivos, (entre 

outros) e também quanto a locomoção pública. Os espaços não oferecem 

condições arquitetônicas de acesso a suas instalações, tornando inviável o 

lazer, o qual se transforma em verdadeiros momentos de angústia e 

aborrecimentos para as pessoas com deficiência. 

Os problemas que a pessoas com deficiência tem de enfrentar no seu 

cotidiano são intensificados pela sociedade, uma vez que existem barreiras não 

só físicas, mas também invisíveis como o desconhecimento, a falta de 

compaixão e a hipocrisia (Juncá, 1994). O autor define a “acessibilidade 

integral” como sendo o desenvolvimento de qualquer pessoa de forma mais 

independente, segura e natural em ambientes construídos e naturais. 

Nos últimos dez anos, pesquisas demonstraram como o ambiente 

construído não está preparado para receber pessoas com alguma deficiência, 

prejudicando ou até mesmo impedindo a mobilidade destas pessoas em 

espaços específicos, evidências essas que levaram certo número de críticos a 

concluírem que “o ambiente construído é inabilitado por ser restritivo e 

discriminativo” (Imrie & Kumar, 1998). 

É notório concluir que a eliminação das barreiras físicas é mais simples 

que as barreiras sociais. É interessante visar na sensibilização, eliminação ou à 

minimização dessas barreiras através de campanhas de efeito educativo. O 

incentivo a educação deve ser integrado no processo de planejamento público, 

aliadas às intervenções que eliminem as barreiras físicas e sociais. 

 

2.4.2. Evitando Barreiras 

A ONU, desde as décadas de 1940 e 1950 vem agindo na promoção 

dos direitos das pessoas com deficiência por meio de uma abordagem voltada 

para a qualidade do bem-estar social. Iniciativas que permitiram uma profunda 
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reavaliação da política na década de 1960, com a fundamentação para a 

completa participação das pessoas com deficiência na sociedade (ONU, 2003). 

Em 1975 a ONU adotou a Declaração dos Direitos das pessoas com 

deficiência que proclamou a igualdade de direitos civis e políticos. A ONU 

também proclamou o período de 1983 a 1992 como a Década das Nações 

Unidas para as Pessoas Portadoras de Deficiência. A época de maior resultado 

obtido pelas Nações Unidas para as pessoas com deficiência foi a adoção, em 

1993, das Normas Uniformes para Igualdade de Oportunidades das Pessoas 

com Deficiência (ONU, 2003). Assim, desde 1993, sucessivos encontros da 

Conferência Mundial para os Direitos Humanos em diversos países do 

Ocidente e do Oriente desenvolviam recomendações para corrigir práticas 

discriminatórias do passado, bem como para proteger e promover seus direitos 

em todos os aspectos da sociedade como cidadãos comuns em seus 

respectivos países (Santos et al., 2005). 

Essa expressão contingente da população com deficiência aumenta a 

necessidade de promover um diagnóstico mais preciso sobre a acessibilidade a 

fim de contribuir em ações de inclusão social (Vasconcelos & Pagliuca, 2006). 

É conveniente manifestar que muitas pessoas com deficiência enfrentam 

dificuldades para se locomover. Concomitantemente, tais dificuldades refletem-

se na utilização de muletas, bengalas, andadores, cadeiras de rodas, entre 

outros. Para essas pessoas, o simples ato de sair de casa significa um desafio, 

sobretudo porque as cidades não dispõem de estrutura adequada para as 

pessoas com deficiência. De um modo geral, por inexistir o devido 

planejamento, a conduta predominante é adaptar um edifício já construído e 

não considerar essas dificuldades presentes (Vasconcelos & Pagliuca, 2006). 

Diante desta imagem das pessoas com deficiência, no Brasil, a 

acessibilidade tornou-se uma das advertências principais nas relações da 

sociedade para com os seus integrantes. Todavia, por mais que haja ciência 

deste panorama, por mais que haja regulamentos que determinem a 

eliminação de barreiras, sua aplicação ainda se verifica muito restrita e o que 

se vê é a falta de acessibilidade no ambiente em geral (Santos et al., 2005). 
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Além disso, o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana lançou em 2004 o programa “Brasil 

Acessível”, um programa brasileiro de acessibilidade urbana que tem como 

desafio “(...) proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 

através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados de 

maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável”. Portanto, 

é um programa centrado principalmente no deslocamento das pessoas e não 

dos veículos. Além disso, esta iniciativa concede apoio aos governos 

municipais e estaduais para o desenvolvimento de ações estimuladoras que 

garantam a acessibilidade para as pessoas com restrição de mobilidade e aos 

sistemas de transporte (Ministério das Cidades, 2004).   

Por outro lado, as soluções apresentadas por algumas cidades 

brasileiras ainda se apresentam inacabadas, atendendo a poucas 

necessidades dos usuários. Normalmente, essas soluções de acessibilidade 

são visadas apenas ao transporte coletivo, esquecendo-se a necessidade de 

adaptação dos terminais e pontos de paradas de forma a integrá-los às 

calçadas e travessias (Orlandi, 2003). 

Já em termos de tecnologia e materiais disponíveis, o Brasil elabora 

soluções pertinentes e alguns exemplos para a melhoria da mobilidade de 

pedestres mesmo que em pequena escala (Aguiar et al., 2006). Tal motivo 

ocorre por falta de incentivos ou exigências políticas, sociais e/ou culturais. 

Constata-se, portanto, que o atraso na aplicação de projetos não enfatizados 

por algum tipo de incapacidade tecnológica.  

Conforme já definido, é imprescindível que todos os projetos dirigidos a 

pessoas com deficiência devem seguir a NBR 9050, que padroniza as 

construções destinadas a este público (ABNT, 2004). 

A fim de amenizar o aumento dessas barreiras, a legislação certifica o 

direito de acesso, circulação e utilização dos espaços públicos pelas pessoas 

com deficiência e pelas pessoas com mobilidade reduzida a sua participação e 

integração na sociedade e o exercício de sua liberdade (Presidência da 

República, 2000). 
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Outra peculiaridade que abrange questões mais complexas são as 

barreiras atitudinais, o que muitas vezes, para combatê-la requer tempo e 

estratégias distintas, sendo necessária a implementação de campanhas de 

sensibilização e esclarecimento da população sobre de tal modo (Calado, 

2006). 

Logo mais, Bahia et al., (1998, p. 25) pontuam critérios positivos de 

acessibilidade com a intenção de amenizar os diversos obstáculos enfrentados 

pelas pessoas com deficiência. Tais obstáculos, na sua maioria, são 

transmitidos pelos espaços urbanos e edificações de qualquer cidade. Estas 

barreiras podem ser físicas ou sociais, sendo de acordo com a compreensão 

para definir e relacionar diferentes aspectos da discriminação e da exclusão 

dessas pessoas. À vista disso, os critérios positivos de acessibilidade nessa 

relação são: 

1. Calçadas niveladas e com revestimentos antiderrapantes; 

2. Rampas nos meios-fios a fim de permitir a travessia de ruas; 

3. Mobiliário urbano em altura adequada; 

4. Vagas especiais de estacionamento; 

5. Sinais sonoros para a travessia de uma pessoa com deficiência visual; 

6. Sinalização do mobiliário ou quaisquer outros possíveis obstáculos a uma 

pessoa com deficiência visual nas calçadas através de uma diferenciação de 

piso; 

7. Escrita em Braille em placas, avisos em paradas de ônibus e outros locais; 

8. Aparelho telefônico dotado de pequeno visor onde se possa ler a mensagem 

transmitida pela pessoa do outro lado da linha. 

Segundo Cardoso (1996) defende que a implantação de acessos 

significa remover barreiras físicas, ambientais e edificáveis. Diante desta 

perspectiva, pode-se julgar o fato de que a sociedade não estaria excluindo, ao 

contrário, estaria promovendo qualidade de vida e o pleno exercício da 

cidadania a todo o cidadão, independente de sua condição física ou classe 

social. 

Para que a acessibilidade seja concreta, é essencial que faça parte dos 

valores íntegros de vida das pessoas. Entretanto, é preciso revelar no outro 
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uma consciência aberta que o faça ser proativo na busca de melhoria para 

suas condições de vida e também dos demais. Consequentemente, a 

acessibilidade torna-se um bem cultural e uma realidade natural (Guimarães, 

2000). 

 

2.5. O Direito da Acessibilidade 

A percepção de que as diferenças entre as pessoas merecem atenção 

especial dos órgãos competentes em todo o mundo é um fato recente, porém 

moroso. Portanto, apresentaremos realidades legislativas específicas das 

regiões de Portugal e em seguida do Brasil. 

A falta da acessibilidade condiciona as pessoas com déficit de 

mobilidade à perda da autonomia e compromete o uso limitado dos serviços 

públicos. Por estas razões são implantadas legislações e planos de ação 

permitindo que as entidades públicas e privadas assegurem a acessibilidade 

nos espaços públicos, mobiliários coletivos, transportes públicos e novas 

tecnologias de informação e comunicação (Instituto Nacional para a 

Reabilitação, 2013). 

Cambiaghi (2007) afirma que na primeira instância as leis são 

importantes, mas são apenas os primeiros caminhos. Segundo a autora, 

pesquisas demonstram que os países que têm a questão da acessibilidade 

mais desenvolvida não são países com leis e normas severas ou detalhadas, 

mas sim aqueles onde existe maior consciência social e melhores recursos 

técnicos e humanos. 

Os primeiros indícios dos direitos do homem surgem como direitos 

naturais universais (Bobbio, 1992). 

Magalhães (1997 citado por Silveira, 1997, p. 14) afirma que almejar e 

consumar o ideal da universalização dos direitos humanos se dá através da 

divulgação e conscientização da população. Ou seja, a força da cidadania se 

faz por uma população bem instruída e questionadora de seus direitos. 

No ano de 1981, por conta da grande mobilização do Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes (1981), surgiu outro movimento internacional de luta 

pelos direitos das pessoas com deficiência. Já na década de 1990, outros 
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eventos ocorreram para maior divulgação e conscientização dos movimentos 

de vida independente das pessoas com deficiência (Santiago, 2005).  

Em 1999, o Encontro "Perspectivas Globais em Vida Independente para 

o Próximo Milênio", realizado na cidade de Washington, celebrou as conquistas 

destes movimentos. Foram reafirmados: a filosofia global e os princípios de 

vida independente no plano mundial, o respeito aos direitos humanos, a 

autodeterminação, a auto-ajuda, a educação inclusiva e igualitária, a igualdade 

nas oportunidades iguais de emprego e empreendimentos, o desenvolvimento 

e a oferta de tecnologia “assistiva”, assim como o transporte acessível e meio 

ambiente sem barreiras (Santiago, 2005). 

Bins Ely et al. (2000, p. 28) reforçam uma nota do Programa de Ação 

Mundial para as pessoas com deficiência, "a experiência tem demonstrado que, 

em grande medida, é o meio que determina o efeito de uma deficiência ou de 

uma incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa". Toda a nação deve por 

isso assegurar o direito do exercício da cidadania a cada indivíduo. Embora, 

não são todas as pessoas que conhecem seus direitos como cidadãs. As 

pessoas com deficiências sentem-se excluídas devido aos obstáculos 

encontrados e aos preconceitos, entre outros fatores. 

As autoras enfatizam que as legislações específicas abrangem na 

maioria das vezes os aspectos físicos do ambiente em relação as pessoas com 

deficiência físico-motora, desconsiderando questões que englobem outros tipos 

de deficiência. As leis que mais se destacam são aquelas que englobam a 

universalidade, pois beneficiam a todos. As autoras salientam também que a 

NBR 9050, publicada em 1994, “é sempre uma boa referência por suas 

diretrizes e normas para qualificação do espaço urbano” (Bins Ely et al., 2000, 

p. 29). 

Segundo Gemito (2003) é imprescindível que sejam criadas condições 

que facilitem o exercício pleno dos direitos e deveres. Desta maneira é 

imprescindível que todos possam sentir o direito de partilhar a vida social, 

econômica e cultural do grupo a que pertence. Ainda o mesmo autor, refere 

que, lamentavelmente, as pessoas com mobilidade condicionada frente às 
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barreiras arquitetônicas demonstram uma sensação de desespero e 

impotência, uma vez que sozinhos não as conseguem transpor. 

Todas as atitudes sobre a questão de incluir as minorias étnicas, 

culturais e gênero tornam-se um relevo e passa a ser reconhecida em 

documentos nacionais e internacionais. Esse novo paradigma social denota a 

preocupação de princípios e valores da diversidade humana, a empatia 

humanitária e uma aplicação da cidadania com qualidade de vida a esses 

grupos sensíveis de apoio social, estrutural e legislativo. 

 

2.5.1. A Acessibilidade em Portugal  

 De acordo com a Constituição da República Portuguesa, em 2005, 

alínea d, do 9º e 13º artigo, o Estado tem o dever de promover não só o bem-

estar e a qualidade de vida da população, mas também a igualdade jurídico-

formal entre todos os portugueses. O 71º artigo determina que todas as 

pessoas com deficiência motora e intelectual devem usufruir, inteiramente, dos 

direitos declarados na Constituição e ao Estado é imposto o dever de 

assegurar a concretização destes direitos, impondo, deste modo, ações das 

quais o Estado não se pode isentar (Lopes, 2010; Constituição da República 

Portuguesa, 2005). 

 Resultado da Constituição Portuguesa, o Decreto Lei n.º 123, 22 de 

Maio de 1997, refere-se ao processo de eliminação das barreiras 

arquitetônicas, bem como à sua proclamação defendendo os princípios da 

igualdade, direito à qualidade de vida, educação, saúde e os direitos dos 

cidadãos com alguma deficiência (Ministério da Solidariedade e Segurança 

Social, 1997). 

O Decreto Lei n.º 123 também aprova as normas técnicas cujos 

objetivos centram-se na acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, 

especialmente pela eliminação das barreiras arquitetônicas e urbanísticas nos 

edifícios públicos, equipamentos coletivos e via pública (Ministério da 

Solidariedade e Segurança Social, 1997). O Decreto Lei n.º 163, 8 de Agosto 

de 2006 estende-se pela continuidade da norma anterior, à medida que retifica 

algumas falhas no tocante a fiscalizações e sanções punitivas, bem como a 
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introdução de soluções que se apoderam à evoluções técnicas, sociais e 

legislativas (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 2006). 

Em 22 de maio de 1997, foi aprovada em território português a primeira 

legislação com normas técnicas diligenciada à acessibilidade em edifícios e 

espaços públicos, o Decreto Lei nº 123. Entretanto, não obteve os resultados 

esperados ao nível de aplicação das normas preconizadas, pois, a princípio, foi 

designadamente encarado como um documento de intenções (Teles, 2008) 

reduzidas a uma moldura ratificadora das infrações. Pormenores, a falta de 

fiscalização admitiu que se continuasse a ignorar as questões de 

acessibilidade, levando à multiplicação de espaço urbano não acessível. 

Lamentavelmente, considera-se que, foi prejudicada uma grande oportunidade 

na acessibilidade do edificado. Por este motivo, procedeu-se à substituição 

deste diploma pelo Decreto Lei nº 163 (Lopes, 2010). 

Este documento ambicionou definir as condições de acessibilidade e 

satisfazer o projeto e a construção de espaços públicos, equipamentos 

coletivos e edifícios públicos presentes no decreto anterior. Para além de uma 

moldura ratificadora mais onerosa, outra das novidades neste documento foi o 

alargamento do âmbito regulador aos edifícios habitacionais, introduzindo o 

conceito de “Percurso Acessível”. De acordo com o anexo, capítulo 1 deste 

decreto, a rede de percursos acessível dedicada ao trânsito de pedestres deve 

ligar todos os pontos relevantes da estrutura urbana, nomeadamente lotes 

construídos, equipamentos coletivos, espaços públicos de recreio e lazer, 

espaços de estacionamento, locais de paragem temporária de carros para 

entrada/saída de passageiros e paragens de transportes públicos. O mesmo 

regulamento refere a necessidade de inclusão na mesma rede, como calçadas, 

escadarias, rampas, passarelas, bem como outros espaços de circulação e 

permanência de pedestres (Lopes, 2010). 

De toda a forma, a principal finalidade deste documento é o 

estabelecimento de uma regulamentação técnica sobre o desenho dos 

diferentes elementos do espaço público urbano, como dimensões, 

características dos materiais, superfícies e elementos (Lopes, 2010). 
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Pinheiro (2004) relata que, no sentido de fazer cumprir as obrigações 

legais, foi publicado o Decreto Lei n.º 43/82, em 8 de Fevereiro, com o intuito 

de promover a criação de condições mínimas de acessibilidade nas novas 

edificações. No dia 1 de Julho de 1986, com o Despacho Conjunto dos 

Ministros do Plano e da Administração do Território, das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações e do Trabalho e Segurança Social, são 

ratificadas recomendações técnicas que têm como finalidade promover à 

acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida, em relação aos locais 

públicos. Já a Resolução n.º 34/88 de 28 de Julho, do Conselho de Ministros, 

sugere a adoção de recomendações técnicas do despacho acima referido e, 

sendo impraticável providenciar equipamentos especiais que atendam as 

necessidades eliminatórias das barreiras arquitetônicas a edifícios e serviços 

públicos (Pinheiro, 2004). 

Mais tarde, Sousa (2010) declara que o artigo 24º da Lei de Bases da 

Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência e a Lei 

nº 9/89, em 2 de Maio introduz que “o regime legal em matéria de urbanismo e 

habitação deve ter como um dos seus objetivos facilitar às pessoas com 

deficiência o acesso à utilização do meio edificado, incluindo os espaços 

exteriores”, e como tal, “ a legislação aplicável deve ser revista e incluir 

obrigatoriamente medidas de eliminação das barreiras arquitetônicas”. 

A Lei nº 38/2004, de 18 de Agosto, relativa à Lei de Bases da 

Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com 

Deficiência, 3º artigo, alínea d, estabelece que incumbência do Estado vincula-

se a promoção de uma sociedade para todos através da eliminação de 

barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação da pessoa 

com deficiência (Lopes, 2010). 

Em 2007, através da Resolução do Conselho de Ministros, descrito no nº 

9/2007, é sancionado o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade que 

almeja a criação “(…) de uma rede global, coerente e homogênea em matéria 

de acessibilidades”, com capacidade para assegurar às pessoas com 

mobilidade reduzida, condições iguais aos demais cidadãos. Ainda este Plano 

oferece “(…) a este segmento populacional (…) um aumento da sua qualidade 
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de vida e a prevenção e eliminação de diversas formas de descriminação ou 

exclusão” (Diário da República [DR]1, 2007, p. 366). 

Aprovado pelo Conselho de Ministros nº 9/2007, em de 17 de Janeiro de 

2007, o Plano Nacional de Promoção de Acessibilidade (PNPA) apresenta 

duas vertentes temporais distintas. Para o período até 2010 são definidas 

medidas e ações concretas que indicam os respectivos prazos de 

concretização e fomentação. Já as ações para o período de 2011 a 2015 serão 

definidas durante o 2º semestre de 2010 em função de um ponto de situação 

sobre a aplicação do PNPA (Lopes, 2010). 

Lopes (2010) descreve os principais objetivos do PNPA consistem na 

análise das condições de acessibilidade como transportes públicos, 

investigação, participação cívica e envolvimento a nível autárquico, estruturado 

por quatro princípios centrais, que são: 

1. Igualdade de oportunidades: todos os cidadãos devem ter acesso aos 

serviços da sociedade, nomeadamente habitação, transporte, cultura, recreio, 

saúde, educação e emprego; 

2. Vida independente: todos os cidadãos devem poder exercitar livremente as 

tomadas de decisão sobre a sua vida e participar ativamente da vida da 

comunidade; 

3. Participação: todos os cidadãos devem ter formas de conhecer e influenciar 

as decisões políticas de forma direta e a cada momento; 

4. Integração: todos os cidadãos devem poder viver integrados na sua 

comunidade e participar ativamente nos diversos domínios da sociedade. 

Segundo o autor, para que os objetivos anteriormente relatados sejam 

cumpridos, o PNPA apresenta subitens a outros objetivos, que são: 

- Sensibilizar, informar e formar; 

- Assegurar a acessibilidade no espaço público e no meio edificado; 

- Garantir que no espaço público do meio urbano exista uma rede de percursos 

acessíveis que interligue todos os principais equipamentos e serviços urbanos; 

- Assegurar que os espaços públicos construídos sejam objeto de intervenções 

de remodelação totalmente acessíveis; 

- Disponibilizar apoio à realização de intervenções nos espaços públicos; 
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- Garantir a acessibilidade às interfaces de mobiliário urbano eletrônico como 

caixas eletrônicos, telefones públicos, acesso via internet assistido através da 

rede pública; 

- Garantir a acessibilidade aos edifícios públicos e aos demais edifícios que 

recebem público; 

- Promover a acessibilidade nos transportes; 

- Apoiar a investigação e a cooperação internacional; 

- Fomentar a participação; 

- Garantir a aplicação e o controlo normativo. 

De acordo com, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

(2006) a Assembléia da República Portuguesa decreta que a Lei nº 46/2006, 

de 28 de Agosto, 1º artigo, item 1,  tem como objetivo “prevenir e proibir a 

discriminação, direta ou indireta, em razão da deficiência, sob todas as suas 

formas, e sancionar a prática de atos que se traduzam na violação de 

quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou condicionamento do exercício 

de quaisquer direitos econômicos, sociais, culturais ou outros, por quaisquer 

pessoas, em razão de uma qualquer deficiência”. Ainda a mesma Lei, no seu 

4º artigo, alínea “e”, “considera que são práticas discriminatórias contra 

pessoas com deficiência as ações ou omissões, dolosas ou negligentes, que, 

em razão da deficiência, violem o princípio da igualdade, designadamente” 

quando houver “a recusa ou a limitação de acesso ao meio edificado ou a 

locais públicos ou abertos ao público” 

 Mediante a legislação portuguesa, nos últimos anos tem-se observado 

em Portugal uma preocupação progressiva em promover o acesso ao meio 

edificado e a via pública, levando as autoridades e as instituições responsáveis 

a pensar na acessibilidade sob a lógica das pessoas com deficiência. 

A seguir respeitando e discutindo os quesitos normativos, será incluída a 

realidade legislativa da cidade do Porto, cidade, na qual foi realizada a 

pesquisa fotográfica dos pontos críticos ambientais da acessibilidade para as 

pessoas com deficiência. 
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2.5.1.1. Porto 

O Porto é a segunda maior cidade de Portugal e é declarada a capital do 

Norte do País. Está localizada na margem direita do rio Douro. O lado histórico 

da cidade do Porto, conhecido por “Ribeira” abrange as pontes de D. Luís e de 

D. Maria arquitetadas por Gustavo Eiffel, foi reconhecida pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidades para a Educação, a Ciência e a Cultura) 

como Patrimônio Mundial da Humanidade, devido à sua rara beleza e às 

características específicas das suas construções, vida e características (Silva, 

2008). 

Segundo Silva (2008) a cidade do Porto é constituída por 15 freguesias, 

que correspondem a um modo de divisão e de governabilidade territorial, 

ilustrado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Freguesias Municipais do Porto 

Fonte: CMP (2012) 

 

Na cidade do Porto, a estrutura urbana é caracterizada por organização 

de ruas estreitas e irregulares e uma dispersão de largos e praças de pequena 

e média dimensão faz com que o espaço adquira uma dimensão mais humana 

(Lopes, 2010). 

Em Maio de 1998, a cidade do Porto foi selecionada, a par de Roterdão 

na Holanda, para, em 2001, receber o título de Capital Européia da Cultura. 

Surgia assim o enquadramento excepcional que permitia ao Porto avançar no 

panorama internacional, na rota das cidades que vale a pena visitar (Lago, 
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2001, citado por Sucena, 2003). A intervenção materializou-se em três 

dimensões: cultural, urbanística e econômico-social. Em torno disto, o 

programa objetivou-se em duas vertentes: a da renovação urbana e a sua 

inerente interdisciplinaridade arquitetônica, social e econômica e a da cultura, 

associada ao espetáculo. Focando a análise na temática da renovação urbana, 

desde logo que esta se afirma em um conjunto de intenções programáticas: a 

requalificação do espaço/edifícios públicos, a revitalização do 

comércio/serviços, a revitalização do parque habitacional e a reformulação da 

mobilidade (Lopes, 2010). 

Conforme Cabeças & D´ara (2003), o Centro Histórico é um dos muitos 

locais no mundo que integram a lista de local Patrimônio da Humanidade, 

sendo por isso reconhecido como uma herança da Humanidade, herança que 

deve ser preservada. Como se observou, o Centro Histórico do Porto resulta de 

um processo histórico com cerca de três mil anos, com inúmeros 

acontecimentos urbanísticos. Este integra uma centena de monumentos, além 

de ruas, vielas, e praças do antigo burgo portuense, que na Alta Idade Média 

era rodeado pela pequena muralha, demonstrado na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Delineamento do Centro Histórico do Porto 

Fonte: SSRU (2012) 

 

Além disso, o Centro Histórico foi classificado pela UNESCO como 

Patrimônio da Humanidade no dia 5 de Dezembro de 1996, em Mérida 
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(México), após obter unanimidade técnica no International Council of 

Monuments and Sites (ICOMOS), e em 1997 foi classificado, por proposta do 

IPPAR (Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico), como Imóvel de 

Interesse Público. Em 2001 o Centro Histórico foi classificado como 

Monumento Nacional pela publicação da Lei de Bases do Patrimônio (Cabeças 

& D´ara, 2003). 

Esta área de proteção, do lado portuense, engloba a zona da cidade 

conhecida como Baixa Portuense. Existem diferenças entre o Centro Histórico 

do Porto e a Baixa. O Centro histórico, cujo coração é o Cais da Ribeira, 

compreende-se à cerca medieval, e estende-se ao longo do Rio Douro, sendo 

caracterizado por uma densidade construtiva, espaços públicos de pequena 

dimensão, com pequenas exceções como o Terreiro da Sé e a Avenida da 

Ponte (Cabeças & D´ara, 2003). 

De acordo com os dados dos Censos de 1991 e 2001, esta área sofreu 

uma grande dinâmica demográfica na década passada, registrando um 

crescimento de 10% que a destaca no país (cuja evolução não ultrapassou os 

5%), estando povoada, em 2001, por uma população de 3 milhões de 

habitantes, dos quais 2,5 estavam urbanizados e 0,5 viviam “entre cidades”. A 

sua densidade populacional média era, em 2001, de 680 habitantes/Km2, o 

que, por um lado, se entende ser bastante elevado, dado que os padrões 

europeus consideram que os 500 habitantes/km2 são o limiar da urbanidade e, 

por outro, espelha a contiguidade urbana (área urbanizada) que, em parte, está 

na gênese deste grande arco metropolitano (Câmara Municipal do Porto, 

2005). 

Segundo Choay (2000) os centros e bairros históricos demonstram 

atualmente uma imagem engrandecida das dificuldades e das contradições 

com que se confrontam a valorização do patrimônio edificado, e em particular a 

sua reutilização, ou seja, uma indesejável integração da vida contemporânea.  

No entanto, existe a distinção entre centros históricos e centros urbanos 

antigos. Desta forma podem-se encontrar territórios com características que lhe 

permitam a classificação em ambos os conceitos, uma vez que os centros 
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históricos coincidem na maioria dos casos com a formação urbana original 

(Choay, 2000). 

O município do Porto aceitou ao plano da Rede Nacional de Cidades e 

com Mobilidade para Todos no ano de 2006 e como estabelecido no protocolo 

de adesão, o município avançou para o desenvolvimento de um plano de 

promoção de acessibilidade (Lopes, 2010). 

A área urbana inicial de adesão do município do Porto à Rede ficou 

definida pela Avenida dos Aliados e pela Rua de Santa Catarina, no local 

compreendido entre a Praça da Batalha e a Rua da Firmeza, reunindo algumas 

características de centralidade urbana pretendida, pela multiplicidade e 

diversidade de atividades e funções, como constituía o objetivo inicial da rede. 

É sabido também que uma parte significativa da área de atuação coincide com 

a Avenida dos Aliados (Lopes, 2010). 

O diagnóstico de situação efetuado evidenciou a existência de algumas 

barreiras relacionadas, essencialmente, com o mau estado de conservação de 

calçadas, ausência de rebaixamentos das guias e descontinuidades urbanas 

provocadas por elementos que se vão espalhando pela cidade, como são 

exemplos, a existência de degraus no acesso aos estabelecimentos, a má 

localização dos sinais de trânsito e alguns obstáculos comerciais a impedir a 

circulação das pessoas no espaço público (Lopes, 2010). 

De acordo com os dados dos Censos 2001 (Instituto Nacional de 

Estatística [INE]1, 2001), em Portugal, o grupo de pessoas com deficiência 

apresenta um cenário considerável. 

No ano de 2001 mais de 6 % da população nacional apresentava algum 

tipo de deficiência, o que reforça a importância deste estudo sobre as 

consequências das características do ambiente urbano sobre a população com 

deficiência (Lopes, 2010). 

Através do estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 

no âmbito da “Análise de população com Deficiência” dos Censos 2001, 

apuraram no recenseamento da população portuguesa de 636.059 mil pessoas 

com pelo menos uma das deficiências investigadas residente em Portugal. 

Como se pode verificar através da Tabela 1, a taxa de incidência da deficiência 
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visual era a mais elevada com cerca de 25,2% da população. Quanto à 

deficiência motora 24,6% da população indicou ser afetada por este tipo de 

deficiência. A deficiência intelectual representa cerca de 11,2% da população. 

A deficiência auditiva obteve o percentual de 13,2% da população (Terroso, 

2009).  

Quanto às outras deficiências, foram identificadas pelos Censos 2001, 

como as não consideradas nos outros tipos, apresentam uma taxa de 23% da 

população. Esses dados são resultantes de uma auto-avaliação dessas 

pessoas ao seu próprio grau de “incapacidade”, “deficiência” e “desvantagem”. 

Portanto, o Censo de 2001 foi, então assim, a fonte de informação relativa à 

população com deficiência mais recente em Portugal (Terroso, 2009).  

 

Tabela 1 - População residente com deficiência em Portugal e Porto: percentual, total 

e por tipo de deficiência 

  Portugal Porto 

  N % N % 

População (total) 10.356.117   263.131   
População com pelo menos uma das deficiência 

investigadas (total) 
636.059 6.1 19.827 7.53 

Deficiência visual (total) 163.569 25.2 5.161 1.96 

Deficiência auditiva (total) 84.172 13.2 2.975 1.13 

Deficiência motora (total) 156.246 24.6 4.174 1.59 

Deficiência intelectual (total) 70.994 11.2 2.404 0.91 

Outras deficiências (total) 146.069 23 4.712 1.79 

Fonte: INE, Censo - 2001.   

 

Conforme a Tabela 1, o município do Porto apresenta um total de 19.827 

mil pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas o que 

representa 7,53% da população residente em Portugal. As taxas de pessoas 

com deficiência visual (1,96%) e motora (1,59%) ocupam os principais índices 

percentuais, seguida pelas “outras deficiências” (1,79%), os indivíduos com 

deficiência auditiva (1,13%) bem como os indivíduos com deficiência intelectual 

com 0,91% da população. 

Além de tudo, dados do INE de 2001 apontam que o Porto tem uma 

população de 263 mil de habitantes no Município e 1,2 milhões de habitantes 

em sua Área Metropolitana. O município detém 21% da população da Área 
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Metropolitana do Porto, (AMP). Tem uma área de 42 km², o que representa 

5,3% da AMP e 63 habitantes por hectare (INE, 2001). 

Em Portugal e no Porto, vemos que o número de pessoas com 

deficiência motora, ao contrário do que se poderia pensar inicialmente, tem 

uma distribuição inferior em relação ao número de pessoas com deficiência 

visual. Este fato também é evidente na maioria dos países desenvolvidos, 

como por exemplo, nos Estados Unidos, onde o valor é cerca de quatro vezes 

maior de pessoas com deficiência visual do que comparativamente a pessoas 

que são usuárias de cadeiras de rodas (Golledge & Marston, 2000). 

 

2.5.2. A Acessibilidade no Brasil 

O Brasil com o intuito de executar os direitos das pessoas com 

deficiência, no dia 30 de março de 2007, assina a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgado pela 

Organização das Nações Unidas. O Presidente da República atuante nessa 

época, após a promulgação do Decreto Legislativo n° 186 pelo Congresso 

Nacional, das atribuições que lhe conferem, 84º artigo, inciso VI, ratificou a 

referida Convenção através do Decreto n° 6.949, em 25 de agosto de 2009 

(Presidência da República, 2009). 

O 9º artigo da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

analisa a acessibilidade como uma possibilidade que as pessoas com 

deficiência consigam viver com autonomia e com plena participação em todos 

os aspectos de sua vida (Presidência da República, 2009). No Brasil, esta 

Convenção foi promulgada pelo Decreto n° 6.949, de 25 de agosto de 2009 

(Presidência da República, 2009). 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência insere-se 

na tentativa de defender e garantir as condições de equipolência dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiências 

(Lopes, 2009). 

Então, percebe-se que a presente Convenção não teve a intenção de 

instituir novos direitos humanos e liberdades fundamentais para as pessoas 
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com deficiência, mas sim, assegurar que essas pessoas usufruam dos direitos 

em condições de igualdade (Lopes, 2009). 

Costa et al. (2005), articulam que a questão da acessibilidade para a 

pessoa com deficiência começou a instituir parte das políticas públicas há 

pouco tempo. A discussão sobre os direitos da pessoa com deficiência tem sua 

essência nos direitos humanos e na cidadania, fruto da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948 (ONU, 1948). De acordo com Feijó (2008), 

antes da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos provinham somente 

dentro dos Estados, porém, a partir do fim da guerra, houve uma apreensão em 

internacionalizar os direitos fundamentais do homem. Com essa 

internacionalização surgiram vários documentos que visavam efetivar tal 

conquista (Feijó, 2008). 

Com o surgimento dos movimentos dos direitos humanos e civis, por 

volta de 1960 e início de 1970, as pessoas com deficiência começam a se 

organizar e se afirmar como grupo minoritário. A afirmação de Montanari (1998, 

p. 6), destaca que a identidade social permite a criação de um “nós coletivo”, 

que provoca, num grupo de pessoas que vivenciam uma mesma problemática, 

uma ação política eficaz, embora momentânea e em curto prazo.  

Assim, hoje, acima da conquista dos direitos humanos está o amplo 

desafio de universalizá-los. Desde o final do século passado, esse desafio 

demanda a atuação dos Poderes Públicos sem, contudo, excluir a participação 

democrática da sociedade. Todo esse reflexo influenciou o trabalho da 

constituição de 1988, quando concedeu à República Federativa do Brasil a 

qualidade de Estado Democrático de Direito, tendo como fundamentos a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana, ambos de extrema relevância, 

defendida por Franco (1958, p. 188): 

(...) a idéia democrática não pode ser desvinculada de 
suas origens cristãs e dos princípios que o Cristianismo 
legou à cultura política humana: o valor transcendente 
da criatura, a limitação do poder pelo Direito e a 
limitação do Direito pela justiça. Sem respeito à pessoa 
humana não há justiça e sem justiça não há Direito. 
 

Portanto, a partir da Constituição da República de 1988, a sociedade 

civil e o Estado procuraram priorizar o homem como um ser de direitos. O 

direito de acessibilidade das pessoas com deficiência representa a execução, a 



 63 

efetivação dos princípios e objetivos traçados pela própria Constituição. Deste 

princípio, nota-se a grande relevância do caráter de indissociabilidade dos 

direitos fundamentais da Constituição, que objetiva construir uma cidadania 

plena, acessível a todos e com ampla possibilidade de concretização teórica e 

prática (Ramos, 2003). 

Diante dessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988 estabelece 

uma nova expressão ao Estado Brasileiro, uma vez consagrado pelo regime 

democrático, mas também, pelo seu caráter primordialmente social. Ao 

formatá-lo em valores como a dignidade humana e cidadania, as qualificações 

atribuídas repercutem no ordenamento jurídico como um todo e 

conseguintemente nas iniciativas privada e pública (Assis & Pozzoli, 2005). 

O 227º artigo da Constituição Federal de 1988, inciso II, assegura que a 

lei disporá sobre as normas para a construção de logradouros para garantir o 

acesso adequado às pessoas com deficiência. Da mesma forma, o 244º artigo 

prevê a adaptação dos logradouros públicos, com a mesma finalidade 

(Presidência da República, 1988). Segundo Aceti (2007), condicionar o livre 

acesso aos espaços públicos a fim de garantir a plenitude desse exercício às 

pessoas com deficiência, juntamente com a função do Estado. 

Atique & Veltroni (2007) constatam que os atos positivos constitucionais 

dos direitos da pessoa com deficiência foram adquiridos como lucro de uma 

evolução histórica, integrada com os Direitos Humanos e com a cidadania. 

Para esses autores, somente a positivação não basta, sendo necessária a 

garantia de seu efetivo exercício. 

Araújo (1997, p. 60) declara que, os primeiros passos da materialização 

do direito constitucional de igualdade e de acessibilidade para as pessoas com 

deficiência surgiram através da Emenda nº 12, à Constituição de 1967, 

decretada em 17 de outubro de 1978, artigo único, que assegura que: 

I - educação especial e gratuita; 
II - assistência, reabilitação e reinserção na vida 
econômica e social do País; 
III - proibição de discriminação, inclusive quanto à 
admissão ao trabalho ou ao serviço e a salários; 
IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros 
públicos. 
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Consideramos que os direitos dos cidadãos são iguais, mas as 

condições para exercê-los jamais se aplicam na igualdade. Assim, atribui-se a 

relevo e importância do princípio da igualdade ser aplicado nos demais direitos 

do cidadão, como o de acessibilidade, a fim de proporcionar a pessoas com 

deficiência uma vida o mais natural possível. 

Como bem elucida Miranda (1998, p. 202) que: 

“os direitos são os mesmos para todos; mas, como nem 
todos se acham em igualdade de condições para 
exercê-los, é preciso que essas condições sejam 
criadas ou recriadas através da transformação da vida e 
das estruturas dentro das quais as pessoas se movem”. 
 

A partir da compreensão do sistema legislativo é que se pode introduzir 

o direito da acessibilidade, dentre outros, para a esfera infraconstitucional, 

como a Lei n.º 10.048. Esta lei, primazia o atendimento de pessoas com 

deficiência nas instituições públicas, empresas concessionárias de serviços 

públicos, empresas públicas de transporte e concessionárias de transporte 

coletivo, endossando-lhes uma abordagem diferenciada e atendimento 

imediato, além de garantir o acesso aos logradouros e sanitários públicos sobre 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Presidência da 

República, 2000). 

Com essa compreensão, cabe agora conceituar que a base 

constitucional do direito de acessibilidade, está disposta na lei nº 10.098 

regulamentada em 19 de dezembro de 2000 pelo Congresso Nacional, no seu 

2º artigo, inciso I, define a acessibilidade como a possibilidade e a condição de 

alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários 

e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, dos sistemas e 

também dos meios de comunicação pela pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. O principal objetivo dessa lei é estabelecer normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (Presidência da República, 2000). 

Em 2 de dezembro de 2004, o Decreto Lei nº 5.296 foi deliberado para 

regulamentar as Leis nº 10.048 e 10.098. O capítulo contém as condições de 

acessibilidade referindo-se que “se considera acessibilidade como sendo a 



 65 

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, aos 

espaços mobiliários e equipamentos urbanos, às edificações, aos serviços de 

transporte, aos sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida” (Presidência da República, 2004). 

É interessante observar que o texto não menciona a palavra “definição” ou 

“define”, apenas cita que “se considera” a acessibilidade. Contudo, além de 

regulamentar a Lei nº 10.098, este Decreto tem como referência básica as 

normas de acessibilidade da ABNT, nas quais é definido o termo acessibilidade 

(Presidência da República, 2004). 

De acordo com o Decreto Federal nº 5.296, pessoa com deficiência é o 

sujeito que apresenta limitação ou incapacidade para a execução de atividade 

e que se enquadra conforme as seguintes categorias como a deficiência 

motora, intelectual, sensorial, orgânica e múltipla, sendo assim considerada, 

quando há a presença de dois ou mais tipos de deficiências associadas 

(Presidência da República, 2004).  

A legislação federativa brasileira porta uma extensa cobertura jurídica 

em relação aos direitos das pessoas com deficiência.  

Portanto, a Lei n.º 7853 é a primeira a garantir o apoio, a integração e a 

participação da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência (CORDE). Esta lei transfere responsabilidades aos Estados e 

Municípios pelo amparo de normas que ratifiquem as barreiras de acesso a 

edificações, espaços urbanos e meios de transporte.  Além disso, promove 

ações da CORDE no sentido de respaldar os valores básicos de igualdade, de 

justiça social e de exercício sobre os direitos conquistados pelas pessoas com 

deficiência (Presidência da República, 1989). 

Em seguida, a Lei n.º 7405, estabelece a implantação obrigatória do 

"Símbolo Internacional de Acesso" na totalidade dos ambientes e serviços de 

fluxo e utilização por pessoas com deficiência, além de apoiar outras medidas 

(Presidência da República, 1985). 

Por último, o Decreto n.º 3298 que regulamenta a Lei n.º 7853, defende 

a política nacional para a integração das pessoas com deficiência e solidifica as 

normas de proteção. Esta lei, 1º artigo, engloba o contexto de orientações 
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preceptivas que visam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 

sociais das pessoas com deficiência (Presidência da República, 1999). 

É importante assegurar que uma pessoa com deficiência exerça 

plenamente sua cidadania implica cumprir os direitos humanos pré-existentes. 

O cenário no qual desenvolve esta ação fomenta-se nos espaços concretos 

dos Municípios. O ideal seria, assim, programar medidas de acessibilidade, 

sobretudo nos espaços urbanos, democratizando-o na possibilidade que os 

ambientes se tornem acessíveis a todos, em seu sentido mais amplo. 

Então, assume-se que na NBR 9050 as definições de acessibilidade, 

desenho universal e barreira arquitetônica, fundam-se com os diferentes tipos 

de deficiência que devem ser levados em consideração no processo de 

planejamento municipal. Embora suas ações normativas não tenham tal qual o 

peso de uma lei, seu constructo é uma ferramenta importante de orientação 

para arquitetos, planejadores urbanos e outros profissionais afins (Bahia et al., 

1998). 

Vale enfatizar que, no Brasil, além das normas de acessibilidade para o 

espaço público também foram aprovadas outras normas que discutem a 

acessibilidade em casos específicos, como pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Normas Brasileiras de acessibilidade 

NBR 14020/1997 Acessibilidade à pessoa com  deficiência - trem de longo percurso. 

NBR 14021/1997 Transporte - acessibilidade no sistema de trem urbano ou 
metropolitano. 

NBR 14022/1997 Acessibilidade à pessoa com deficiência em ônibus e trólebus para 
atendimento urbano e intermunicipal. 

NBR 14273/1999 Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte aéreo comercial. 

NBR 13994/2000 Elevadores de passageiros - elevadores para transporte de pessoa 
com deficiência. 

NBR 14970-
1/2003 Acessibilidade em veículos automotores - requisitos de dirigibilidade. 

NBR 14970-
2/2003 

Acessibilidade em veículos automotores - diretrizes para avaliação 
clínica de condutor. 

NBR 14970-
3/2003 

Acessibilidade em veículos automotores - diretrizes para avaliação da 
dirigibilidade do condutor com mobilidade reduzida em veículo 
automotor apropriado. 

NBR 15250/2005 Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário. 
NBR 15290/2005 Acessibilidade em comunicação na televisão. 
NBR 15450/2006 Acessibilidade de passageiros ao sistema de transporte aquaviário. 

Fonte: Ministério das Cidades, 2006 citado por Lanveryl, 2010 
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Em relação ao município de Fortaleza, não menos favorecida, sua malha 

legislativa municipal é construída por leis específicas para as pessoas com 

deficiência, segundo Gurgel (2009, p. 20-21), relativos a: 

1 - A Lei n.º 6.971, de 05 de julho de 1991 que dispõe 
sobre o estacionamento especial reservado na via 
pública; 
2 - A Lei n.º 8.552, de 05 de julho de 2001, que cria a 
Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e dá 
outras providencias; 
3 - A Lei n.º 8.149, de 25 de novembro de 1997, que 
dispõe sobre acessibilidade das pessoas com 
deficiência aos edifícios de uso público, ao espaço e 
mobiliário urbanos; 
4 - A Lei n.º 8.093, de 25 de novembro de 1997, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de 
rampas de acesso e banheiros adaptados aos 
deficientes em bares, restaurantes, cinemas e locais 
similares com capacidade para reunir mais de 100 (cem) 
pessoas; 
5 - O Decreto n.º 11.879, de 01 de setembro de 2005, 
por intermédio da Prefeitura de Fortaleza criou o Grupo 
de Trabalho que se detém em elaborar, discutir e 
analisar projetos que garantam o acesso e gratuidade, 
no transporte público, às pessoas com deficiência. O 
Grupo é composto por membros representantes de 
diversos órgãos do poder público municipal, da Câmara 
Municipal de Fortaleza, do Conselho Estadual dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado do 
Ceará, além de órgãos e entidades convidadas. 
  

Todas estas leis municipais de Fortaleza são vagamente conhecidas por 

grande parte da população e pelas pessoas com deficiência, como também são 

embasadas nas recomendações da NBR 9050. Além disso, ainda não se tem 

percebido maior repercussão na aprovação de projetos e reformas públicas, da 

vigência reguladora desta lei (Gurgel, 2009). 

A Lei Orgânica do Município de Fortaleza, no capítulo “Da política 

urbana”, 191º artigo é dada à política de desenvolvimento urbano, a ser 

executada pelo Município, assegurará, inciso IV que “às pessoas portadoras de 

deficiência, o livre acesso a edifícios públicos e particulares de freqüência 

aberta ao público, a logradouros públicos e ao transporte coletivo” (Câmara 

Municipal de Fortaleza, 2013). 

É cada vez mais crescente a procura de diretrizes que orientem os 

Municípios na elaboração de políticas públicas auxiliadoras no processo de 

adequação do ambiente público e as exigências da população, principalmente, 

as pessoas com necessidades especiais em acessibilidade, como idosos, 

obesos e pessoas com deficiência, dentre outras. 
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A problemática da acessibilidade estrutural ao ambiente projetado vem 

ganhando estudo gradativamente no Brasil, onde cada cidade brasileira possui 

sua própria especificidade pública urbana. Posteriormente, discutiremos 

também sobre a realidade legislativa da cidade de Fortaleza, do mesmo modo 

inserida no estudo para análise da mobilidade e da acessibilidade pública 

urbana. 

 

2.5.2.1. Fortaleza 

O município de Fortaleza possuía uma população estimada em 

2.332.657 habitantes em 2004, e hoje apresenta uma estimativa de 2.416.920 

habitantes, de julho de 2006. Apresenta topografia predominantemente plana 

com pequenas elevações, e é dividida em sete regiões administrativas 

denominadas Secretarias Executivas Regionais – SER’s (SER I, SER II, SER 

III, SER IV, SER V, SER VI e a Regional do Centro), com total de 119 bairros, 

conforme mostra a Figura 5. Suas principais atividades econômicas são: 

agroindústria, comércio de atacado e varejo, indústria de transformação, 

bovinocultura leite semi-intensiva, piscicultura consorciada intensiva, turismo, 

bares e restaurantes e hotelaria (Anuário do Ceará, 2005). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5 - Divisão Político-Administrativa de Fortaleza, por regionais e bairros 

Fonte: IPECE (2012) 
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Fortaleza apresenta como característica principal uma forte 

concentração de viagens ao longo dos eixos radiais consolidados que 

convergem para a área central e região da Aldeota, as quais se destacam 

como os principais locais de destino (atração) de viagens, em decorrência da 

quantidade de serviços ofertados nessas áreas. Essa concentração espacial de 

comércio e serviços, que também geram e concentram os empregos, é 

responsável por uma segregação espacial da renda. Em decorrência desses 

fatores, Fortaleza apresenta áreas bem distintas: algumas bem servidas de 

infraestrutura, em contraste com outras, acumuladas com população de baixa 

renda e desprovidas de infraestrutura para suprir a demanda existente 

(Holanda, 2006). 

O IBGE (2010) aponta que Fortaleza tem uma população de 2,4 milhões 

de habitantes no Município e 2,8 milhões de habitantes em sua Região 

Metropolitana (Região Metropolitana de Fortaleza, RMF). O município detém 

29% da população do estado do Ceará e é o principal pólo industrial e turístico 

(IPECE, 2004). Tem uma área de 335 km², densidade populacional de 7.317 

hab/km² e uma taxa média geométrica de crescimento anual de 1,36 % (IBGE, 

2010). 

Segundo dados do Censo 2000, Fortaleza (cidade pólo) concentrava 

mais de 71% da população da RMF, porém nos últimos anos, observa-se uma 

lenta, mas progressiva redistribuição da população na RMF, seguindo uma 

tendência já verificada em outras metrópoles nacionais com mudanças (origem, 

destino e grupos sociais) e intensificação das migrações intrametropolitanas 

(Accioly & Nogueira, 2011). 

Fortaleza atrai milhares de pessoas do interior do Estado, e de vários 

pontos do país. A migração, nessa direção, é antiga, contribuindo para que, 

desde 1980, os não-naturais totalizem em torno de 4,8 % da população local 

(IBGE, 2010). Os efeitos dessa concentração populacional têm sido: déficit 

habitacional, elevação do nível de ocorrências criminais (Instituto de Pesquisa 

e Estratégia Econômica do Ceará [IPECE], 2004) e problemas relativos aos 
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deslocamentos das pessoas no perímetro urbano (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento [BID], 2004), dentre outras desvantagens relativas. 

Tais informações tornam Fortaleza uma cidade abstrata, onde não se 

percebem as diferenças entre os grupos sociais, nem onde eles se localizam, 

tampouco, quando e como se deslocam (Melo, 2005). 

A área de estudo apresenta, principalmente, problemas quanto a 

segurança viária dos pedestres e a qualidade das condições de caminhada, 

ofertadas a população. Estes aspectos precisam ser revistos para a 

implantação de projetos de revitalização do Centro de Fortaleza (Ação Novo 

Centro [ANC]1, 2004). 

Por mais de cem anos, Fortaleza era o que hoje compreende a área do 

Centro da cidade. Ela já foi um povoado, vila, depois cidade, e hoje é 

metrópole. O Centro já apresentou diversos estilos, do mais bucólico ao mais 

desordenado. Por muito tempo, ele foi palco único de todas as manifestações e 

transformações sociais, políticas, culturais e históricas de Fortaleza (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas [SEBRAE]1, 2004).  

O local onde hoje se encontra o Centro aparece como foco da expansão 

do Município de Fortaleza. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2004), este local constitui-se o ícone comercial 

varejista de Fortaleza. As profundas transformações ocorridas nas últimas 

décadas, as quais alteraram o perfil econômico, social e urbano do Centro, não 

foram suficientes para neutralizar a importância social, cultural e econômica do 

que ele representa para a cidade de Fortaleza, e mantendo-o no foco do 

comércio e da prestação de serviços da Cidade (Santiago, 2005). 

Atualmente, a Organização Não Governamental Ação Novo Centro 

(ANC, 2004) tem como discussão a revitalização do Centro da cidade, num 

misto de saudosismo e preocupação com a importância da área. 

Esta revitalização passa pela compreensão sociológica do Centro, bem 

como pela otimização da utilização de seu espaço construído. Assim, a 

consideração da situação dos deslocamentos realizados por pedestres dentro 

desta área, é premissa básica na implantação de projetos que visam 

incrementar sua atratividade (Melo, 2005). 
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O Centro se mostra como uma área com potencial comercial e turístico, 

de grande valia para dinamização da economia do Município de Fortaleza e do 

Estado do Ceará. Suas características mais marcantes são a diversidade do 

comércio local e o acervo de atrativos aos moradores e turistas, onde todos os 

anos visitam a cidade, tais como o Centro Cultural Dragão do Mar, a Catedral 

Metropolitana, o Passeio Público Municipal, o Teatro José de Alencar e o 

Mercado Central do Artesanato e uma série de edificações e praças de valor 

arquitetônico, histórico e cultural (Melo, 2005). Por esses motivos, tem-se, 

como aspecto relevante, a grande quantidade de viagens ao Centro de 

Fortaleza e a utilização de diferentes meios de transporte para se chegar a esta 

área da Cidade (SEBRAE, 2004). No contexto da microacessibilidade, destaca-

se a luta pelo espaço existente entre os modos, para se acessar as atividades 

ali disponíveis que, por sua diversidade, atraem usuários de classes sociais 

distintas, com diferentes motivos de viagens. 

A caminhada apresenta-se como a forma mais usual de locomoção, 

devido a demanda do espaço urbano local – calçadões e praças -, com grande 

parte das lojas e dos serviços prestados sendo acessíveis preferencialmente 

por deslocamentos a pé. Porém, a pré-disposição para o deslocamento a pé 

dentro desta área não vem sendo potencializada, e este aspecto tem sido 

obstáculo nos projetos que tentam tornar o Centro um lugar mais atrativo aos 

habitantes e visitantes de Fortaleza (Melo, 2005). 

É viável propor uma ampla reforma objetivando-se padronizar calçadas, 

passeios, assim como as áreas de travessia, no Centro de Fortaleza, visando 

atingir o conceito de rede interligada de vias favoráveis ao pedestre. Em 

complemento, o mobiliário urbano deve ser implantado de forma a atender as 

carências dos usuários, notadamente as pessoas com necessidades especiais 

de locomoção, e não obstruir as áreas de circulação. A uniformização dos 

passeios e calçadas e a instalação adequada do mobiliário urbano 

incrementam as condições de acessibilidade da área, a segurança viária e a 

estética do ambiente, tornando-o convidativo e atraindo maior clientela ao 

comércio e serviços locais (Melo, 2005). 
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Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE (2010), representados na tabela 2, o Brasil possui mais de 45 milhões de 

pessoas com alguma deficiência o que corresponde a 23,92% da população 

brasileira total. Um fato importante a ser observado é que desses 23,92% das 

pessoas com deficiência investigadas, o maior percentual está categorizado na 

deficiência visual com 18,76%, seguido da deficiência motora com 6,96%, 

deficiência auditiva com 5,10% e a deficiência intelectual com 1,37%.  

Em relação ao quadro da deficiência no município de Fortaleza, 

conforme a Tabela 2, o recorte demográfico da aplicação da pesquisa, 

encontra-se cerca de 646.493 mil habitantes com pelo menos uma das 

deficiência investigadas, o que representa 26,36% da população.  As taxas de 

pessoas com deficiência visual (20,73%) e motora (7,39%) sendo um dos 

principais índices percentuais, seguida pelas “outras deficiências” (73,61%), os 

indivíduos com deficiência auditiva (5,91%) bem como os indivíduos com 

deficiência intelectual com 1,28% da população. 

 

Tabela 2 - População residente com deficiência no Brasil e Fortaleza: 

percentual, total, e por tipo de deficiência 

  Brasil Fortaleza 

  N % N % 

População (total) 190.755.799   2.452.185   

População com pelo menos uma das deficiências 

investigadas (total) 
45.623.910 23.92 646.493 26.36 

Deficiência visual (total) 35.791.488 18.76 508.397 20.73 

Deficiência auditiva (total) 9.722.163 5.10 144.997 5.91 

Deficiência motora (total) 13.273.969 6.96 181.427 7.39 

Deficiência intelectual (total) 2.617.025 1.37 31.593 1.28 

Outras deficiências 145.084.578 76.06 1.805.385 73.61 

Sem declaração 47.311 0.02 307 0.01 

Fonte: IBGE, Censo - 2010.   
 

Portanto, da mesma forma, percebe-se uma maior proporção de 

pessoas com deficiência visual em relação às pessoas com deficiência motora, 

de acordo com os valores descritos na tabela acima para a população 

residente com deficiência no Brasil e em Fortaleza. Dessa forma, a OMS 

corrobora ao declarar que mais de 90% das pessoas deficientes visuais no 
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mundo devem estar distribuídas nos países em desenvolvimento, sendo que a 

maioria localiza-se na Ásia, mais especificamente em comunidades rurais 

(World Health Organization [WHO], 1992). Porém, a ausência de valores 

estatísticos mais precisos nesses países dificulta a compreensão da 

problemática em relação à quantificação populacional das pessoas com 

deficiência. 

 

2.6. Desenho Universal 

Para que o tema da acessibilidade tenha uma ampla perspectiva no 

âmbito universal, logo, serão apresentados conceitos e virtudes sobre o 

Desenho Universal (DU). Este tema, muitas vezes, é visto como uma fonte de 

inspiração em diversas pesquisas, como por exemplo, Sonza (2008) e Nicholl, 

(2001) que se fundamentaram também na discussão deste tema tão complexo 

e abrangente na prática urbana pública. 

O DU é caracterizado como uma ferramenta com uma gama de 

variações possíveis de elementos antropométricos e sensoriais para a 

população (ABNT, 2004). Guimarães (1991) detalha que o DU representa um 

método farto que começa a partir da compreensão das particularidades da 

deficiência, procurando desmistificar a necessidade especial dos diversos 

usuários. Esta é uma visão otimista da acessibilidade, transcrito para um 

ambiente universalmente acessível, onde a idéia é estabelecer não apenas 

espaços especiais para pessoas com alguma limitação, mas sim, oferecer este 

espaço de qualidade, quer seja no ambiente físico, no mobiliário, ou nos 

equipamentos de maneira a beneficiar a todos. Ou seja, refletindo sobre o 

respeito a diversidade humana e a inclusão de todas as pessoas nas mais 

diversas atividades, independente de sua condição física ou habilidades 

(Calado, 2006). 

 A maior idealização do DU é a sua grande aceitação, pois algo bem 

elaborado serve para todos. Portanto, a acessibilidade e o DU integram-se 

mutuamente, o que não quer dizer, entretanto, que um necessita do outro. 

Enquanto a acessibilidade permite o acesso através de mecanismos diferentes 

para diferentes tipos de deficiências, o DU é um caminho de conceber 
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produtos, meios de comunicação e ambientes para serem utilizados por todas 

as pessoas o maior tempo possível, sem que haja a necessidade de recorrer a 

adaptações ou projetos especializados para beneficiar alguém, 

independentemente, de sua idade, capacidade ou habilidade. Como exemplo, 

pode-se citar a edificação que dispõe de rampas para cadeirantes, de escadas 

adaptadas para o deficiente visual, assim como, de outros tipos de 

mecanismos adequados para outros tipos de deficiência. (Calado, 2006). 

 As normas do DU são especificações técnicas acessíveis ao público e 

aprovadas pela Organização Internacional de Normas (ISO), fundada em 1948. 

Este instrumento baseia-se em resultados agregados a ciência, a tecnologia, a 

experiência e tem como finalidade obter o fácil acesso das pessoas com 

deficiência ao ambiente. A sua utilização é importante, no sentido de garantir 

uma uniformidade nacional no tratamento do assunto, existindo, portanto 

estudos específicos em diversos países (Bahia et al., 1998).  

 O DU reporta-se ao desígnio de elementos e ambientes para serem 

utilizáveis por todas as pessoas, ao mínimo de acesso, sem a necessidade de 

adaptação ou desenho especializado (Saci, 2005). É criado como formulador 

de ambientes, serviços, programas, e tecnologias acessíveis, utilizáveis, 

justamente, de forma segura e autônoma por todas as pessoas, na maior 

extensão possível, sem a necessidade de serem adaptadas ou readaptadas 

especificamente. Seu intuito é acolher as necessidades e viabilizar a 

participação social e acesso aos bens e serviços para a maior parcela possível 

de usuários, contribuindo para a inclusão (Saci, 2005). De acordo com Saci 

(2005), os princípios que sustentam o DU, pressupõem:  

1. Uso equiparável - para pessoas com diferentes capacidades; 

2. Uso flexível - com leque amplo de preferências e habilidades; 

3. Simples e intuitivo - fácil de entender; 

4. Informação perceptível - comunica eficazmente a informação necessária; 

5. Tolerante ao erro - que diminui riscos de ações involuntárias; 

6. Com pouca exigência de esforço físico; 

7. Tamanho e espaço para o acesso e o uso. 
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O Conselho da Europa presume que o Desenho Universal seja um 

plano, cujo objetivo consiste em conceber e criar, de forma independente e 

genuína, diferentes estruturas e ambientes acessíveis, que possam ser 

entendidos e utilizados por todos, sem que seja necessário recorrer a 

adaptações ou a soluções especialmente concebidas (Caldeira, 2009). 

Por fim, outra definição interessante expressa por Cachadinha (2005) diz 

que a acessibilidade é um conceito de desenho universal, onde as pessoas não 

se adaptam ao meio, mas o meio que adapta as pessoas. 

Esses fatores permitem entender que a acessibilidade física de um 

ambiente é condição essencial para a pessoa realizar qualquer tarefa dentro de 

suas capacidades, ou seja, movimente-se, locomova-se obtendo uma meta 

programada, utilizando ou não aparelhos específicos, e sem depender de 

outras pessoas. Ou ainda, pode ser analisada como planejamento do 

ambiente, com o intuito de que a pessoa possa utilizá-lo plenamente, 

realizando atividades que se propõe e participando ao máximo das facilidades 

que o local possa oportunizar (Calado, 2006). 

Enfatiza-se que o DU não seja apenas um conceito desenvolvido 

teoricamente, mas também que seja aplicado vigorosamente na prática em 

projetos urbanísticos, produtos e serviços de forma mais ampliada para facilitar 

a sua utilização já que este trabalho é mais um promotor da inclusão de todos 

os usuários com diferentes tipos de necessidades especiais. Entretanto, é 

fundamental que haja instrumentos de cobrança para que a teoria transforme-

se na prática, bem como que se cumpra aquilo que está escrito na legislação. 
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Resumo 

 

As pessoas com deficiência são mais passíveis a sofrer consequências negativas 
sociais e psicológicas associados à sua deficiência. Ao realçar a importância do 
ambiente público e do seu desenho deve-se estimular e incentivar a independência e a 
autonomia deste grupo. Este fato sucedido permitirá uma maior necessidade de 
usufruto dos serviços acessíveis de um ambiente público. Neste sentido, o objetivo 
deste trabalho é avaliar a acessibilidade e a mobilidade relativa as vias de circulação 
nos espaços públicos mediante a percepção das pessoas com deficiência, nas 
cidades do Porto e de Fortaleza. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 
descritiva, exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa. A amostra não 
probabilística foi composta por 43 indivíduos adultos com deficiência motora e visual, 
residentes na cidade de Fortaleza. Os métodos utilizados neste estudo foram a 
aplicação de um questionário e em seguida, a análise documental fotográfica através 
do processo comparativo de imagens da acessibilidade dos espaços públicos urbanos 
das cidades do Porto e de Fortaleza. Os dados coletados foram processados através 
do programa de software SPSS. Utilizamos a estatística descritiva (frequência relativa, 
absoluta e média) para caracterizar o perfil da amostra. Além disso, pela estatística 
descritiva analisou-se a frequência e a porcentagem para os demais dados do 
questionário. Verificou-se que a carência de acessibilidade dificulta, e chega até a 
impossibilitar o convívio social dos entrevistados, alargando os níveis de exclusão 
social. Uma possível análise dos resultados parece demonstrar a desqualificação 
ambiental urbana e a defasagem operacional intitulada ao Poder Público que 
aparentemente evidencia o seu descumprimento legislativo e a falta de 
conscientização social imprescindíveis ao acesso das pessoas com deficiência. As 
imagens exploradas refletem em parte que a acessibilidade nos espaços públicos 
urbanos das cidades do Porte e de Fortaleza, demanda uma vigorosa reestruturação 
para melhoria e padronização das vias e dos espaços públicos de circulação. Atuais, 
os guias são ferramentas significativas de âmbito público. Além disso, estes guias são 
importantes ferramentas na orientação e aperfeiçoamento da mobilidade urbana. 
Concluímos que acessibilidade é uma questão abrangente e complexa. Discernir o 
acesso para os diferentes tipos de ambiente e pessoas requer um amplo incitamento 
de todos os grupos que compõem o convívio social visando o bem-estar em comum. 

Palavras-chave:  ACESSIBILIDADE; MOBILIDADE; ESPAÇO URBANO; PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA. 
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Abstract 

 

People with disabilities are more likely to suffer negative consequences social and 
psychological associated with their disability. To highlight the importance of the public 
environment and your drawing should stimulate and encourage the independence and 
autonomy of this group. This fact succeed will allow a greater need for enjoyment of 
services accessible to a public environment. In this sense, the objective of this work is 
to evaluate the accessibility and mobility on the tracks of movement in public spaces 
through the perception of people with disabilities, in the cities of Porto and Fortress. 
This work is characterized as a descriptive, exploratory research with qualitative and 
quantitative approach. The non-probabilistic sample was composed of 43 adult 
individuals with motor disability and visual, residents in the city of Fortaleza. The 
methods used in this study were the application of a questionnaire and then the 
documentary analysis through the photographic process of comparative images of the 
accessibility of urban public spaces of the cities of Porto and Fortaleza. The collected 
data were processed using the software program SPSS. We used descriptive statistics 
(frequency, relative and absolute average) to characterize the profile of the sample. In 
addition by descriptive statistics we analyzed the frequency and the percentage for the 
remaining data of the questionnaire. It appears that the lack of accessibility makes it 
difficult and even impossible the social conviviality of interviewees, extending the levels 
of social exclusion. A possible analysis of the results seems to demonstrate the 
disqualification urban environmental and operational lag entitled to Public Power that 
apparently highlighting its legislative noncompliance and the lack of social awareness 
are essential to access for people with disabilities. The images explored reflect in part 
that the accessibility in urban public spaces of cities of Porto and Fortaleza, demand a 
vigorous restructuring for improvement and standardization of roads and public spaces 
for movement. Today, the guides are significant tools of public sphere. In addition, 
these guides are important tools in guidance and improvement of urban mobility. We 
conclude that accessibility is an issue comprehensive and complex. Discern the access 
to the different types of environment and people requires a broad incitement of all 
groups that make up the social conviviality aiming the well-being in common.  

Keywords:  ACCESSIBILITY; MOBILITY; URBAN SPACE; PERSON WITH 
DISABILITIES. 
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3.1. Introdução 

 

Bahia et al., (1998) traz uma análise pertinente sobre o tema, quando 

expressa que lamentavelmente as pessoas com deficiência são vistas muitas 

vezes como vítimas ou heróis. Para elas, uma questão que foge da própria 

noção de normalidade. A despeito das aparências, das dificuldades, dos 

estereótipos e dos preconceitos, estas pessoas lutam como todos os cidadãos, 

por uma identidade própria e para serem reconhecidas como seres humanos e 

não como super-heróis ou vítimas. Corroborando sobre o mesmo tema, Cohen 

(1998 citado por Bahia et al., 1998, p. 26) expõe que “a deficiência é parte 

intrínseca da humanidade. Logo, a deficiência faz parte da normalidade”. 

Experiências observadas no mundo mostram que quando uma arquitetura 

apresenta um obstáculo, muitas vezes impõe ao indivíduo com dificuldade de 

locomoção uma condição segregada provinda do abandono do conceito de 

espaços e objetos inapropriadamente projetados, exclusivamente para as 

pessoas “ditas normais”. Em outra perspectiva, é possível conseguir 

percepções favoráveis à acessibilidade e a mobilidade de pedestres para 

determinado espaço público urbano. No presente trabalho, as considerações e 

propostas referem-se às áreas centrais e bairros adjacentes das cidades do 

Porto e de Fortaleza, por apresentarem características urbanas semelhantes e 

de diversas ordens que justificam uma intervenção em prol da circulação das 

pessoas com deficiência dentro do perímetro público de circulação. Portanto, o 

objetivo deste estudo foi avaliar a percepção da pessoa com deficiência motora 

e visual relativamente a acessibilidade da cidade de Fortaleza, além de, 

identificar algum dos pontos críticos ambientais relativo as questões da 

acessibilidade nos espaços e vias públicas de circulação das cidades do Porto 

e de Fortaleza. A escolha da metodologia, nesse caso, teve em consideração 

os principais fatores e aspectos que podem interferir na ocorrência e na 

observação de fenômenos sociais ligados a pessoas com deficiência e às vias 

de circulação dos espaços públicos urbanos. A seguir, serão apresentadas as 

estratégias metodológicas adotadas no desenvolvimento dessa pesquisa, 
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propondo realizar uma análise da percepção das pessoas que estejam 

envolvidas nestes processos. 

 

3.2. Metodologia 

Caracterização da Amostra 

A amostra deste estudo foi constituída por 43 indivíduos adultos com 

deficiência, residentes na cidade de Fortaleza. Os participantes voluntários 

frequentavam as respectivas instituições localizadas no município de Fortaleza, 

Clínica e Academia Aquatic Center, SAC - Associação de Assistência aos 

Cegos, ADM - Associação dos Deficientes Motores e o Hospital Sarah 

Kubitschek. Esta amostra foi selecionada aleatoriamente com base na 

disponibilidade, nos critérios de inclusão e interesse dos indivíduos em integrar 

o estudo.  

Ressalta-se que a amostragem foi não probabilística, dado que, os 

indivíduos respondentes a pesquisa não foram sorteados de uma população 

pré-conhecida. Contudo, a amostra pode ser conceituada criteriosa, tendo em 

vista que o critério para definição da amostra foi intencional ao protocolo 

descritivo inequívoco, gerando resultados de amostragem com as mesmas 

propriedades, independente de quem as selecionou (Bolfarine & Bussab, 

2005).  

Além disso, a seleção preliminar dos participantes abrangeu os 

seguintes critérios de inclusão: idade superior a 18 anos, alfabetizados com 

nível de escolaridade superior ao ensino básico fundamental, residentes no 

município de Fortaleza, apresentar deficiência motora (usuários permanentes 

de cadeira de rodas – paraplégico ou tetraplégico) e deficiência visual (pessoa 

com baixa visão ou cegueira total que compreenda o sistema Braille) para o 

enquadramento do perfil da amostra. Para todos os elementos da amostra foi 

assinada a liberação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

1). 

Os indivíduos com deficiência motora e visual que compuseram o estudo 

foram escolhidos devido ao comprometimento locomotor e sensorial 
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específicas nestas formas de deficiências, já que estes fatores são essências 

para que o indivíduo possa realizar diferentes funções e atividades rotineiras 

em diferentes ambientes urbanos. Além disso, para tentarmos enaltecer a 

quantificação absoluta da amostragem, sabemos que a extensão no número de 

pessoas com deficiência motora e visual é considerável para um estudo nesta 

temática. 

Quanto aos critérios de exclusão dos indivíduos para contemplar o 

estudo mais satisfatoriamente, foram excluídos os usuários de prótese e órtese 

de membros inferiores, pessoas com amputações nos membros inferiores, 

usuários de cadeira de rodas temporariamente, pessoas com deficiência 

auditiva, pessoas com deficiência intelectual e que utilizam cadeira de rodas, 

pessoas com patologias neurológicas e com comprometimento intelectual que 

as incapacitam de responder com objetividade às perguntas.  

 

Etapas da Pesquisa  

A pesquisa foi realizada em 7 (sete) etapas, iniciando pela 

fundamentação teórica para o constructo; construção do questionário; 

psicometria do questionário de pesquisa; seleção da amostra; classificação das 

instituições onde se inserem os participantes; procedimento de coleta; 

procedimento de análise. 

 

Material e Métodos 

É entendido que o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 

descritiva, exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa (Thomas, 

Nelson, & Silverman, 2007). 

A construção dos instrumentos foi baseada no princípio da realidade, 

onde fosse possível coletar dados que mostrassem o contexto da 

acessibilidade urbana das calçadas, sua estrutura organizacional, a percepção 

das pessoas com deficiência sobre esta temática, além da caracterização do 

perfil dos entrevistados (data de nascimento, local de moradia, sexo, idade, 

nível de escolaridade, tipo de deficiência, entre outros). 
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Após a revisão da literatura foram formulados dois métodos, sendo o 

primeiro um questionário avaliativo de campo contendo perguntas que 

trouxessem informações mais específicas e que pudessem se transformar em 

resultados úteis a pesquisa e na retificação dos espaços construídos para o 

livre acesso de todos. Em seguida, através do método de análise documental 

fotográfica foi feito o processo comparativo de imagens alinhando a 

acessibilidade das cidades do Porto e de Fortaleza.  

Esta etapa iniciou-se ainda em 2012, quando a pesquisadora realizou 

algumas visitas estratégicas às áreas de estudo, servindo como base para a 

elaboração de uma tabela comparativa. Estas visitas foram fundamentais à 

compreensão do problema.  

Estes dois métodos serão mostrados a seguir quando apresentados nos 

instrumentos individualmente. 

 

Instrumentos  

O questionário (método de campo) 

Inicialmente, o questionário aplicado nesta pesquisa, foi arquitetado 

seguindo as orientações obtidas por meio de uma revisão de literatura e 

conhecimentos adquiridos em trabalhos de diversos autores como Lopes 

(2010), Lunaro (2006) e Melo (2005) relacionados à temática da pesquisa. Para 

a sua construção foi ainda ponderada a relação de fatores que podem 

influenciar na qualidade da mobilidade das vias de circulação e as pessoas 

com deficiência, ponderando os fatores estruturais, sociais, operacionais, 

psicoafetivos, conforto e segurança, fundamentada através de estudos de 

diversos pesquisadores.   

Foi elaborado um questionário semiestruturado dividido em duas etapas: 

a primeira etapa destina-se a coletar os dados gerais do pesquisado para 

caracterizar o perfil dos indivíduos com deficiência e a segunda etapa consta 

de uma estrutura de perguntas relacionadas à percepção das pessoas com 

deficiência conforme a acessibilidade e a mobilidade das vias públicas urbanas 

de circulação. O questionário foi composto por 40 itens, utilizando a Escala do 

tipo Likert. 
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Análise Documental Fotográfica (método de observaçã o) 

As primeiras idéias de utilizar a fotografia para a documentação social 

surgiram nos Estados Unidos, final do século XIX. As análises, conhecidas 

como Documentary Photography, visavam pesquisar causas sociais de 

parcelas ou grupos de população, suas tradições culturais, condições de 

moradia, aspectos de religiosidade e lazer (Achutti, 1997).  

A compreensão de cunho documental visual, como a fotografia, de 

acordo com Péquinot (2006, p.49), “sempre um jogo de realidade narrativa”, 

desta maneira resume-se por “uma ferramenta de produção de conhecimento e 

de investigação da realidade”. 

A fotografia contribui como elemento de controle para a observação 

visual direta elencado a registros preciosos da realidade material (Collier, 

1973). Caulfield (1996) argumenta que as imagens repercutem o mundo vivo e 

as relações sociais evidenciando que as fotografias constantemente são 

elementos formativos da vida social e as imagens conservam informações 

documentais sobre os pesquisados e as pesquisas. 

O uso de fotos com a meta de aprofundar os relatos nas pesquisas 

procura investigar a realidade contada mais rica em detalhes e oportunizar a 

aproximação do pesquisador com o fenômeno estudado (Oliveira et al., 2003). 

Loizos (2000) declara que a utilização da fotografia e vídeo são métodos 

de pesquisa qualitativa. Todavia, a pesquisa social esteja vinculada com um 

complexo teórico e questões abstratas, a imagem fotográfica pode ser utilizada 

como dado primário, da informação visual, não precisa estar na forma de 

palavras escritas ou de números.  

Apesar disso, Achutti (1997) salienta as resistências que segmentos de 

pesquisadores de ciências sociais possuem quanto à utilização de fotografias 

como forma de coleta de dados, em razão da grande subjetividade das 

imagens, bem como das poucas reflexões teóricas e epistemológicas capazes 

de dar fundamentação metodológica à prática da fotografia. 
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Por outro lado, o registro de imagens fotográficas oferece um registro 

rico e poderoso, do mundo real, de ações e acontecimentos dos fatos a serem 

investigados. 

A pesquisa tem o caráter documental fotográfico ligado a parâmetros 

técnicos, escritos em Guias de acessibilidade de ambas as cidades analisadas. 

Através do acesso ao acervo de imagens pessoais capturada, nas respectivas 

cidades visitadas pela própria autora, onde foi possível detalhar fotografias 

consideradas relevantes pela pesquisadora, no sentido de corroborar com este 

estudo exploratório. 

 
Etapas de construção do questionário 

Os procedimentos de construção do questionário nesta pesquisa foram 

executados em 6 (cinco) fases, iniciando pela construção do instrumento; as 

definições fatoriais do instrumento; aplicação do instrumento; procedimentos de 

análise de dados, por fim o teste para avaliação do instrumento. Cada fase foi 

constituída por passos que foram sendo construídos durante o processo de 

elaboração desta pesquisa, a sua execução e análise. É importante destacar 

que a pesquisa bibliográfica permeou todas as fases da pesquisa de forma 

contínua (no início) e depois intermitente, sempre que se fazia necessário. 

 

Construção do instrumento 

Com o objetivo de conhecer o grau de percepção das pessoas com 

deficiência diante da acessibilidade dos espaços públicos urbanos e as vias de 

circulação, propõe-se a construção de um instrumento que mensure esse 

atributo. Portanto, neste estudo, satisfação será o construto que se pretende 

medir, utilizando-se a técnica de inquirição por meio de um questionário. 

Para Boudreau (2001), antes de o instrumento ser criado é crucial a 

validação nomológica do mesmo. Os pesquisadores dispostos a construir 

novos instrumentos de pesquisa, antecipadamente, devem testar a robustez do 

construto e as interligações teóricas nas mudanças de método ou medidas. 

Planejar uma pesquisa que envolva informações do entrevistado exige 

uma base adequada nos objetivos para se organizar as formas de coleta de 

dados. A elaboração de um questionário onde se possa colher dados que 
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reflitam exatamente as informações sobre a pesquisa é o primeiro passo. Após 

elaborar o instrumento, este deve passar por um processo de análise 

psicométrica de forma que seja aceite e melhorado e que se torne uma 

verdadeira e eficaz ferramenta para se coletar dados que sejam analisados 

trazendo informações úteis para a pesquisa. 

É conveniente que os dados de uma pesquisa sejam coletados, em sua 

maioria, por meio de questionários e/ou entrevistas, que consequentemente a 

validação dos resultados dependem da qualidade destes instrumentos. 

Quando é necessário medir uma determinada característica avaliativa e 

embora não exista questionário ou uma abordagem de entrevista específica ou 

pré-estabelecida, se faz necessário criar novas questões ou desenvolver uma 

nova escala de avaliação (Hulley, 2006).  

Neste caso, foi elaborado para este estudo um novo questionário onde 

adotou-se o protocolo de Reichenheim (2002), composto das seguintes etapas: 

1. Explicitação dos conceitos a estudar e das respectivas dimensões; 

2. Proposição de itens que representem as dimensões a estudar; 

3. Seleção dos itens que construirá as primeiras edições do instrumento 

(protótipo); 

4. Discussão do sistema de escores/opções de respostas; 

5. Redação das perguntas; 

6. Pré-teste; 

7. Avaliação das características psicométricas dos protótipos; 

8. Seleção do instrumento final; 

9. Estudos de corroboração. 

Para maiores detalhes, este questionário conteve perguntas fechadas e 

abertas, onde procurou recolher informações a respeito do perfil dos 

entrevistados. Já as alternativas de perguntas fechadas revelam o cenário 

particular com as combinações de variáveis e níveis de caracterização de cada 

um dos aspectos sobre a acessibilidade e a mobilidade nas vias de circulação 

dos espaços públicos urbanos, segundo a percepção das pessoas com 

deficiência, com base na legislação normativa do tema.  
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Logo, é importante precisar quais são os problemas, perguntas e 

hipóteses, pois estas questões subsidiarão a construção dos itens avaliados 

neste estudo. 

 

Definições fatoriais do instrumento 

Ponderando a definição constitutiva, mais peculiarmente, a percepção 

relativa aos modos da acessibilidade urbana para com as pessoas com 

deficiência, para atender aos objetivos desta pesquisa, o construto da 

percepção foi dividido em quatro fatores, que são: estrutural; operacional; 

social e psicoafetivo, relacionados aos obstáculos urbanos. Os dois primeiros 

se referem a aspectos extrínsecos do ambiente, e os dois últimos se referem a 

aspectos intrínsecos dos pesquisados, bem como suas percepções e ações 

frente a problemática. 

 
Quadro 2. Organização construtiva fatorial do instrumento 

Fator Definição 

ESTRUTURAL 

Formatação das estruturas físicas urbanas compreendendo os 
espaços e as vias públicas de circulação. Percepção em 
relação ao caminhar diante do mobiliário urbano nas vias, o 
acesso às edificações, estacionamentos, telefones públicos e 
as condições de utilização do espaço público urbano. 

OPERACIONAL 

Iniciativas a serem desenvolvidas através dos órgãos 
municipais e estaduais que se responsabilizam por garantir o 
desenvolvimento da acessibilidade nos espaços públicos 
urbanos. 

SOCIAL 
Atitudes sociais ligadas a cidadania e o comportamento social 
frente aos espaços urbanos acessíveis reservados às pessoas 
com deficiência. 

PSICOAFETIVO 
Percepção intra e interpessoal do indivíduo com deficiência 
conforme o seu bem-estar e o sentimento de inclusão no seu 
próprio espaço. 

Fonte: A autora. 

O Instrumento foi constituído de 40 perguntas, divididas nos quatro 

fatores abaixo: 

1. Fator estrutural: questões 1 a 23; 

2. Fator operacional: questões 24 a 27; 

3. Fator social: questões 28 a 32; 

4. Fator psicoafetivo: questões 33 a 40. 

 



 105 

Aplicação do instrumento 

Antes da distribuição do questionário para os juízes cada respondente 

foi questionado se estaria disponível para participar de novas rodadas caso 

fosse necessário. 

Os juízes eram compostos por quatro especialistas graduados na área 

da Arquitetura possuindo obrigatoriamente o requisito de experiência 

profissional com a principal área deste estudo, a acessibilidade e pessoas com 

deficiência.  

O primeiro momento com os juízes especialistas em acessibilidade a 

distribuição do questionário (Anexo 2) foi feita pessoalmente, onde ocorreu a 

entrega do material para o trabalho preliminar de análise do instrumento, além 

da explanação de todas as instruções de forma verbal pela própria 

pesquisadora. Destaca-se que a primeira página (capa) do constructo continha 

as informações essenciais como identificação do mestrado, título e objetivo da 

pesquisa, procedimentos de preenchimento e informações da pesquisadora no 

caso de dúvidas.  

O segundo encontro com os juízes especialistas foi feito pessoalmente 

para os esclarecimento de dúvidas por escrito, sendo as mesmas abertas para 

discussão, bem como o estorno do questionário preenchido. Por seguinte, foi 

entregue uma lista de fatores relacionados no próprio questionário que possuía 

um espaço reservado para as sugestões de mudanças dos juízes, tendo em 

vista os últimos ajustes que poderiam influenciar na análise psicométrica futura 

do instrumento. Dentro destes respectivos aspectos, o instrumento foi levado 

para casa onde foram feitas as mudanças sugeridas e pertinentes para que o 

questionário pudesse ter medidas fiáveis para o pré-teste com o grupo controle, 

composto por 4 indivíduos com deficiência motora e sensorial, sendo 1 com 

paraplegia, 1 com baixa visão, ambas do sexo feminino e 2 com baixa visão do 

sexo masculino.   

Também foi requisitado aos juízes que avaliassem quanto a clareza, a 

praticidade do instrumento e a validação semântica com o intuito de evitar que 

uma mesma assertiva possa ter mais de uma interpretação. É importante 

reforçar a validação semântica para que a linguagem utilizada no questionário 
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fique mais próxima da linguagem dos entrevistados e assim o entendimento 

das assertivas seja facilitado, não causando fadiga e incompreensão por parte 

dos entrevistados.  

Para chegarmos a versão final do questionário e aplicá-lo no Grupo 

Controle (GC), os juízes foram consultados por mais 6 fases de consultoria 

com o objetivo de lapidar uma nova construção do instrumento. Concluída por 

completo a avaliação dos juízes foi elaborada uma a versão final do 

questionário (Anexo 3). 

A nova versão do questionário foi considerada somente os itens que 

atingiram 80% de concordância das opiniões dos juízes. Alguns itens foram 

revisados em cada fase e, também foi necessária a reestruturação na ordem 

das perguntas, já que os juízes apontaram certa dificuldade na distinção 

didática no agrupamento dos itens do questionário. Dessa forma, em relação a 

sua versão original, o questionário sofreu uma baixa de 49 perguntas, 

passando assim a contar com apenas 40 perguntas. 

A próxima etapa foi submetê-lo à avaliação do GC, definida por duas 

etapas de normalização. Na primeira etapa foi realizada a aplicação do 

questionário, conseguintemente a segunda etapa caracterizada pelo intervalo 

de uma semana para efetivar o re-teste com os respectivos indivíduos da etapa 

inicial, onde houve o mínimo de interferência da pesquisadora para esclarecer 

as possíveis dúvidas durante o processo da avaliação. 

Após as etapas do pré-teste dado pela aplicação do questionário com o 

GC foram realizados, a seguir, os procedimentos de análise dos dados para 

evidenciar as características psicométricas do constructo. 

 

Procedimentos de análise dos dados 

Finalmente, ao recebermos todos os questionários, foram 

desempenhados trabalhos de junção das informações e análises estatísticas 

recomendadas para verificação da ocorrência do consenso procurado. O 

consenso é alcançado quando obtivermos o ponto de vista da maioria dos 

entrevistados do GC através da verificação detalhada das respostas. 
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Confirmando estatisticamente um valor aceitável, o questionário estará 

preparado para a aplicação e o estudo de corroboração com amostra principal. 

 

Teste psicométrico do instrumento 

A fiabilidade é uma grandeza segundo a qual o instrumento de medição 

fornece os resultados de uma forma estável e precisa (Cronbach, 1990; 

Ferreira, 2000) 

Este parâmetro indica a amplidão em que as diferenças individuais na 

realização do teste são imputáveis a diferenças verdadeiras ou reais das 

características avaliadas e não a falhas do teste (Anastasi, 1990). 

Frisa-se também que a fiabilidade pode ser acrescentada através de 

vários métodos entre os quais se destacam o cálculo do coeficiente de 

correlação Alfa de Cronbach (Cronbach, 1990). 

Para verificar a validação do instrumento, foi calculado o Alfa de 

Cronbach para confiabilidade, consistência interna de cada item e para o 

questionário total. Verificou-se que todos apresentavam consistência interna de 

“razoável” a “muito boa”, com valores de alfa acima de 0,7. 

Para verificar a reprodutibilidade do questionário em dois momentos 

distintos da aplicação da pesquisa (teste e re-teste) utilizou-se o teste de 

Wilcoxon.  

Com a realização do teste e reteste do questionário, verificou-se também 

que, na aplicação do teste de Wilcoxon, os valores de p foram acima do nível 

de significância (p>0,05), não havendo diferenças estatísticas significativas. 

  

Procedimentos de Recolha dos Dados 

Após o cumprimento da etapa psicométrica do instrumento, foi, então, 

aplicada a última versão na amostra principal do estudo. Essa fase, segundo a 

categorização proposta por Freitas et al., (2000), a pesquisa é do tipo survey, 

ou seja, a pesquisa é atribuída pelo levantamento de dados, no intento de 

produzir descrições quantitativas das respostas dos participantes a um 

questionário de levantamento de dados predefinido. Ainda argumentado pelos 

mesmos autores, a survey é qualificada pela “obtenção de dados ou 
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informações sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de 

pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, por meio de um 

instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” (Freitas et al., 2000, p. 

105).  

As recolhas dos dados foram realizadas nos meses de Junho à Agosto 

de 2013. Os indivíduos da pesquisa foram selecionados através de uma 

triagem, realizada no próprio ambiente da entrevista, a fim de identificar os 

indivíduos que se enquadrem no estudo. Por este motivo, inicialmente foram 

entrevistados 78 indivíduos, entretanto, mediante uma triagem final foram 

excluídos 35 indivíduos que não se enquadravam nos critérios de inclusão da 

pesquisa.  Por fim, houve a realização de uma breve reunião com todos os 

selecionados, no intuito de apresentar a pesquisa desenvolvida, assim como 

todas as suas etapas de construção. 

No total o questionário foi composto por 43 entrevistados diferenciados 

em dois grupos: entrevistados com deficiência motora e entrevistados com 

deficiência visual, sendo que 21 indivíduos com deficiência motora e 22 

indivíduos com deficiência visual. O questionário também apresentou 

inicialmente quesitos referentes a idade, bairro que reside, sexo, estado civil, 

grau de escolaridade, tipo de deficiência, entre outros e os demais dados da 

pesquisa.  

É importante enaltecer todos os processos de normalização do 

questionário. Logo, o preenchimento deste instrumento foi realizado apenas 

pelo próprio indivíduo entrevistado, visando o mínimo de interferência da 

pesquisadora durante o processo avaliativo. As únicas interferências da 

pesquisadora tinham o propósito de sanar brevemente algumas dúvidas, como 

dito anteriormente. No caso dos indivíduos com deficiência motora (tetraplegia) 

impossibilitados na função escrita, a pesquisadora acompanhava a leitura e 

apenas concretizava a marcação dos itens perguntados no questionário 

mediante a ordem do entrevistado.   

Além desta opção de aplicação e preenchimento do questionário, os 

entrevistados com deficiência visual que apresentam cegueira total obtiveram 

adaptação do questionário para o sistema Braille (Anexo 4), onde a 
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pesquisadora possuía um questionário auxiliar para o preenchimento dos itens 

segundo a ordem do entrevistado. Já os indivíduos com baixa visão obtiveram 

adaptação do questionário ampliado com letra tamanho 18 (Anexo 5) para o 

preenchimento individual ou acompanhado também pela pesquisadora. Estas 

opções são diferenciadas, de modo que, maximize a fidedignidade a fiabilidade 

das respostas dos diferentes grupos incluídos no estudo.  

Para o instrumento de coleta de dados optou-se pela construção de uma 

escala do tipo Likert. Essencialmente, essa escala baseia-se numa série de 

afirmações, em que o entrevistado deve expor seu grau de concordância ou 

discordância de cada afirmativa (Babbie, 2005). Portanto, para verificar a 

validade das medidas e a constância dos dados obtidos utilizamos o protocolo 

quantitativo com cinco variantes, sendo “discordo totalmente” com valor de 1, 

“discordo” com valor de 2, “indiferente” com valor de 3, “concordo” com valor de 

4 e “concordo totalmente” com valor de 5. 

Optamos por retirar a variante “indiferente”, conforme a ordem do 

Quadro 3, a fim de evitar a tendência central das respostas e seccionar a 

bipolaridade dos itens para positivo ou negativo, ao contrário da maioria das 

pesquisas onde existe a predisposição da variante central. A subtração desta 

opção também tem sido utilizada, pois a interpretação pode ser amplamente 

ambígua por parte do pesquisador, por isso pode indicar ausência de opinião 

por parte do entrevistado, neutralidade ou indecisão diante da afirmativa 

(Beere, 1973). Por esta razão, preconizamos minimizar essas possíveis 

interpretações optando retirar a opção central. 

 

Quadro 3 - Escala de regularidade por Likert 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo  

Totalmente 

1 2 3 4 5 
Fonte: A autora 

Essa escala permite uma série de vantagens, como por exemplo, 

fornecer direções sobre a concepção do entrevistado em relação a cada fator 

do instrumento e assim uma maior exatidão da sua própria percepção em 
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relação a acessibilidade e a mobilidade nas vias públicas urbanas de 

circulação. 

Por se tratar de um levantamento de informações demorado é exigido 

um nível de orientação razoável por parte do pesquisador. De maneira a 

facilitar a escolha dos participantes foi feito o contato com os responsáveis por 

cada instituição (Aquatic, SAC, ADM e Hospital Sarah) que cordialmente 

colocaram à disposição os seus associados concedendo grande auxílio nessa 

etapa da pesquisa. 

Já, o critério de seleção das fotografias utilizadas na pesquisa, todas 

foram obtidas a partir do registro digital in locu no decorrer de diversas visitas 

nos locais escolhidos para a análise comparativa, ambiental e estrutural da 

acessibilidade. As fotografias foram realizadas a partir de processos 

tradicionais e convencionais de captura, ou seja, as imagens foram registradas 

por meio de uma máquina fotográfica digital, das marcas Sony® e Nikon®. 

As fotos selecionadas, a título de facilidade operacional deste trabalho, 

foram posteriormente incluídas numa tabela criada pela autora para 

sistematizar a construção técnica da análise documental fotográfica. Todas as 

imagens encontram-se inseridas pareadas na tabela sob a forma de registro 

numérico, título, fonte, parâmetros técnicos e referências técnicas. A partir 

desta utilização metodológica mostrada mais adiante na discussão dos 

resultados, a visualização e compreensão das imagens tornam-se 

pedagogicamente executável para o processo de avaliação da pesquisa. 

 

Procedimentos Estatísticos 

Os dados, coletados da amostra, foram tabulados no programa Microsoft 

Excel 2010 e o processamento e a análise dos dados foi através do software 

Predictive Analytics SoftWare (PASW Statistics 20 - ex-SPSS). Utilizou-se a 

estatística descritiva (frequência relativa, absoluta e média) para caracterizar o 

perfil da amostra. Do mesmo modo pela estatística descritiva analisou-se a 

frequência e a porcentagem para os demais dados do questionário. 
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Aspectos éticos da pesquisa 

 A pesquisa obedeceu à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde - CNS sendo a coleta de dados realizada após parecer favorável do 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

O estudo respeitou os preceitos éticos que regem a beneficência, a não-

maleficência e a justiça regulamentadas pela Resolução n. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS)/ Ministério da Saúde (BRASIL, 1996).  

Os participantes foram informados acerca do assunto da pesquisa, bem 

como os objetivos da investigação e os aspectos éticos que envolvem a 

pesquisa com seres humanos, como a garantia da confidencialidade, do 

anonimato e da não utilização das informações em prejuízo dos indivíduos, do 

emprego das informações somente para os fins previstos na pesquisa, da 

garantia de que não haverá riscos e do retorno direto e indireto dos possíveis 

benefícios obtidos através deste estudo.  

 

3.3. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Resultados do questionário (método de campo)  

Durante as entrevistas ao analisarmos a primeira etapa do questionário 

curiosamente foram notórias algumas semelhanças aproximando certas 

características nos perfis dos indivíduos com deficiência motora e visual deste 

estudo.  

No entanto, essas características podem estar motivadas pela escolha 

dos ambientes onde ocorreram as coletas, uma vez que os entrevistados são 

encontravam-se vinculados num círculo específico de amizade onde 

desfrutavam por afinidades, atividades e interesses comuns.  

Analisando a prevalência das respostas entre os grupos de pessoas com 

deficiência, as características conjuntas nos perfis, inicialmente, encontra-se a 

média de idade de 34 anos, a predominância do sexo masculino, o nível 

escolar para o ensino médio completo, o estado civil para solteiros, meio de 

transporte mais utilizado para o ônibus (autocarro), o deslocamento semanal de 

5 a 7 vezes na semana, se deslocam para cuidar da saúde, não exercem 
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nenhuma atividade profissional, procuram se deslocar para alguma atividade 

de lazer e, infelizmente, já sofrem algum tipo de acidade provindo de um 

obstáculo físico na cidade. 

Os quesitos que apresentaram disparidades na etapa de caracterização 

dos perfis nas respostas entre os grupos de pessoas com deficiência 

associam-se ao deslocamento para uma atividade profissional, o conhecimento 

legislativo da acessibilidade, a classificação pessoal para executar as AVD’s e 

sobre a classificação da acessibilidade na cidade de Fortaleza.  

De modo geral, nas respostas as pessoas com deficiência motora 

atribuíram não se deslocarem para exercer uma atividade profissional, baixo 

conhecimento sobre a legislação em relação a acessibilidade, bem como 

classificam que a cidade de Fortaleza apenas se dispõe em parte de 

acessibilidade nos espaços públicos. Além de que, as pessoas com deficiência 

motora classificam-se como independentes para executar as AVD’s, o que 

demonstra um fator positivo para a vida destas pessoas.  

Já as respostas das pessoas com deficiência visual definem que se 

deslocam para exercer uma atividade profissional, conhecem alguma 

legislação sobre a acessibilidade e entendem que a cidade de Fortaleza não se 

dispõe de acessibilidade ou somente é disposta em parte, sendo que estas 

respostas foram assinadas com a mesma frequência descritiva. Por fim, este 

grupo se classificou como pessoas que em parte executam as AVD’s 

expressando a necessidade de obter auxílio para algumas funções do dia a dia.   

De fato, as diferenças vistas quanto ao exercer uma atividade 

profissional, o grupo com deficiência visual obteve esta vantagem devido ao 

número significativo dos participantes frequentarem uma instituição de ensino 

para pessoas com deficiência visual que também desenvolve atividades 

profissionais para os próprios associados. Por serem ativos no ensino acredita-

se que a questão sobre o conhecimento legislativo da acessibilidade se diverge 

entre os grupos possivelmente pelo engajo educacional das pessoas com 

deficiência visual ou até mesmo provinda do interesse pessoal. Outro fator 

marcante retrata a classificação deste grupo como em parte para executar as 

AVD’s.  
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No geral, durante as entrevistas, o grupo de pessoas com deficiência 

motora demonstrou uma maior confiança e autonomia para as AVD’s, contudo, 

uma parcela dos entrevistados com deficiência visual participava das aulas de 

orientação e mobilidade na instituição de ensino, possivelmente influenciando 

na própria classificação para as AVD’s.  

Além disso, os entrevistados com deficiência motora por meio da análise 

descritiva, no que se refere a idade, verificou-se uma média de 34,29 anos, 

onde a mínima foi de 19 anos e a máxima de 68 anos. Já em relação ao sexo, 

observou-se que há uma predominância do sexo masculino (81%) com relação 

aos do sexo feminino (19%). No quesito escolaridade, apenas 4,8% dos 

entrevistados possuem ensino superior graduação e mestrado, 28,6% ensino 

fundamental, 9,5% ensino médio incompleto e ensino médio completo com 

52,4%. Quanto ao estado civil predominou que os entrevistados se 

consideraram solteiros com 42,9% e respectivamente ao tipo de deficiência 

houve uma maior concentração de pessoas com paraplegia (76,2%) seguido 

das pessoas com tetraplegia (23,8%). Devido ao método de mínima 

interferência da pesquisadora durante a aplicação do questionário 

preponderamos uma maior concentração das pessoas com paraplegia. 

O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados com deficiência 

motora indicou o ônibus com 61,9% e o carro com 38,1%, consequentemente 

ao modo de deslocamento semanal, houve uma predominância de 5-7 vezes 

na semana com 47,6%. Outros aspectos relacionados com o deslocamento 

correspondem as necessidades de se deslocarem para cuidar da saúde com 

85,7% dizem que sim e 14,3% dizem que não, as necessidades de se 

deslocarem para alguma atividade profissional com 47,6% dizem que sim e 

52,4% dizem que não, as necessidades de se deslocarem para alguma 

atividade de lazer com 81% dizem que sim e 19% dizem que não e as 

necessidades de se deslocarem para alguma atividade educacional com 33,3% 

dizem que sim e 66,7% dizem que não. 

Para que estas pessoas possam se deslocar para uma atividade de 

saúde, profissional, lazer e/ou educacional, além da uma via de circulação 

adequada é necessário que os meios de transportes públicos possuam uma 
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estrutura adequada que recepcione a todos os usuários, pois desta forma 

ninguém será privado de utilizar uma ferramenta pública fundamental de direito 

social. 

Sobre o quesito conhecimento de alguma legislação em relação a 

acessibilidade, foi verificado que a maioria (61,9%) não conhecem nenhuma 

legislação sobre o tema. Este dado nos transmite uma breve preocupação, já 

que, como cidadãos é primordial sabermos os direitos vigorados nas leis. 

Quando perguntados sobre o grau pessoal de execução das AVD’s, a 

maioria dos respondentes com 52,4% declararam ser independentes, 28,6% 

são dependentes e 19% são em parte. Independentemente do tipo de 

deficiência, felizmente, neste quesito ao se referirem como pessoas 

independentes parecem demonstrar um grau positivo de autonomia da sua 

própria vida.   

Em seguida, quando indagados se a cidade de Fortaleza dispõe de 

acessibilidade nos espaços públicos, a prevalência das respostas identificou 

que a cidade só possui acessibilidade em parte com 71,4% e 28,6% negaram a 

existência da acessibilidade na cidade de Fortaleza. Neste questionamento 

ninguém optou por marcar a resposta sim. Esta atitude corrobora com a visão 

de que a cidade de Fortaleza apresenta problemas estruturais com a questão 

da acessibilidade nos espaços públicos. 

Para complementar o dado anterior citado, foi perguntado se o 

entrevistado sofrera algum acidente por causa de um obstáculo físico na 

cidade, a grande maioria 66,7% afirmou que já sofreu algum tipo de acidade 

por um obstáculo físico e 33,3% nunca se deparou com este fato. É lamentável 

perceber que a maior contingência destas pessoas foram submetidas a 

momentos desagradáveis enquanto que isto poderia ser evitado se a cidade 

fosse mais preparada e estruturada de modo a facilitar a locomoção de todos 

sem que houvesse prejuízos físicos e morais. 

Já os entrevistados com deficiência visual através da investigação 

estatística descritiva, no que se refere a idade, verificou-se uma média de 

34,73 anos, onde a mínima foi de 18 anos e a máxima de 63 anos. Já em 

relação ao sexo, observou-se que há uma predominância do sexo masculino 
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(63,6%) com relação aos do sexo feminino (36,4%). No quesito escolaridade, 

apenas 4,5% dos entrevistados possuem ensino superior mestrado, 13,6% 

ensino médio incompleto, 18,2% ensino superior graduação, 27,3% ensino 

fundamental e 36,4% ensino médio completo. Quanto ao estado civil, os 

entrevistados, na maioria, se consideraram solteiros com 50% e 

respectivamente ao tipo de deficiência houve uma maior concentração de 

pessoas com baixa visão (59,1%) seguido das pessoas com cegueira total 

(40,9%). Devido ao método de mínima interferência da pesquisadora e o tempo 

amplo na execução do questionário adaptado ao Braille nas entrevistas 

preponderamos uma maior concentração das pessoas com baixa visão. 

O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados com deficiência 

visual indicou o ônibus com 90,9% e o carro com 9,1%, consequentemente ao 

modo de deslocamento semanal, houve uma predominância de 5-7 vezes na 

semana com 54,5%. Outros aspectos relacionados com o deslocamento 

correspondem quanto as necessidades de se deslocarem para cuidar da saúde 

com 86,4% dizem que sim e 13,6% dizem que não, as necessidades de se 

deslocarem para alguma atividade profissional com 40,9% dizem que sim e 

59,1% dizem que não, as necessidades de se deslocarem para alguma 

atividade de lazer com 86,4% dizem que sim e 13,6% dizem que não e as 

necessidades de se deslocarem para alguma atividade educacional com 81,8% 

dizem que sim e 18,2% dizem que não. Importante considerar o percentual 

robusto do ônibus como meio de transporte mais utilizado. Este ponto nos 

evidência a ampla necessidade que este grupo tende a se deslocar utilizando o 

ônibus para os diferentes destinos instados no questionário, embora, nem 

sempre esta ferramenta pública seja favorecida por um ambiente íntegro. 

Independentemente se existem prejuízos, as políticas relacionadas ao sistema 

de transporte são diretamente responsáveis por assegurar a mobilidade, 

possibilitando que o acesso ao espaço público seja universal.   

Cerca de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas (IBGE, 

2000), e por volta de 60% das viagens motorizadas nas cidades são cometidas 

por transporte público coletivo (ANTP, 2002).    
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O recurso auxiliar para a locomoção do entrevistado obteve um maior 

percentual no quesito bengala com 77,3% e 4,5% para o guia humano.  

Sobre o quesito conhecimento de alguma legislação em relação a 

acessibilidade, foi verificado que a maioria (54,5%) conhecem alguma 

legislação e 45.5% não possuem conhecimento sobre o tema. Para que todo 

cidadão seja provido por um sistema legislativo eficiente, além das leis em 

vigor, é necessário incumbir a cultura do conhecimento legislativo, ou seja, a 

consciência dos direitos relativos à acessibilidade. 

Quanto perguntados sobre o grau pessoal de execução das AVD’s a 

maioria dos respondentes com 54,5% declararam exercer em parte suas 

atividades, 40,9% são independentes e 4,5% são dependentes. Devido a 

inúmeras dificuldades visuais os deficientes visuais carecem ser motivados e 

incentivados para realizarem as AVD’s e a caçar soluções para seus problemas 

diários, caso contrário não aceitaram e não irão desenvolver suas habilidades. 

Segundo Alves & Kara-José (1996) a visão é a fonte importante na 

recepção e obtenção de informações, facilitando a assimilação de habilidades, 

a percepção da realidade e o desempenho de várias situações. Nos primeiros 

anos de vida o deficiente visual pode prejudicar-se na construção do seu 

desenvolvimento, privando-se de inúmeras vivências do seu dia a dia. 

Em seguida, quando indagados se a cidade de Fortaleza dispõe de 

acessibilidade nos espaços públicos, a prevalência das respostas identificou 

que a cidade só possui acessibilidade em parte com 50% e 50% negaram a 

existência da acessibilidade na cidade de Fortaleza. Verifica-se que existe uma 

perspectiva negativista das condições de acessibilidade na cidade de 

Fortaleza. Infelizmente, parece existir uma imagem de que a cidade muitas 

vezes, aliás, demasiadas vezes, é hostil e despreparada, e isto interfere 

diretamente no desenvolvimento da cidadania e na integridade humana. 

Logo, para complementar o dado anteriormente citado, foi perguntado se 

o entrevistado sofrera algum acidente por causa de um obstáculo físico na 

cidade, a grande maioria 81,8% afirmou que já sofreu algum tipo de acidente 

por um obstáculo físico e 18,2% nunca se deparou com este fato. 
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Este reflexo presume que as cidades e os seus lugares públicos 

simbolizam muito bem a imagem que as sociedades fazem de si próprias. “A 

cidade é uma particular encenação das sociedades” (Innerarity, 2010, p. 108). 

Isto é, o espaço cívico é um bem comum responsável por incluir o livre acesso 

a todos tendo em vista o conforto e comodidade dos seus usuários. 

Analisando a segunda etapa do questionário serão detalhados os 

resultados das questões 1 a 40 nas Tabelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 conforme as 

respostas de ambos os grupos entrevistados. 

 

Tabela 3 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Estrutural - 

Pessoas com Deficiência Motora. 

FATOR ESTRUTURAL 
D.M. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q01 11 52,4 8 38,1 - - 2 9,5 - - 
Q02 11 52,4 8 38,1 2 9,5 - - - - 
Q03 10 47,6 9 42,9 2 9,5 - - - - 
Q04 16 76,2 4 19 1 4,8 - - - - 
Q05 - - 6 28,6 - - 9 42,9 6 28,6 
Q06 9 42,9 11 52,4 - - 1 4,8 - - 
Q07 9 42,9 7 33,3 1 4,8 4 19 - - 
Q08 3 14,3 6 28,6 2 9,5 9 42,9 1 4,8 
Q09 11 52,4 7 33,3 1, 4,8 1 4,8 1 4,8 
Q10 4 19 5 23,8 2 9,5 6 28,6 4 19 
Q11 3 14,3 1 4,8 - - 3 14,3 14 66,7 
Q12 10 47,6 6 28,6 - - 3 14,3 2 9,5 
Q13 13 61,9 8 38,1 - - - - - - 
Q14 14 66,7 5 23,8 1 4,8 - - 1 4,8 
Q15 12 57,1 8 38,1 1 4,8 - - - - 
Q16 17 81 3 14,3 - - 1 4,8 - - 
Q17 - - - - - - 5 23,8 16 76,2 
Q18 - - - - - - 5 23,8 16 76,2 
Q19 1 4,8 2 9,5 - - 10 47,6 8 38,1 
Q20 11 52,4 9 42,9 1 4,8 - - - - 
Q21 - - - - - - 2 9,5 19 90,5 
Q22 5 23,8 11 52,4 3 14,3 2 9,5 - - 
Q23 4 19 7 33,3 1 4,8 7 33,3 2 9,5 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 
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Tabela 4 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Estrutural - 

Pessoas com Deficiência Visual. 

FATOR ESTRUTURAL 
D.V. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q01 7 31,8 13 59,1 - - 1 4,5 1 4,5 
Q02 7 31,8 13 59,1 - - 1 4,5 1 4,5 
Q03 9 40,9 11 50 - - 2 9,1 - - 
Q04 10 45,5 12 54,5 - - - - - - 
Q05 4 18,2 4 18,2 1 4,5 9 40,9 4 18,2 
Q06 6 27,3 12 54,5 1 4,5 3 13,6 - - 
Q07 6 27,3 13 59,1 2 9,1 1 4,5 - - 
Q08 8 36,4 11 50 1 4,5 1 4,5 1 4,5 
Q09 12 54,5 8 36,4 2 9,1 - - - - 
Q10 14 63,6 5 22,7 - - 3 13,6 - - 
Q11 - - 1 4,5 - - 4 18,2 17 77,3 
Q12 9 40,9 9 40,9 - - 4 18,2 - - 
Q13 13 59,1 9 40,9 - - - - - - 
Q14 15 68,2 7 31,8 - - - - - - 
Q15 9 40,9 13 59,1 - - - - - - 
Q16 12 54,5 10 45,5 - - - - - - 
Q17 - - - - - - 12 54,5 10 45,5 
Q18 - - - - - - 12 54,5 10 45,5 
Q19 - - - - - - 14 63,6 8 36,4 
Q20 5 22,7 13 59,1 - - 3 13,6 1 4,5 
Q21 - - - - - - 7 31,8 15 68,2 
Q22 5 22,7 14 63,6 - - 3 13,6 - - 
Q23 1 4,5 5 22,7 - - 10 45,5 6 27,3 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 

De acordo com a Tabela 3 e 4 são respectivamente as frequências e 

percentagens das questões que referem o Fator Estrutural sobre a 

infraestrutura urbana e o ambiente percebido da cidade de Fortaleza.  

As questões 1 e 2, explanam as condições do deslocamento  e utilização 

dos espaços públicos em Fortaleza. Através dos valores expressos nas tabelas 

acima, os grupos de pessoas com deficiência motora e visual obtivemos 

valores pareados para os quesitos da discordância. 

Para Gil (2005) acreditar que a deficiência de uma pessoa como uma 

característica como outra qualquer e considerar que as dificuldades que a 

pessoa com deficiência confronta são resultados de um ambiente inapto para 

recebê-la. Isto é, exemplificando, o autor cita que uma pessoa com deficiência 
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física e usuária de cadeira de rodas, em geral, não consegue subir uma 

escada, mas se houver uma rampa apropriada ela vai estar no patamar de 

igualdade com as outras pessoas. Lianza & Sposito (1994) reforçam esta 

abordagem quando sustentam que uma pessoa com deficiência não é uma 

pessoa incapaz, mas é uma pessoa como qualquer outra que, eventualmente, 

necessite de recursos especiais, adaptados à sua condição de deslocamento. 

As pessoas com deficiência que apresentam alguma limitação física, 

motora, sensorial ou intelectual, muitas vezes apresentam dificuldades e 

impossibilidades de cumprir atividades comuns às outras pessoas sem 

deficiência, resultando na dificuldade de deslocamento de um lugar a outro. 

Diante disto, impõem-se a utilização de equipamentos que permitam melhor 

convívio, dadas as barreiras do ambiente físico (Vasconcelos & Pagliuca, 

2006). 

Logo, as questões 3, 4, 6 e 7 caracterizam se os espaços e vias públicas 

de circulação são preparados, seguros, confortáveis, presença de requisitos 

básicos de acessibilidade e se apresentam sinalizações que ajudam a 

locomoção e orientação na cidade de Fortaleza. Transversalmente a estas 

questões, os resultados nas tabelas acima revelam que os entrevistados com 

deficiência motora e visual perceberam de forma negativa com a predisposição 

para a discordância das respostas. 

Kockelman et al. (2000) distinguiram oito fatores que interferem na 

percepção de conforto das pessoas com deficiência como o comprimento do 

trecho contínuo que excede 2 % de declividade transversal, proporção do 

comprimento total da calçada que excede 2 % de declividade transversal, 

volume de tráfego de veículos adjacentes, condição do pavimento da calçada 

(tipo, textura, estado de manutenção), declividade longitudinal da calçada, 

clima, largura da calçada, grau de estabilidade de toda a rota (cruzamento de 

vias sem degraus, etc.). 

A questão 5 nas tabelas, menciona sobre o interesse dos entrevistados 

em frequentar ambientes acessíveis que são destinados para as pessoas com 

deficiência. Neste sentido, mediante as respostas das pessoas com deficiência 

motora e visual foram expressos os valores para a concordância neste quesito.  
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Em seguida, a questão 8 especifica sobre a compreensão das 

sinalizações existentes nos espaços públicos em Fortaleza. Verificou-se que as 

respostas dos dois grupos foram manifestadas de forma divergentes. Conforme 

os valores expressos na tabela 3, as pessoas com deficiência motora tenderam 

para a concordância, porém, na tabela 4, as pessoas com deficiência visual 

tenderam para discordância desta questão. Entende-se que, este quesito está 

acoplado no sentido da visão, onde, portanto, fica explícito que as pessoas 

com deficiência visual sentem uma maior dificuldade para compreender as 

sinalizações urbanas, já que a realidade das sinalizações adaptadas para as 

pessoas com deficiência visual encontram-se débeis no âmbito urbano. 

A questão 9 nas tabelas  traduzem sobre a existência dos pisos táteis 

nas vias públicas de circulação. Portanto, foi evidenciado através dos valores 

descritivos de frequências e percentagens que os dois grupos de pessoas com 

deficiência obtiveram uma elevada tendência para a discordância em questão. 

A vista disso parece que encontramos mais um ponto de vulnerabilidade na 

cidade e que tal causalidade está diretamente ligada as questões de orientação 

das pessoas com deficiência visual. Da mesma forma,  

A questão 11, da mesma forma, especifica sobre a importância que os 

pisos táteis possuem na orientação das pessoas com deficiência visual. Este 

questionamento revelou que as respostas dos entrevistados com deficiência 

motora e visual inclinou-se para a concordância elevada. 

A questão 10 aborda sobre que nem toda via pública de circulação 

necessita ter pisos táteis para auxiliar no deslocamento. Este questionamento 

obteve respostas contraditórias nos dois grupos do estudo. Segundo os valores 

nas tabelas 3 e 4, as pessoas com deficiência motora tenderam a percepção 

para os valores da concordância e as pessoas com deficiência visual entendem 

a necessidade da instalação de pisos táteis discordando do questionamento. 

Essas visões contraditórias para o mesmo questionamento se devem 

possivelmente pelo tipo da deficiência dos grupos tenha influenciado quanto a 

necessidade de ter ou não pisos táteis para auxiliar o deslocamento. Por outro 

lado, podemos predizer que este episódio realmente é compreendido como 

desnecessário a instalação de pisos táteis em toda via pública. 
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A questão 13 retrata sobre as vias públicas de circulação de Fortaleza 

quanto a padronização estruturalmente, de tal forma a facilitar a locomoção das 

pessoas com deficiência do estudo. Os valores expressos nas tabelas indicam 

que as respostas dos dois grupos foram semelhantes para os valores da 

discordância. Sendo assim, fica enfatizado que o ambiente tem um papel 

predominante na qualidade de vida dos cidadãos, logo, a existência de 

barreiras arquitetônicas é entendida como uma violação contra os direitos dos 

cidadãos (Nuno et al., 2008). 

As questões 14, 15 e 16 caracterizam as condições da simetria, 

estabilidade, presença de superfície antiderrapante, isenção de obstáculos 

urbanos, bem como a conservação das vias públicas de circulação, já que 

características fundamentais para a locomoção das pessoas com deficiência na 

cidade de Fortaleza. Assim, averiguou-se que as respostas dos dois grupos 

expressos nas tabelas acima penderam de forma negativa para a discordância 

da questão. 

Com relação aos questionamentos nas questões 17 e 18 que 

caracterizam o assunto sobre a instalação das vagas de estacionamentos 

reservadas para as pessoas com deficiência em locais acessíveis além de 

apresentar um padrão estrutural que facilite a locomoção. A análise descritiva 

através dos valores de frequências e percentagens demonstraram uma 

tendência elevada de ambos os grupos para a concordância dessas questões.  

As questões 19 e 20 delineiam primeiramente a existência de obstáculos 

que impedem o acesso da pessoa com deficiência aos estacionamentos e em 

seguida frisam as condições da acessibilidade nos meios de transporte público 

da cidade de Fortaleza. Frente a estes questionamentos, as pessoas com 

deficiência visual e motora do estudo mediante os valores descritivos de 

frequência e porcentagem concordaram amplamente sobre a existência de 

obstáculos nos estacionamentos bem como discordaram sobre os meios de 

transportes públicos não serem acessíveis. Fica assim configurado outro fator 

danoso mediante os resultados descritivos da questão. 

Quando questionados na questão 21 sobre a importância de ter espaços 

ou assentos reservados para as pessoas com deficiência nos meios de 
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transporte público, os valores proferidos na tabelas demonstraram que as 

respostas de todos os entrevistados com deficiência do estudo concordam com 

este questionamento.  

Outro quesito negativo está representado na questão 22 onde destaca a 

acessibilidade dos telefones públicos nas vias públicas de circulação de 

Fortaleza. Embora este equipamento público seja disponível, conforme os 

valores descritivos das frequências e percentagens das respostas demonstram 

a discordância quanto ao acesso para que os usuários possam utilizá-lo 

adequadamente.  

Já quando questionados na questão 23 sobre a instalação dos telefones 

públicos ao atrapalhar no deslocamento foi evidenciado que mediante as 

respostas nas tabelas, houve uma divergência na distribuição das respostas 

dos dois grupos. As pessoas com deficiência motora, na sua maioria 

discordaram desta afirmativa e as pessoas com deficiência visual concordaram 

deste fator em questão. 

Assim, entende-se que, o mobiliário urbano, como exemplo, as caixas de 

correio e telefones públicos de formato pouco acessível e por muitas vezes 

servirem de barreira as pessoas com dificuldade de locomoção, devem ser 

devidamente sinalizados com piso de textura diferente ao seu entorno, ou com 

utilização de uma guia ressaltada (Miu, 2000). Ibam (1996) e Daros (2000) 

advertem que estes equipamentos sejam instalados de forma aglutinada em 

locais onde não haja o risco de obstrução do caminho dos pedestres. 

A Tabela 5 e 6 contém as questões do fator operacional que retratam as 

iniciativas do Município e do Estado como um dos principais responsáveis por 

intermediar o desenvolvimento da acessibilidade nos espaços públicos de 

Fortaleza.  

 

 

 

 

 



 123 

Tabela 5 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Operacional - 

Pessoas com Deficiência Motora. 

FATOR OPERACIONAL 
D.M. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q24 - - 2 9,5 - - 3 14,3 16 76,2 
Q25 13 61,9 7 33,3 1 4,8 - - - - 
Q26 8 38,1 7 33,3 2 9,5 4 19 - - 
Q27 6 28,6 13 61,9 - - 2 9,5 - - 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 

Tabela 6 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Operacional - 

Pessoas com Deficiência Visual. 

FATOR OPERACIONAL 
D.V. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q24 - - - - - - 11 50 11 50 
Q25 14 63,6 8 36,4 - - - - - - 
Q26 4 18,2 17 77,3 1 4,5 - - - - 
Q27 4 18,2 15 68,2 1 4,5 2 9,1 - - 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 

As questões 25, 26 e 27 discorrem sobre a efetivação das leis e normas, 

investimentos em adaptações bem como o desenvolvimento de atividades que 

incentivam a acessibilidade nos espaços públicos de Fortaleza. Os valores 

apresentados nas tabelas acima revelam que as respostas dos grupos de 

pessoas com deficiência do estudo demonstraram valores descritivos para uma 

ampla tendência discordante.  

Nesta perspectiva negativa acima, Orlandi (2003) menciona que as 

soluções oferecidas por algumas cidades mostram-se insuficientes, provida de 

poucas necessidades para os usuários. Notoriamente, essas soluções de 

acessibilidade estão cambiadas muitas vezes apenas ao transporte coletivo, 

esquecendo-se a necessidade de adaptação nas adjacências de forma a 

integrar às calçadas e travessias. 

Já a questão 24, conforme os valores descritos acima em ambas as 

tabelas, as respostas demonstraram que as pessoas com deficiência 
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concordam que o Poder Público Municipal, de fato, é o responsável por garantir 

a qualidade da acessibilidade nos espaços públicos de Fortaleza.  

A respeito destes questionamentos acima, é entendido que as ações 

conjuntas entre governantes e comunidades têm, comprovadamente, maior 

probabilidade de atenderem as necessidades dos usuários (Hamilton, 1977). 

A Tabela 7 e 8, que contém as questões do fator social concerne às 

atitudes sociais ligadas a cidadania e ao comportamento social frente aos 

espaços urbanos acessíveis reservados às pessoas com deficiência. Observa-

se que pelos valores descritivos de frequências e percentagens, as questões 

28, 29, 30 e 31 obtiveram respostas para a concordância nos questionamentos 

que abordam a reivindicação dos direitos quanto a necessidade de ir e vir 

barradas pela falta de acessibilidade, ocupação indevida das vagas reservadas 

nos estacionamentos e nos transportes públicos para as pessoas com 

deficiência por pessoas sem deficiência e se o desrespeito social prejudica a 

cidadania do entrevistado.  

 

Tabela 7 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Social - 

Pessoas com Deficiência Motora. 

FATOR SOCIAL 
D.M. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q28 - - 1 4,8 - - 9 42,9 11 52,4 
Q29 1 4,8 - - - - 2 9,2 18 85,7 
Q30 1 4,8 - - - - 4 19 16 76,2 
Q31 1 4,8 - - - - 9 42,9 11 52,4 
Q32 3 14,3 10 47,6 1 4,8 6 28,6 1 4,8 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 
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Tabela 8 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Social - 

Pessoas com Deficiência Visual. 

FATOR SOCIAL 
D.V. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q28 2 9,1 6 27,3 - - 12 54,5 2 9,1 
Q29 - - - - - - 11 50 11 50 
Q30 1 4,5 - - - - 7 31,8 14 63,6 
Q31 1 4,5 - - - - 10 45,5 11 50 
Q32 6 27,3 10 45,5 - - 6 27,3 - - 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 

A questão 32 representa o único quesito discordante na tabela entre 

ambos os grupos de pessoas com deficiência, conforme os valores de 

frequências e percentagens das respostas dos dois grupos entrevistados. Este 

quesito aborda se atualmente o entrevistado acredita que a sociedade está 

preocupada com a questão da acessibilidade nos espaços públicos urbanos. 

Portanto, os dados acima transparecem que as pessoas com deficiência 

motora e visual reivindicam os seus direitos, mas são feridos quando as vagas 

reservadas para as pessoas com deficiência no estacionamento e no 

transporte público são ocupadas indevidamente por pessoas sem deficiência. 

Desta forma, a percepção dos entrevistados sobre o desrespeito social 

prejudicar a cidadania é bastante real e concreto. 

A esse respeito, Coriat (2002) faz um breve histórico: a partir da 

Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez na história da humanidade, as 

pessoas com deficiência física assumem as suas condições como seres 

humanos e reivindicam os seus direitos. Em 1974, a Resolução do Conselho 

Europeu anuncia o uso e movimento livre de capacitados e deficientes nos 

edifícios e espaços urbanos, sem restrições e discriminações. Do ponto de 

vista legal, segue a autora, no ano de 1993, a Assembléia Geral da ONU, 

aprova as normas sobre igualdade de oportunidades. E, em 1998, a Comissão 

de Direitos Humanos, efetiva as normas proclamadas pela Comissão de 

Desenvolvimento Social da ONU. Coriat (2002) finaliza advertindo que os 
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nossos espaços sociais e físicos atuais estão regidos pelas normas citadas 

acima. 

Desse modo, sabemos que todos são diferentes e têm necessidades 

diferentes. É crucial oferecer oportunidade, apoio e suporte humano junto das 

pessoas com deficiência, para que elas possam desempenhar qualquer função 

que lhe for exigida. Não há dúvida da capacidade e da eficiência dessas 

pessoas, mas para isso é preciso um tipo de apoio muito mais específico. 

Embora, isto seja uma realidade difícil de transpor, pois ao analisarmos o meio 

competitivo e preconceituoso em que vivem, é muito mais difícil romper com a 

estrutura social para adaptar o ambiente e as pessoas que fazem o ambiente 

do que receber uma pessoa com deficiência. 

A Tabela 9 e 10 retratam as questões do fator psicosocial que 

representam so questionamentos sobre as percepção intra e inter-pessoal do 

indivíduo co deficiência, conforme o seu bem-estar e o sentimento de inclusão 

no seu próprio espaço.   

 

Tabela 9 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Psicosocial - 

Pessoas com Deficiência Motora. 

FATOR PSICOSOCIAL 
D.M. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q33 - - 3 14,3 - - 14 66,7 4 19 
Q34 - - - - - - 10 47,6 11 52,4 
Q35 2 9,5 1 4,8 - - 7 33,3 11 52,4 
Q36 4 19 4 19 - - 6 28,6 7 33,3 
Q37 - - 4 19 1 4,8 12 57,1 4 19 
Q38 6 28,6 8 38,1 2 9,5 2 9,5 3 14,3 
Q39 1 4,8 1 4,8 3 14,3 11 52,4 5 23,8 
Q40 2 9,5 12 57,1 - - 4 19 3 14,3 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 
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Tabela 10 – Análise de Frequências e Percentagens para o Fator Psicosocial - 

Pessoas com Deficiência Visual. 

FATOR PSICOSOCIAL 
D.V. 

Escala de 
Likert 1 2 3 4 5 

 F % F % F % F % F % 
Q33 1 4,5 2 9,1 - - 16 72,7 3 13,6 
Q34 - - 4 18,2 - - 14 63,6 4 18,2 
Q35 - - 4 18,2 - - 16 72,7 2 9,1 
Q36 - - 11 50 - - 10 45,5 1 4,5 
Q37 1 4,5 5 22,7 - - 13 59,1 3 13,6 
Q38 6 27,3 8 36,4 1 4,5 7 31,8 - - 
Q39 1 4,5 4 18,2 - - 14 63,6 3 13,6 
Q40 1 4,5 9 40,9 - - 11 50 1 4,5 

1= Discordo Totalmente; 2= Discordo; 3= Indiferente; 4= Concordo; 5= Concordo Totalmente / F= 
frequência; %= percentagem 

As questões 33, 34, 35, 37 e 39 denotam uma prevalência descritiva das 

respostas para a concordância em relação aos quesitos sobre a positividade na 

melhoria da acessibilidade, contentamento, a existência de iniciativas sociais 

de integração aos ambientes públicos, apoio da família por ambientes com 

mais acessibilidade, bem-estar psicosocial afetado pela falta de acessibilidade 

e constrangimento em algum momento do percurso.  

Segundo Gold (2003), qualquer iniciativa, como por exemplo, a verba 

destinada a obras viárias na via pública deveria ser utilizada, pelo menos 

parcialmente, para a construção, adequação e melhoria das mesmas. No 

entanto, a realidade mais comum, é que o poder público designa esta 

responsabilidade apenas aos proprietários lindeiros às vias, mediante padrões 

estipulados nos códigos municipais de obras e posturas. Daros (2000) 

considera que, o mesmo poder público que delega esta atribuição, deveria 

fiscalizar a padronização estabelecida, porém, sabemos que isto não é um ato 

fidedigno. 

Neste sentido, tem-se uma contestação onde o poder público não 

executa a infra-estrutura necessária para a circulação de pedestres, não cobra 

dos executores (proprietários dos lotes) a padronização estipulada por lei e não 

dá satisfação à população sobre a utilização dos recursos destinados a estes 

fins (Daros, 2000). 
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A questão 36 menciona sobre a intimidação que o entrevistado possui 

sobre qualquer obstáculo na cidade de Fortaleza. Na tabela 9, observa-se a 

concordância das respostas das pessoas com deficiência motora, já na tabela 

10, as pessoas com deficiência visual obtiveram valores pareados na 

discordância e concordância no mesmo item questionado. Talvez este dando 

também esteja ligado ao sentimento de conforto e segurança que o espaço 

público reflete nelas. 

Para Gold (2003) o conforto nas calçadas associa-se com o tipo de piso, 

preferencialmente liso e antiderrapante, mesmo quando molhado, sem 

descontinuidades, fortes inclinações, degraus e buracos.  

Com o mesmo propósito Zeeger et al. (2002) afirma que a calçada ou o 

espaço público são considerados seguros quando englobam os pré-requisitos 

de fluidez e conforto. 

A questão 38 especifica se o entrevistado prefere ficar em casa ao invés 

de enfrentar algum constrangimento pela falta de acessibilidade. Nesta 

questão, os resultados na tabela demonstraram que houve uma tendência para 

a discordância com respostas semelhantes nos dois os grupos de pessoas com 

deficiência motora e visual do estudo. 

Por fim, a questão 40 delineia se o entrevistado procura se deslocar o 

mínimo possível para evitar as dificuldades devido a falta de acessibilidade. É 

visto que as pessoas com deficiência motora, me diante os valores descritivos 

das frequências e percentagens das respostas houve a discordância deste 

quesito e as pessoas com deficiência visual predominou a concordância para o 

mesmo item em questão.  

Sendo assim, uma forma eficaz de se combater os problemas 

relacionados com o deslocamento dos pedestres, em especial as pessoas que 

possuem alguma dificuldade de locomoção, é a adoção de programas ou 

campanhas, impulsionando a construção do senso de cidadania, apreço e zelo 

pelo espaço público (Zegeer et al., 2002) como, por exemplo, programa de 

padronização das calçadas e passeios; programa de arborização do espaço 

público, campanha de limpeza e manutenção do espaço público, campanha de 

auxílio as pessoas com necessidades especiais de locomoção, por fim, 
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campanha de priorização da travessia do pedestre. Talvez, se levado a sério, 

estas seriam algumas das soluções mais enérgicas para a melhoria da 

mobilidade e da acessibilidade nos espaços públicos urbanos.   

Dado outro exemplo, nos países como Inglaterra, Holanda e Alemanha 

aderiram estratégias educacionais favoráveis ao deslocamento de pedestres no 

início da década de 70. Por apresentarem, em suas cidades, espaços mais 

propícios e convidativos à realização do deslocamento como atividade 

saudável realizada de forma segura (ITE, 1994). 

Outro fator determinante para a contribuição de forma significativa a 

temática discutida são os recursos financeiros destinados a projetos para a 

qualidade da acessibilidade e da mobilidade de pedestres que podem ser de 

origem federal, estadual, local, privado, ou qualquer combinação entre estes 

(Victoria Transport Policy Institute, VTPI 2004). Relacionar o setor público com 

empresas privadas é uma estratégia importante, por gerar comprometimento e 

participação da sociedade na divisão de responsabilidades, influenciando na 

vida útil dos projetos. 

É relevante promover parcerias entre o poder público e os setores 

privados, na execução de obras de infra-estrutura nos espaços públicos 

urbanos. A divisão de responsabilidades também pode ser adequada em 

parcerias com o comércio e com a indústria, visando favorecer a execução de 

obras, como manutenção e limpeza de determinados locais, e a realização de 

campanhas que incentivem a utilização de modos não motorizados ou modos 

coletivos de transporte, por funcionários da empresa (GTZ, 2002). 

Não será relacionada nos resultados a questão sobre se a cidade dispõe 

de acessibilidade nos espaços públicos urbanos, pois quando questionada no 

início e no final da aplicação do questionário este quesito não obteve uma 

diferença relevante de contribuição para análise e comparação descritiva dos 

valores obtidos durante a coleta dos dados. 

 

Resultados da Análise Documental Fotográfica (métod o de observação) 

Como uma das correntes metodológicas desta pesquisa, a análise 

documental fotográfica das cidades do Porto e de Fortaleza serão analisadas e 
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discutidas por intermédio dos parâmetros técnicos vigorados nos Guias de 

acessibilidade de cada município.  

A análise desempenhada através dos Guias Municipais do Porto e de 

Fortaleza foi proposital devido a síntese técnica e o respeito aos quesitos 

normativos para tratar das questões sobre acessibilidade, de modo geral, nos 

espaços e edificações públicas de uso das pessoas com deficiência ou com 

alguma dificuldade de locomoção.  

As imagens possuíram um critério de inclusão mediante a comparação 

segmentada apenas entre bairros centrais e entre bairros adjacentes. Foram 

filtradas fotos que possuíssem aspectos críticos e visíveis quanto às questões 

da acessibilidade nas vias e espaços públicos do Porto e de Fortaleza.  

As análises documentais fotográficas da cidade do Porto foram 

realizadas por meio de visitas nos bairros de Bonfim, Boavista, Bela Vista, Lapa 

e Cedofeita, de acordo com a ilustração da Figura 6. 

Figura 6 - Bairros visitados na cidade do Porto 

Fonte: Google Earth-Mapas (2013) – Adaptado pela autora 

 

As análises documentais fotográfica da cidade de Fortaleza foram 

realizadas por meio de visitadas nos bairros de Centro, Praia De Iracema e São 

Gerardo, de acordo com a ilustração da Figura 7. 
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Figura 7 - Bairros visitados na cidade de Fortaleza 

Fonte: Google Earth-Mapas (2013) – Adaptado pela autora  

 

Logo mais, as imagens serão organizadas intrinsecamente através de 

uma tabela, de forma a constituir uma compreensão didática para o estudo. 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Área de circulação com 
infraestrutura sem requisitos 
mínimos de acessibilidade na 
Praça da Liberdade, Aliados 
(2012)  

Área de circulação com 
infraestrutura sem requisitos 
mínimos de acessibilidade na 
Praça do Ferreira, Centro (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 01 -  Fortaleza 01 

Fonte A Autora A Autora 
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Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“As áreas urbanizadas devem ser 
servidas por uma rede de 
percursos pedonais, designados 
de acessíveis, que proporcionem 
o acesso seguro e confortável 
das pessoas com mobilidade 
condicionada a todos os pontos 
relevantes da sua estrutura 
activa”. (Pág. 72) 

“Na circulação horizontal, deve-
se garantir que qualquer pessoa 
possa se movimentar, no 
pavimento onde se encontra, 
com total autonomia e 
independência. Para isso, os 
percursos devem estar livres de 
obstáculos, e atender as 
características referentes ao 
piso e apresentar dimensões 
mínimas de largura na 
circulação”. (Pág. 19) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

 

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Distribuição precária do mobiliário 
urbano nas zonas de circulação 
de pedestres na Praça da 
Liberdade, Aliados (2012) 

Distribuição precária do 
mobiliário urbano nas zonas de 
circulação de pedestres na 
Praça do Ferreira, Centro 
(2013) 

Registro 
n.º 

Porto 02 Fortaleza 02 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Recomenda-se, como boa 
prática, a colocação, do mobiliário 
urbano e dos restantes elementos 
numa “faixa de infraestruturas”, 
libertando-se a restante área de 
passeio de obstáculos”. (Pág. 74) 

“Mobiliários urbanos de maior 
porte, como telefones públicos, 
cabines telefônicas, bancas de 
jornal e bancas de revistas, 
devem ser instalados somente 
em calcadas mais amplas, com 
dimensão superior a 4m, de 
modo a não interferir na faixa 
livre de circulação”. (Pág. 36) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Demonstração da área de 
colocação do mobiliário urbano 
junto a faixa livre com ausência da 
linha guia – Bairro Periférico 
(2012) 

Demonstração da área de 
colocação do mobiliário urbano 
junto a faixa livre com ausência 
da linha guia – Bairro Central 
(2013) 

Registro 
n.º 

Porto 03 Fortaleza 03 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Recomenda-se, como boa 
prática, a colocação, do mobiliário 
urbano e dos restantes elementos 
numa “faixa de infraestruturas”, 
libertando-se a restante área de 
passeio de obstáculos, onde (...) 
as vias principais e vias 
distribuidoras devem ter uma 
largura livre não inferior a 1,5 m”. 
(Pág. 74) 

“Para melhor entendimento e 
planejamento de usos na 
calçada, faz-se sua divisão em 
três faixas distintas: faixa de 
serviço, faixa livre e faixa de 
acesso. Os valores máximos 
admissíveis para cada faixa 
dependerão da área disponível 
de calcada”. (Pág. 35) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Exemplo de calçada não 
estruturada e com superfície 
irregular para a circulação de 
pedestres – Bairro Periférico 
(2012) 

Exemplo de calçada não 
estruturada e com superfície 
irregular para a circulação de 
pedestres – Bairro Central 
(2013) 

Registro 
n.º 

Porto 04 Fortaleza 04 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Os percursos pedonais devem ter 
em todo o seu desenvolvimento 
um canal de circulação contínuo e 
desimpedido de obstruções com 
uma largura não inferior a 1,2 m, 
medida ao nível do pavimento”. 
(Pág. 170) 

“A faixa livre deve possuir 
largura de 1,50m, sendo 
admissível a largura mínima de 
1,20m e altura de 2,10m livre 
de obstáculos para uma 
circulação confortável”. Deve 
ser mais retilínea possível e 
deve estar livre de qualquer 
obstáculo, seja ele permanente 
(arvores ou postes de 
iluminação publica, por 
exemplo) ou temporário 
(mesas e cadeiras de bar, por 
exemplo). (Pág. 36)  

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Calçada com superfície do piso 
inacabada e com leve 
estreitamente para a circulação 
de pedestres – Bairro Periférico 
(2012) 

Calçada com obstáculo vertical e 
com superfície do piso 
danificada dificultando a 
circulação dos pedestres – 
Bairro Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 05 Fortaleza 05 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Os pisos e os seus 
revestimentos devem ter uma 
superfície estável, durável, firme 
e contínua”. (Pág. 269). 

“Nas áreas de circulação de 
pedestres, recomenda-se a 
utilização de materiais que 
propiciam superfície continua, 
regular, antiderrapante, 
resistente e durável”. (Pág. 32) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título Calçada sem a instalação do piso 
tátil para a orientação das 

Calçada com o piso tátil 
direcional incompleto para a 
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pessoas com deficiência visual – 
Bairro Periférico (2012) 

orientação das pessoas com 
deficiência visual – Bairro 
Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 06 Fortaleza 06 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Caso sejam realizadas obras de 
construção, reconstrução ou 
alteração, as passagens de 
peões deve, item 2, ter o início e 
o fim assinalados no piso dos 
passeios por sinalização táctil”. 
(Pág. 84) 

“A largura mínima recomendada 
pela NBR 9050:2004, tanto para 
as faixas de piso tátil direcional, 
quanto para as de piso tátil de 
alerta, e de 25cm. No entanto, e 
recomendável que sejam 
utilizadas faixas com largura de 
40 a 60cm, proporcionando, 
assim, uma melhor e mais 
rápida identificação por parte da 
pessoa com deficiência visual”. 
(Pág. 23) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Área para pedestre associado a 
uma escada fora dos padrões de 
acesso – Bairro Periférico (2012) 

Área para pedestre associado a 
uma rampa e escada fora dos 
padrões de acesso – Bairro 
Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 07 Fortaleza 07 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“É recomendável que não 
existam degraus isolados nem 
escadas constituídas por menos 
de três degraus, (...); quando isto 
não for possível, os degraus 
devem estar claramente 
assinalados com um material de 
revestimento de textura diferente 

“As escadas, tanto em espaços 
abertos como nas edificações, 
fazem parte de rotas acessíveis, 
associadas a rampas e 
elevadores; por isso, devem 
apresentar condições mínimas 
de conforto e segurança”. (Pág. 
56). 
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e cor contrastante com o restante 
piso”. (Pág. 102). 
Também “é recomendável que 
não existam escadas, mas 
quando uma mudança de nível 
for inevitável, podem existir 
escadas se forem 
complementadas por rampas, 
ascensores ou plataformas 
elevatórias”. (Pág. 102) 

“Sempre que existir a 
necessidade de vencer 
desníveis superiores a 1,5cm 
deve ser utilizado conjunto de 
escadas e rampas ou escadas e 
equipamentos eletromecânicos 
(elevadores, plataformas moveis 
etc)”. (Pág. 80) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Calçada com ápice estreitado 
pelo mobiliário urbano e a 
presença de uma área de 
aproximação possivelmente 
adequada para o uso do auto-
atendimento na via de circulação 
– Bairro Periférico (2012)  

Calçada com ápice estreitado 
pelo mobiliário urbano e com 
rebaixamento fora dos padrões 
de acesso na via de circulação –
Bairro Periférico (2013)  

Registro 
n.º 

Porto 08 Fortaleza 08 

Fonte A Autora A Autora 
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Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Nos locais em que forem 
previstos equipamentos de auto-
atendimento Deve existir uma 
zona livre que permita a 
aproximação frontal ou lateral”. 
(Pág. 143). 
“Se nos percursos pedonais 
forem necessárias mudanças de 
direcção de uma pessoa em 
cadeira de rodas sem 
deslocamento, as zonas de 
manobra devem ter dimensões 
que satisfaçam a mudança de 
direcção de 90º, 180º e 360º”. 
(Pág. 268) 

“Para facilitar o trafego de 
pedestres e a visibilidade de 
motoristas, e necessário que 
não haja barreiras físicas, como 
imóveis sem o devido recuo 
e/ou mobiliário urbano. Estas 
interferências visuais 
comprometem, de modo 
significativo, a visibilidade e o 
deslocamento de pessoas, 
sobretudo no caso de pessoas 
com deficiência”. (Pág. 44). 
“Os rebaixamentos devem ser 
feitos sempre que houver foco 
de pedestres e, mesmo não 
havendo a faixa de pedestres 
(geralmente, em ruas com baixo 
volume de trafego), estas 
calcadas deverão ter suas guias 
rebaixadas junto as esquinas”. 
(Pág. 39). 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Área de travessia dotada por um 
dispositivo de controle de 
pedestre e com faixa de pedestre 
parcialmente apagada – Bairro 
Periférico (2012) 

Área de travessia de pedestre 
com ausência de rebaixamento 
na guia e com faixa de pedestre 
parcialmente apagada – Bairro 
Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 09 Fortaleza 09 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Os semáforos que sinalizam a 
travessia de peões instalados em 
vias com grande volume de 
tráfego de veículos ou 
intensidade de uso por pessoas 
com deficiência visual devem ser 

“A NBR 9050:2004 considera 
que a largura dos 
rebaixamentos deve ser igual a 
largura das faixas de travessia 
de pedestres quando o fluxo de 
pedestres (calculado ou 
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equipados com mecanismos 
complementares que emitam um 
sinal sonoro quando o sinal 
estiver verde para os peões”. 
(Pág. 84). 
“Recomenda-se que as 
passagens de peões de 
superfície sejam sempre 
perpendiculares ao lancil (...)”. 
(Pág. 82) 

estimado) for superior a 25 
pedestres/min/m. (Pág. 40)  
“A implantação das faixas de 
pedestres deve ser feita sempre 
que houver demanda de 
travessia, devendo estas ser 
aplicadas diretamente nas 
pistas de rolamento, no mesmo 
alinhamento da calcada. 
Normalmente, e implantada em 
esquinas com semáforos e 
próximo a equipamentos com 
grande fluxo de pedestres, 
como escolas, centros 
comerciais etc”. (Pág. 40) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Área de travessia de pedestre 
com a superfície da faixa de 
pedestre degradada – Bairro 
Periférico (2012) 

Área de travessia de pedestre 
com rebaixamento de guia fora 
dos padrões de acesso, com a 
superfície da faixa de pedestre 
degradada e piso tátil danificado 
– Bairro Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 010 Fortaleza 010 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“(...) a diferença de nível entre o 
bordo inferior do lancil e a 
passagem de peões deve tender 
para 0,00 m e pode ser 
assegurada quer por 
rebaixamento do passeio quer 
por elevação da passagem de 
peões”. (Pág. 82). 
 

“Todos os rebaixamentos 
deverão ser sinalizados, 
utilizando-se o piso tátil de 
alerta, (...), ou seja, é 
recomendável que se instale 
uma faixa de piso tátil direcional 
no final da rampa, concordando 
perpendicularmente ao da faixa 
de pedestres para a orientação 
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de pessoas com deficiência 
visual, em rotas acessíveis”. 
(Pág. 40). 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Exemplos de diferentes 
estruturas fora dos padrões de 
acesso nas faixas centrais 
elevadas para travessia de 
pedestres sobre a pista de 
rolamento – Bairro Periférico 
(2012) 

Exemplos de diferentes 
estruturas fora dos padrões de 
acesso nas faixas elevadas 
para travessia de pedestres 
sobre a pista de rolamento – 
Bairro Periférico (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 011, 012, 013 e 014 Fortaleza 011, 012, 013 e 014 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“A zona de intercepção das 
passagens de peões com os 
separadores centrais das 
rodovias deve ter, em toda a 
largura das passagens de peões, 
uma dimensão não inferior a 1,2 
m e uma inclinação do piso e dos 
seus revestimentos não superior 
a 2%, medidas na direcção do 
atravessamento dos peões”. 
(Pág. 82) 

“A implantação das faixas de 
pedestres deve ser feita sempre 
que houver demanda de 
travessia, devendo estas ser 
aplicadas diretamente nas 
pistas de rolamento, no mesmo 
alinhamento da calçada. 
Normalmente, e implantada em 
esquinas com semáforos e 
próximo a equipamentos com 
grande fluxo de pedestres, 
como escolas, centros 
comerciais etc. A largura 
mínima para a faixa de 
pedestres deve ser de 4,00m, 
podendo ser determinada a 
partir do fluxo de pedestres pela 
seguinte equação, conforme a 
NBR 9050:2004”, (Pág.40) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Exemplos de diferentes 
estruturas com rebaixamento 
inadequado das guias sobre as 
calçadas e as faixas de travessia 
para pedestres – Bairro Periférico 
(2012) 

Exemplos de diferentes 
estruturas com rebaixamento 
inadequado das guias sobre as 
calçadas e as faixas de 
travessia para pedestres – 
Bairro Periférico (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 015 e 016 Fortaleza 015 e 016 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“O pavimento do passeio na zona 
imediatamente adjacente à 
passagem de peões deve ser 
rampeado, com uma inclinação 
não superior a 8% na direcção da 
passagem de peões e não 
superior a 10% na direcção do 
lancil do passeio ou caminho de 
peões, quando este tiver uma 
orientação diversa da passagem 
de peões, de forma a estabelecer 
uma concordância entre o nível 
do pavimento do passeio e o 

“Contudo, em locais onde o 
fluxo de pedestres for igual ou 
inferior a 25 pedestres/min/m e 
houver interferência que impeça 
o rebaixamento da calçada em 
toda a extensão da faixa de 
travessia, admite-se 
rebaixamento da calçada em 
largura inferior ate um limite 
mínimo de 1,20m de largura de 
rampa, as abas laterais dos 
rebaixamentos devem ter 
projeção horizontal mínima de 
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nível do pavimento da faixa de 
rodagem”. (Pág. 82) 

0,50m e compor planos 
inclinados de acomodação com 
inclinação máxima 
recomendada de 10%”. (Págs. 
40 e 41)  

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 

  

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Exemplos de diferentes 
estruturas com ausência de 
rebaixamento nas guias sobre as 
faixas de pedestres – Bairro 

Exemplos de diferentes 
estruturas com ausência de 
rebaixamento nas guias sobre as 
faixas de pedestres – Bairro 
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Periférico (2012) Periférico (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 017, 018 e 019 Fortaleza 017, 018 e 019 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“O pavimento do passeio na 
zona imediatamente adjacente à 
passagem de peões deve ser 
rampeado, com uma inclinação 
não superior a 8% na direcção 
da passagem de peões e não 
superior a 10% na direcção do 
lancil do passeio ou caminho de 
peões, quando este tiver uma 
orientação diversa da passagem 
de peões, de forma a estabelecer 
uma concordância entre o nível 
do pavimento do passeio e o 
nível do pavimento da faixa de 
rodagem”. (Pág. 82) 

“Os rebaixamentos das calcadas 
podem, também, ser implantados 
nos canteiros centrais divisores 
de pista, no meio das quadras e 
em vagas reservadas, 
devidamente regulamentadas e 
sinalizadas (...)”. (Pág. 39). 
“Segundo a NBR 9050:2004, os 
rebaixamentos das calçadas 
devem possuir uma rampa 
central de 1,50m de largura 
recomendável, podendo ser 
admissível uma largura mínima 
de 1,20m, com inclinação 
máxima de 8,33%. Também 
devem possuir rampas ou abas 
laterais de inclinação de máxima 
de 10%”. (Págs. 39 e 40) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Exemplos de diferentes 
estruturas inadequadas ao 
rebaixamento nas guias sobre as 
faixas de pedestres – Bairro 
Periférico (2012) 

Exemplos de diferentes 
estruturas inadequadas ao 
rebaixamento nas guias sobre as 
faixas de pedestres – Bairro 
Periférico (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 020, 021, 022 e 023 Fortaleza 020, 021, 022 e 023 

Fonte A Autora A Autora 
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Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“O pavimento do passeio na 
zona imediatamente adjacente à 
passagem de peões deve ser 
rampeado, com uma inclinação 
não superior a 8% na direcção 
da passagem de peões e não 
superior a 10% na direcção do 
lancil do passeio ou caminho de 
peões, quando este tiver uma 
orientação diversa da passagem 
de peões, de forma a 
estabelecer uma concordância 
entre o nível do pavimento do 
passeio e o nível do pavimento 
da faixa de rodagem”. (Pág. 82) 

“Todos os rebaixamentos 
deverão ser sinalizados, 
utilizando-se o piso tátil de 
alerta, localizados a 50 cm da 
pista de rolamento (...) e é 
recomendável que se instale 
uma faixa de piso tátil direcional 
no final da rampa, concordando 
perpendicularmente ao da faixa 
de pedestres para a orientação 
de pessoas com deficiência 
visual, em rotas acessíveis”. 
(Pág. 40) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 
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 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Edificações públicas sobre a via 
pública de circulação com 
ausência de requisitos básicos de 
acessibilidade – Bairro Periférico 
(2012) 

Edificações públicas sobre a via 
pública de circulação com 
ausência de requisitos básicos 
de acessibilidade – Bairro 
Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 024, 025, 026, 027, 028, 
029 e 030 

Fortaleza 024, 025, 026, 027, 
028, 029 e 030 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Assume igualmente grande 
importância a regra agora 
introduzida, segundo a qual os 
pedidos de licenciamento ou 
autorização de loteamento, 
urbanização, construção, 
reconstrução ou alteração de 
edificações devem ser 
indeferidos quando não 
respeitem as condições de 
acessibilidade exigíveis, 
cabendo, no âmbito deste 
mecanismo, um importante papel 
às câmaras municipais, pois são 
elas as entidades responsáveis 

“As edificações de uso publico 
são aquelas administradas por 
entidades da administração 
pública, direta ou indireta, ou 
por prestadoras de serviços 
públicos, destinadas a 
população em geral. Estas 
edificações devem garantir o 
acesso facilitado as suas 
dependências, livre de barreiras 
e obstáculos que dificultam a 
acessibilidade”. (Pág. 76).  
“De acordo com o Decreto 
Federal no 5.296/2004, as 
edificações são classificadas 
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pelos referidos licenciamentos e 
autorizações”. (Pág. 33) 

como de uso privado, uso 
publico e de uso coletivo, e 
devem possuir todas as 
condições necessárias para o 
acesso e o uso universal de 
todas as pessoas, 
principalmente as que possuem 
algum tipo de deficiência ou 
mobilidade reduzida”. (Pág. 76) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 
Exemplo de transporte público 
municipal fora dos padrões de 
acessos para os usuários (2012) 

Exemplo de transporte público 
municipal fora dos padrões de 
acessos para os usuários (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 031 Fortaleza 031 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“DL 163/2006, de 8 de Agosto 
aprovou as normas técnicas 
tendentes à supressão de 
barreiras urbanísticas e 
arquitectónicas nos espaços  
públicos, equipamentos 
colectivos e edifícios públicos e 
habitacionais”. (Pág. 35) 

“A Convenção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da qual participa o 
Brasil, preconiza, em seu Art. 9, 
que “os Estados-Partes deverão 
tomar as medidas apropriadas 
para assegurar-lhes 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 ou propiciados ao 
público, tanto na zona urbana 
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como na rural”. (Págs. 6 e7) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 

Título 

Exemplo de transporte público 
municipal disposto por um padrão 
acessível para os usuários (2012) 

Exemplo de transporte público 
municipal disposto por um 
padrão acessível para os 
usuários (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 032 e 033 Fortaleza 032 e 033 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“DL 163/2006, de 8 de Agosto 
aprovou as normas técnicas 
tendentes à supressão de 
barreiras urbanísticas e 
arquitectónicas nos espaços  
públicos, equipamentos 
colectivos e edifícios públicos e 
habitacionais”. (Pág. 35) 

“NBR 13994:2000 – Elevadores 
de passageiros – elevadores de 
transporte de pessoa com 
deficiência. NBR 15320:2005 – 
Acessibilidade a pessoa com 
deficiência no transporte 
coletivo”. (Pág. 143). 
“Decreto Nº 5.980, de 
25.11.1981, dispõe sobre a 
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reserva de assento nos veículos 
de transportes coletivos para 
pessoas deficientes”. (Pág. 142) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

 

  

 

  

 

  

 ANÁLISE FOTOGRÁFICA 
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Título 

Estacionamentos reservados 
para as pessoas com deficiência 
com ausência de requisitos 
básicos de acessibilidade – 
Bairro Periférico (2012) 

Estacionamentos reservados 
para as pessoas com deficiência 
com ausência de requisitos 
básicos de acessibilidade – 
Bairro Central (2013) 

Registro 
n.º 

Porto 034, 035 e 036 Fortaleza 034, 035 e 036 

Fonte A Autora A Autora 

Parâmetros 
Técnicos 
dos Guias 

“Decreto-Lei n.º 81/2006, de 
20.04 (aprova o regime relativo 
às condições de utilização dos 
parques e zonas de 
estacionamento)”. (Pág. 57) 

“De acordo com o Decreto 
Federal no 5296/2004, “nos 
estacionamentos externos ou 
internos das edificações de uso 
público ou de uso coletivo, ou 
naqueles localizados nas vias 
publicas, serão reservados, pelo 
menos, dois por cento (2%) do 
total de vagas para veículos que 
transportem pessoa portadora 
de deficiência física ou visual 
definidas neste Decreto, sendo 
assegurada, no mínimo, uma 
vaga, em locais próximos a 
entrada principal ou ao 
elevador, de fácil acesso a 
circulação de pedestres, com 
especificações técnicas de 
desenho e traçado conforme o 
estabelecido nas normas 
técnicas de acessibilidade da 
ABNT”. Essas vagas deverão se 
apresentar devidamente 
sinalizadas (horizontal e 
verticalmente)”. (Pág. 66) 

Referência 
Técnica 

Teles et al., 2007 Montenegro et al., 2009 

 

Por meio de uma visão holística das imagens referidas acima é 

entendido que a acessibilidade nas vias públicas de circulação, nas cidades do 

Porte e de Fortaleza, demanda uma maior intervenção para a melhoria e 

padronização das vias públicas de circulação, pois é notório que essas vias 

possuem déficit estrutural com barreiras físicas que podem perturbar o livre 

acesso dos seus usuários. Os guias são ferramentas importantíssimas para o 

conhecimento público. Estes guias contribuem de forma significativa para a 

orientação e aperfeiçoamento da mobilidade urbana, se assim forem 

considerados a sério por todos. Estruturar toda uma cidade, bem como suas 

nuances, requer um preparo profissional e multidisciplinar para que as 
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questões que envolvem a acessibilidade sejam bem seccionadas para todas as 

pessoas, com ou sem deficiência de locomoção. 

Amplamente discutida, a acessibilidade nos espaços públicos urbanos, 

consequentemente, inicia-se uma preocupação com todos os envolvidos com a 

execução de um projeto que contemple acessibilidade além da inserção que 

isto trará a obra em termos financeiros. Há grande equívoco de que a 

eliminação de barreiras e obstáculos pelos espaços da cidade causaria 

grandes custos (Guimarães, 2012). 

Em 1979, vinculado a Universidade Estadual de Nova Iorque, Edward 

Steinfeld elaborou um estudo onde comparou os acréscimos nos custos de 

uma obra quando projetada e edificada de forma acessível com o conceito do 

desenho universal e os custos para a adaptação com o desenho universal para 

uma situação já existente. A princípio, no primeiro caso, se uma estrutura fosse 

desenhada sem barreiras desde o início, o acréscimo de custo, por exemplo, 

no Shopping Center seria de 0,006% e, no caso de salas de aula, seria de até 

0,13%. No segundo caso, o autor classifica de “retroadaptação” o cenário de 

adaptação de uma reforma, onde o acréscimo comparado ao custo original da 

obra variou de 0,12% até 0,5% (Guimarães, 2012). 

Um estudo em 1980, realizado pelo departamento de reforma urbana de 

Singapura, simulou o custo da acessibilidade de um grande centro de 

escritórios com estacionamento, um restaurante, um mercado, e averiguou um 

acréscimo de 0,11% sobre o valor total da obra (Guimarães, 2012). 

Outra pesquisa, em relação aos domicílios unifamiliares realizada em 

Ottawa, no Canadá, salientou que de um projeto de 54 casas, sendo nove 

unidades desenhadas e construídas acessíveis, custava 8 a 10% a mais, o que 

representou um acréscimo de apenas 0,5% aos custos totais do projeto global 

(Guimarães, 2012). 

De acordo com o Conselho Sueco de Pesquisa Construção, os custos 

complementares para uma construção acessível ficam entre 0,5% e 1% acima 

dos custos totais de construção. Outra conclusão a ser ressaltada tem como o 

estudo feito por Edward Steinfeld que equiparou os custos da reforma com 

estruturas livres de barreiras, com o que teria custado para desenhar desde o 
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início sem elas, assim, os percentuais ficariam entre 4 a 35% vezes superiores 

para renovar ou reformar os prédios do que construí-los acessíveis desde o 

princípio (Guimarães, 2012). 

Se a acessibilidade demanda custos, deste modo é demostrado em 

valores bem ínfimos na promoção de mais benefícios. Segundo Marcelo 

Guimarães (2012) em todos os lugares a acessibilidade deve ser presente, 

ampla e bem formulada, evitando assim o desperdício orçamentário. 

A arquiteta Adriana Prado declara que o nascer de um projeto acessível, 

com outras palavras, aquele que é concebido considerando os princípios do 

desenho universal, seu custo não passará de 1% sobre o custo total da obra, 

porém, quando se refere na adequação dos projetos já construídos, esses 

valores podem atingir importâncias bem altas (Prado, 2006).  

Desse modo, atualmente, é inconcebível que obras continuem sendo 

construídas ou reformadas sem honrar os princípios da acessibilidade e do 

desenho universal. 

Frente a contextualização internacional, as políticas européias mais 

arrojadas desenrolavam-se nos países nórdicos. Podemos atribuir que os 

embriões do moderno desenho urbano nos países nórdicos podem ser 

reconhecidos logo no início do século XX, com o surgimento de planos e outros 

instrumentos para uma gestão compreensiva do desenvolvimento urbano e que 

tinha como preceito de que todas as novas construções devem ser pensadas 

para um contexto amplo e não para um desenho individual (Caldeira, 2009). 

Outra etapa considerada de excepcional relevância foi a publicação nos 

Estados Unidos, em 1990, do Americans with Disabilities Act (ADA). Um 

mecanismo de inclusão e garantia dos direitos civis que em termos de 

acessibilidade provocou uma verdadeira revolução naquele país e deu origem 

a outras normas nacionais, com as mesmas orientações, mas menos 

ambiciosas (Caldeira, 2009). 

A National Building Code é um documento canadense onde são 

apresentadas orientações com soluções aceitáveis dispostas em normas 

técnicas para construir com clareza e coerência questões referentes a 

segurança, a acessibilidade, o desenho ou o ambiente (Caldeira, 2009). 



 155 

No Reino Unido deparamos com o Disability Discrimination Act (DDA), 

uma lei a respeito dos direitos civis, e o Building Regulations que aplica o 

conceito de adaptação plausível ao invés de estabelecer critérios definitivos 

(Caldeira, 2009). 

A partir de 2002, na Noruega é disposta a publicação de um relatório 

“From user to citizen” e a legalização do plano de ação para a promoção do 

Desenho para Todos. Este conceito está presente em todos os novos projetos 

e novas estratégias de ação, quer seja no âmbito urbanístico, edificações, 

transportes ou comunicação. Uma política de caráter regional, mas 

desempenhada para ser aplicada de forma generalizada por todo o país 

(Caldeira, 2009). 

A promoção da acessibilidade na Espanha é de incumbência das 

diferentes Comunidades Autônomas conforme o ordenamento da Constituição 

Espanhola que lhes confere um catálogo de competências a assumir, e que de 

acordo com os seus estatutos de autonomia são aprovados decretos ou leis 

sobre acessibilidade e cessação de barreiras (Caldeira, 2009). 

Em termos portugueses, lançado no Conselho Europeu de Lisboa o 

relatório designado “2010: Uma Europa Acessível a Todos”. Este relatório 

possui o intento de promover “a acessibilidade para todos”, como um dos 

contributos para o sucesso da estratégia Européia (Caldeira, 2009). 

No Brasil são fomentados estudos que preconizam avaliar condições de 

mobilidade de pedestres através de pesquisas sobre a qualidade das calçadas, 

vias e travessias realizadas no país, com a finalidade de fornecer indicadores 

de nível de serviço e/ou medidas favorecedoras à mobilidade, de acordo com o 

tipo de usuário a ser analisado (Aguiar, 2003; Aguiar et al., 2006; Aguiar et al., 

2008; Carvalho, 2006; Cucci Neto, 1996; Ferreira & Sanches 1998, 2001 e 

2006; Gold, 2003; Keppe Jr., 2007; Lunaro; 2006; Melo, 2005; Orlandi, 2003; 

Yuassa, 2008).  

Por conseguinte, intervenções posteriores ligadas à acessibilidade serão 

direcionadas para a avaliação das condições ambientais e físicas que 

propiciam os parâmetros comportamentais entre os usuários e o espaço 

público urbano (Barela, 2005; Cohen, 2006).  
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Nesta conjectura, o estudo de Aguiar (2003) propõe a aplicação de 

alguns métodos pré-existentes para avaliar os espaços de pedestres visando 

comparar os resultados e verificar quais têm melhor facilidade de aplicação nas 

cidades. 

Chesney & Axelson (1996) elaboraram um método para medir o esforço 

que uma pessoa com deficiência, especificamente, o usuário de cadeira de 

rodas, precisa para se locomover sobre diversos tipos de superfície.  

Orlandi (2003) apresentou um estudo para identificar e analisar as 

características físicas e ambientais mais importantes das calçadas, segundo a 

percepção de técnicos e de pessoas com deficiência ou com dificuldade de 

locomoção.  

Ferreira & Sanches (2005) estudaram o Índice de Acessibilidade (IA) 

para avaliar os fatores de caracterização estrutural dos espaços urbanos, como 

perfil longitudinal, estado de conservação do piso, tipo de material usado no 

piso, largura efetiva e adequação da travessia das vias. 

Várias são as pesquisas que sugerem medidas qualitativas para avaliar 

a experiência e a qualidade do caminhar nos espaços públicos. Por outro lado, 

não existe uma única abordagem firmada estabelecida como, por exemplo, 

temos Replogle (1990) que estudou fatores como existência de calçadas, 

abrigos em pontos de ônibus, o recuo de edificações e o tipo de uso do solo. Já 

Holtzclaw (1994) ratifica os fatores como continuidade das vias, existência de 

calçadas, recuo dos edifícios, velocidade do tráfego de veículos na via 

adjacente às calçadas e topografia. Dixon (1996) corrobora considerando os 

fatores determinantes na existência de calçadas, continuidade e largura das 

calçadas, conflitos de pedestres com veículos, amenidades existentes nas 

calçadas, nível de serviço para veículos na via, estado de conservação das 

calçadas e existência de medidas de moderação do tráfego. 

Com embasamento nos trabalhos relatados acima, é notório perceber 

que todos empregam como parâmetros (critérios) a serem avaliados, dados 

referentes à caracterização física que influenciem a qualidade dos 

deslocamentos de pessoas com deficiência ou com restrições de mobilidade. 

Portanto, verifica-se com isto que, quando se trata de pessoas que demandam 
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uma atenção especial, o mais importante é a condição de “possibilidade” de 

deslocamento por um caminho, independente se este é atrativo ou confortável. 

Esta condição, apesar de básica, muitas vezes não é guarnecida. As 

discussões que apresentamos foram intencionais a fim de adotar dados de 

caracterização física, fluidez, conforto, segurança e qualidade dos espaços que 

possam influenciar na acessibilidade dos espaços e vias públicas de 

circulação, bem como a mobilidade dos grupos de pedestres avaliados. 

De modo geral, podemos destacar que a percepção das pessoas com 

deficiência motora e visual demonstrou uma tendência negativista para os 

principais questionamentos relativos à acessibilidade e a mobilidade nos 

espaços e vias públicas de circulação da cidade de Fortaleza. Da mesma 

forma, o conteúdo fotográfico identificou diversos aspectos críticos ambientais 

por se destacarem pela carência estrutural nos espaços e vias públicas de 

circulação no Porto e em Fortaleza. Desta forma, os aspectos críticos 

ambientais podem tornar-se nocivos ao acesso das pessoas com deficiência. 
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4. Conclusões e sugestões para futuros estudos  

 

A carência de acessibilidade dificulta, e chega até a impossibilitar o 

convívio social, alargando os níveis de exclusão social. Uma certificação 

imediata aos dados obtidos neste estudo está diretamente relacionada à 

qualificação ambiental urbana da cidade do Porto e de Fortaleza.  

De acordo com as diferentes percepções evidenciadas na pesquisa de 

campo podemos perceber, a princípio, o descumprimento parcial das 

responsabilidades do Poder Público Municipal de Fortaleza. Este fato dificulta 

diretamente o exercício da cidadania quanto ao acesso e a mobilidade das 

pessoas com deficiência aos espaços e vias públicas de circulação. Sabemos 

que, as autoridades competentes são os pilares para a efetivação e 

cumprimento de ações relativas à acessibilidade de todos os cidadãos. 

Entendemos que estas responsabilidades ainda são falhas e refletem em 

conseqüências nocivas para os fatores estruturais, operacionais, sociais e 

psicoafetivos citados metodologicamente.  

Assim, atribuímos na pesquisa outras dificuldades vivenciadas pelas 

pessoas com deficiência motora e visual, como por exemplo, o fato da pessoa 

com deficiência não poder se deslocar adequadamente, bem como usufruir 

com conforto e segurança do espaço público urbano. Portanto, estes quesitos 

foram percebidos por serem espaços despreparados para receber uma pessoa 

com dificuldade de locomoção, respectivamente, por não apresentarem 

requisitos básicos de acessibilidade. Além disso, evidenciamos a carência da 

acessibilidade das vias públicas de circulação, dos estacionamentos e dos 

transportes públicos na cidade de Fortaleza.  

Também é interessante destacar que os entrevistados consideraram 

sentir dificuldades para reivindicar os próprios direitos, já que tal ação é 

dificultada, por vezes, pelo descaso público municipal ou até mesmo pelo 

aparente desrespeito social vivenciados limitando ações de reivindicação dos 

próprios direitos como cidadão. Parece então que estas consequências 

instigam os entrevistados a pensar que atualmente a sociedade não está tão 
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preocupada com a questão da acessibilidade nos espaços públicos urbanos 

para as pessoas com deficiência. 

Mesmo diante de tantas adversidades desfavoráveis, os entrevistados 

puderam perceber fatores mais valorizados no que se diz respeito ao acesso 

dos espaços e vias públicas de circulação como alguns pensamentos positivos, 

por exemplo, o pensamento quanto à melhoria da acessibilidade em Fortaleza, 

o apoio da família e o fato de não se intimidarem diante dos obstáculos 

urbanos. Entretanto, diante destas situações foi inevitável a presença do 

constrangimento, além do dano no bem-estar psicosocial devido a falta de 

acessibilidade. Mesmo ao se sentirem constrangidos foi apreciável a atitude 

perceptiva que os entrevistados obtiveram a não se resignarem ao âmbito do 

lar. 

Além disto, os resultados fotográficos através de uma análise sucinta 

pelos os Guias de Acessibilidade constataram as várias incoerências e 

infraestruturas deficitárias nos espaços e nas vias públicas de circulação da 

cidade do Porto e de Fortaleza. Parece que estas circunstâncias apresentam 

projetos irregulares que ocasionou uma omissa infraestrutura que, por vezes, é 

um fator primordial para o desenvolvimento do acesso e a inclusão das 

pessoas com deficiência. 

Por estes fatores, entre outros, é que a questão da acessibilidade está 

mais fortemente acoplada com a conscientização, a disponibilidade e a 

sensibilidade social do que com a própria legislação em vigor. Apesar de o 

suporte legislativo ser significante e amplo, os investimentos realizados para 

adequar os espaços públicos urbanos não cumprem intimamente a 

funcionalidade devido à carência atitudinal por parte de uma junta social. 

Corroborando com as diversas conclusões do estudo, observamos que 

os diferentes desfechos acima demonstram uma realidade predominantemente 

negativa sucedida aos espaços e vias públicas de circulação das cidades do 

Porto e de Fortaleza. 

Saber investir em acessibilidade é oportunizar, é estimular a inclusão 

social e os direitos de ir e vir do cidadão. Organizar amplamente as 

disparidades antropométricas é permitir que pessoas de diversas 
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características ou em diferentes situações possam atuar sem restrições com o 

ambiente projetado. 

O presente estudo procurou não se limitar apenas às informações e 

dados existentes. Trabalhou para ir além, por um olhar mais humano e 

profundo, através da visão das próprias pessoas com deficiência. 

Suas opiniões engrandecem esta análise, expondo a pluralidade e 

diversidade desta ampla população multifacetada que, em comum, anseia por 

um ambiente mais digno, mais humanitário, mais consciencioso, que 

proporcione condições de igualdade e de oportunidades. 

O estudo aqui projetado apresenta algumas limitações intrinsecamente 

ligadas às questões metodológicas. Primeiramente estas questões manifestam-

se a não análise de todos os parâmetros técnicos da acessibilidade, pontuando 

somente os principais fatores relevantes ao tema proposto devido à complexa 

abrangência destes parâmetros. Outra ressalva dar-se-á pela não inclusão na 

pesquisa de campo das pessoas com deficiência da cidade do Porto. Por outro 

lado estas questões pendentes induzem a curiosidade em renovar as 

pesquisas nesta magnitude com o intuito de explorar com maior ênfase a 

questão da acessibilidade e a inclusão de todas as categorias de deficiência 

das cidades do Porto e de Fortaleza como uma estratégia diferenciada no 

enfrentamento da acessibilidade pública urbana. 

Além disso, é de grande importância, a utilidade deste estudo como 

sendo um recurso auxiliar para os profissionais que trabalham com os espaços 

urbanos e vias públicas de circulação das cidades, oferecendo garantia de 

acesso a todos os usuários. Essa junção amplia a visão interna entre o 

processo de padronização desses ambientes englobando a perspectiva 

científica e o investimento em políticas efetivas na vigência da legislação como 

ferramenta de amparo avaliativo. 

Sendo assim, seccionar a acessibilidade para os diferentes tipos de 

ambientes e pessoas requer um imenso desafio com a participação de todos os 

cidadãos por um bem em comum. 
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CAPÍTULO V 

Anexo 1 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

Sou aluna do Curso de Mestrado em Atividade Física Adaptada desenvolvendo uma 

pesquisa intitulada de A percepção das pessoas com deficiência frente aos espaços 

públicos urbanos: a acessibilidade e a mobilidade n as vias públicas de circulação, nas 

cidades do Porto e de Fortaleza . Deste modo, solicito sua colaboração para responder a esse 

questionário que será muito importante para a conclusão de minha pesquisa. 

Esclareço que: 

a) As informações coletadas serão utilizadas somente para os objetivos da pesquisa e você 

terá acesso antecipado aos resultados desta; 

b) As informações ficarão em sigilo e seu anonimato será preservado; 

c) Em nenhum momento você terá prejuízos morais ou físicos; 

d) Você poderá a qualquer momento desistir da referida pesquisa. 

Em caso de esclarecimento entrar em contato com a pesquisadora responsável. 

Antecipadamente agradeço sua colaboração. 

Ana Carolina Noronha de Pinho. 

Fone: (55) 85-87949106 / 85-96068530 

Email: carolnoronhapinho@gmail.com 

 

Concordo em participar como voluntário(a) no estudo: “A percepção das pessoas 

com deficiência frente aos espaços públicos urbanos : a acessibilidade e a mobilidade 

nas vias públicas de circulação, nas cidades do Por to e de Fortaleza” . Declaro ter sido 

informado (a) pela pesquisadora sobre o desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, as finalidades, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Estou ciente de que poderei deixar de colaborar com o estudo em qualquer 

momento que desejar. 

 
Consentimento pós-esclarecimento 

Declaro que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que me foi explicado, concordo em participar desta pesquisa. 

 
 

Fortaleza, _______ de _____________________ de ___________ 
 
 

___________________________________        __________________________________     

 Assinatura do participante do estudo                 Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo 2 

Questionário Aplicado aos Juízes 
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Prezado (a) Professor (a), 

Sou aluna do curso de Mestrado em Atividade Física Adaptada na 

Universidade do Porto – Porto – Portugal e este questionário destina-se a 1ª fase de 

validação  do instrumento que será utilizado na coleta de dados em minha pesquisa de 

campo cujo objetivo tema é: A percepção das pessoas com deficiência frente aos 

espaços públicos urbanos: a acessibilidade e a mobi lidade nas vias públicas de 

circulação, nas cidades do Porto e de Fortaleza.  Para isso, solicito sua análise no 

sentido de verificar se há adequação entre as questões formuladas e os objetiv os 

referentes a cada uma delas , além da clareza na construção  dessas mesmas 

questões. Caso julgue necessário, fique à vontade para sugerir melhorias utilizando 

algumas instruções abaixo. 

Deste modo, para complementar o meu intuito nesta pesquisa também será 

investigado os seguintes itens, que são:  

- Analisar as distintas percepções diante dos atuais cenários dos espaços públicos 

urbanos quanto às condições de acesso nas vias de circulação; 

- Caracterizar os níveis de dificuldade vivenciados diariamente pelas pessoas com 

deficiência de locomoção no âmbito público urbano; 

- Descrever os fatores determinantes das condições de acessibilidade que 

contribuirão, de forma significativa, na melhoria da mobilidade dentro das vias de 

circulação dos espaços públicos urbanos; 

- Verificar os fatores psicoafetivos que influenciam no comportamento dos indivíduos 

conforme as circunstâncias da acessibilidade urbana.  

P.S. Por favor, após a realização da avaliação salve o questionário preenchido e o 

encaminhe para: carolnoronhapinho@gmail.com 

 

Antecipadamente agradeço sua colaboração. 

Ana Carolina Noronha de Pinho 

Professora Pesquisadora 

Um abraço! 

Cel. 85-3292-7777 

Tel. 85-9606-8530 
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ETAPA I - QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA ACESSIBILIDA DE PARA AS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
Este questionário é uma pesquisa de opinião que tem como referência a NBR 9050 
para confecção de uma escala avaliativa. Por favor, leia cada item atentamente para 
registrar uma nota que varia de (1 a 7) e marque com um X o número que indica o 
mais fielmente possível o grau, segundo sua opinião, de percepção da acessibilidade 
urbana pelas pessoas com deficiência.  
 

Perfil do Entrevistado  
 
ID:__________ 
 
Data de nascimento:___________________ 
 
Naturalidade:_________________________ 
 
Reside em qual 
município:____________________________ 
 
Sexo:       
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
Estado civil: 
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
(   ) Divorciado(a)  
(   ) Outros:____________________________ 
 
Nível de escolaridade: 
(   ) Sem estudos 
(   ) Ensino Infantil 
(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Superior – graduação 
(   ) Ensino Superior – Mestrado/Doutorado 
 
Vive com: 
(   ) Sozinho(a) 
(   ) Mãe/Pai 
(   ) Esposa/Marido 
(   ) Filho(s) 
(   ) Outros:____________________________ 
 
Tipo de Deficiência: 
(   ) Física/motora paraplegia 
(   ) Física/motora tetraplegia 
(   ) Deficiência visual congênita 
(   ) Deficiência visual adquirida 
 
Você utiliza o sistema de leitura Braille para 
se comunicar?  
(   ) Sim 
(   ) Não 

 
Conhece a Norma Brasileira 9050 da 
Associação Brasileira de Normas e 
Técnicas? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Para o auxílio da sua locomoção, você 
utiliza com freqüência: 
(   ) Cadeira de rodas 
(   ) Muleta 
(   ) Andador 
(   ) Bengala 
(   ) Guia humano 
(   ) Cão guia  
(   ) Nenhum recursos auxiliar 
 
Meio de transporte utilizado no 
deslocamento: 
(   ) Carro 
(   ) Motocicleta 
(   ) Metrô 
(   ) Ônibus 
(   ) Outros: _______________________ 
 
Frequência da viagem: 
(   ) Diariamente 
(   ) Mais de 5 vezes por semana 
(   ) Menos de 5 vezes por semana 
(   ) Quase nunca 
 
Principal região no deslocamento: 
(   ) Centro da cidade 
(   ) Bairros – periferia 
(   ) Centro e bairros 
 
Você já sofreu algum acidente por causa 
de uma barreira arquitetônica e/ou 
urbanística?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
Em caso afirmativo, qual(is)? 
___________________________________ 
___________________________________ 
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Conhece a Legislação Brasileira sobre a 
acessibilidade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Sugestão de mudança:  

ESCALA DE PERCEPÇÃO DA ACESSIBILIDADE URBANA 
Enfrentei e/ou enfrento obstáculos para freqüentar ambientes públicos, privados e 

particulares? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não freqüento esses ambientes pela dificuldade de me locomover (   ) 
Sugestão de mudança: 

Sou favorecido(a) quanto a minha locomoção nos ambientes públicos, privados e 
particulares? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Causa(s): 
Sugestão de mudança: 

Consigo manobrar a cadeira de rodas nos ambientes públicos, privados e particulares? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

    
1 2 3 4 5 6 7 

Não freqüento esses ambientes pela dificuldade de me locomover (   ) 
Sugestão de mudança: 

O balcão de recepção ao cliente é acessível para obtenção de informações nos ambientes 
públicos, privados e particulares? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo balcão de recepção ao cliente (   ) 
Sugestão de mudança: 

Há nos ambientes de âmbito fechado saída de emergência e uma entrada acessível que 
interliga a área de circulação principal? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não freqüento ambiente de âmbito fechado (   ) 
Sugestão de mudança: 

Há investimentos ou alternativas adaptáveis nos ambientes sem acessibilidade? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não freqüento esses ambientes pela dificuldade de me locomover (   ) 
Sugestão de mudança: 

Há barreiras que dificultam ou impedem a minha locomoção nas ruas, residências ou nas 
vias públicas em geral? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
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1 2 3 4 5 6 7 
Nunca reparei (   ) 
Sugestão de mudança: 
Os recursos didáticos utilizados nas informações públicas permitem-me compreender o que 

está sendo informado? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não tenho interesse a esses recursos (   ) 
Sugestão de mudança: 

São eficientes as sinalizações urbanas por símbolos, formas e cores recomendados para 
orientação espacial, de acordo com as normas regentes? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Nunca reparei (   ) 
Sugestão de mudança: 

As entradas principais são acessíveis e bem sinalizadas? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Causa(s):  
Sugestão de mudança: 

As catracas são adaptadas para minha locomoção? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo catracas por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

As escadas são acessíveis? 
Discordo 

Plenamente Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo escadas por falta de acessibilidade 
Sugestão de mudança: 

Os elevadores são acessíveis? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo elevadores por falta de acessibilidade 
Sugestão de mudança: 

Há piso tátil de alerta no início e no término de escadas e em volta de elevadores? 

Discordo 
Plenamente Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca reparei (   ) 
Sugestão de mudança: 

Há piso tátil direcional com relevo linear e instalado no sentido do deslocamento? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca reparei (   ) 
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Sugestão de mudança: 
Há piso tátil de alerta e direcional de cor contrastante ao piso principal? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Nunca reparei (   ) 
Sugestão de mudança: 

As ruas e vias públicas são seguras e confortáveis para transitar? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo as ruas e vias públicas por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

As grelhas ficam localizadas fora do fluxo principal de circulação de pedestres? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca reparei (   ) 
Sugestão de mudança: 

Os telefones públicos são acessíveis, adaptados e com tamanhos diferenciados? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo telefones públicos (   ) 
Sugestão de mudança: 
Há espaços e/ou assentos adaptados destinados aos usuários com deficiência nos meios de 

transporte públicos? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo transporte público por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

Os usuários de transporte público sem deficiência respeitam a utilização dos espaços e 
assentos destinados as pessoas com deficiência? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo transporte público por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

Sou ajudado(a) no transporte público sem constrangimento? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo transporte público por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

Enfrento dificuldades no meio de transporte que utilizo para locomover-me? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo transporte público por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 
Os estacionamentos para as pessoas com deficiência são localizados em rotas acessíveis e 
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perto da entrada principal? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência (   ) 
Sugestão de mudança: 

Os estacionamentos para as pessoas com deficiência são acessíveis, padronizados e bem 
sinalizados com o símbolo internacional de acesso? 

Discordo 
Plenamente Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência (   ) 
Sugestão de mudança: 

Há barreiras que impedem meu acesso aos estacionamentos para as pessoas com 
deficiência? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Causa(s): 
Sugestão de mudança: 

As rampas são instaladas de modo que façam conexão rua/calçada? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo rampa por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

A inclinação e altura das rampas são apropriadas para o deslocamento dos usuários? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo rampa por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

As estruturas das calçadas são bem conservadas? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo a calçada por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

É suficiente a largura disponível das calçadas para o trânsito dos usuários? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo a calçada por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

As calçadas são limpas e livres de obstáculos para o deslocamento dos usuários? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo a calçada por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 
As calçadas são padronizadas na altura, largura, comprimento e inclinação, de acordo com 

as normas regentes? 
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Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo a calçada por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

As calçadas são desobstruídas pelo mobiliário urbano e equipamentos urbanos como 
orelhões, bancas de jornal, hidrantes, postes de iluminação, vegetação, entre outros 

similares? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo a calçada por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 

As calçadas dispõem de superfície regular, firme, estável, antiderrapante e com instalação 
do piso tátil (direcional e alerta) para o deslocamento dos usuários? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

Não utilizo a calçada por falta de acessibilidade (   ) 
Sugestão de mudança: 
Os banheiros são dispostos de pelo menos um sanitário adaptado de acordo com as normas 

regentes? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Causa(s): 
Sugestão de mudança: 

Os semáforos dispõem de dispositivos com acionamento manual e de um sistema sonoro 
com tempo disponível para passagem nos cruzamentos? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

O semáforo não possui dispositivo manual e sonoro (   ) 
Sugestão de mudança: 

As faixas de travessia são visíveis e bem demarcadas nas esquinas? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Não utilizo a faixa de travessia no meu deslocamento (   ) 
Sugestão de mudança: 

Sinto uma expectativa positivista para a melhoria da acessibilidade da cidade? 
Discordo 

Plenamente Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Sinto-me constrangido(a) em algum momento no meu percurso? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
Causa(s): 
Sugestão de mudança: 

Meu bem-estar psicossocial depende da acessibilidade física dos ambientes? 
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Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Sinto-me como um cidadão incluído para com a estrutura arquitetônica e urbanística da 
cidade? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Sinto-me apoiado pelos órgãos responsáveis na minha integração sócio-estrutural da 
cidade? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Sinto-me apoiado pela família e pela sociedade no processo de integração estrutural da 
cidade? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Reivindico os meus direitos de ir e vir, por ambientes e estruturas mais acessíveis? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Sugestão de mudança: 
Considero intervir através de um órgão responsável quando minhas necessidades quanto a 

acessibilidade física ou de comunicação não são atendidas? 
Discordo 

Plenamente 
Discordo Concordo 

Concordo 
Plenamente 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Sugestão de mudança: 
Procuro contornar e não me intimido sobre qualquer obstáculo físico? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Procuro me deslocar o mínimo possível para evitar o antagonismo da acessibilidade? 
Discordo 

Plenamente Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

Prefiro ficar em casa ao invés de enfrentar algum constrangimento? 
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Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Sugestão de mudança: 

A falta de acessibilidade de uma maneira geral me faz pensar em não sair da minha 
residência? 

Discordo 
Plenamente 

Discordo Concordo 
Concordo 

Plenamente 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sugestão de mudança: 
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Anexo 3 

Questionário Versão Final 
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA AS  PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
 
Este questionário é uma pesquisa de opinião que tem como referência normas regente da 
acessibilidade para confecção de uma escala avaliativa. 
 

Perfil do Entrevistado  
 
ID:__________(Não é necessário 
preencher)  
 
Data de nascimento: _______________ 
 
Naturalidade: _____________________ 
 
Reside em qual 
bairro: ___________________________ 
 
Sexo:       
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
Estado civil: 
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
(   ) Divorciado(a)  
(   ) Outros:________________________ 
 
Nível de escolaridade: 
(   ) Sem nível de letramento  
(   ) Ensino Infantil 
(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Fundamental/incompleto 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Médio/incompleto 
(   ) Ensino Superior – graduação 
(   ) Ensino Superior – 
graduação/incompleto 
(   ) Ensino Superior – 
Mestrado/Doutorado 
(   ) Ensino Superior – 
Mestrado/Doutorado/ 
incompleto 
 
Vive com: 
(   ) Sozinho (a) 
(   ) Mãe/Pai 

 
Meio (s) de transporte (s) que você 
utiliza para se deslocar: 
(   ) Carro 
(   ) Motocicleta 
(   ) Metrô 
(   ) Ônibus 
(   ) Outros: ______________________ 
 
Quantas vezes na semana você se 
desloca: 
(   ) Nunca  
(   ) 1 vez na semana 
(   ) 2 – 4 vezes na semana 
(   ) 5 – 7 vezes na  semana 
(   ) Mais vezes na semana 
 
Você se desloca para cuidar da 
saúde? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):___________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você se desloca para alguma 
atividade profissional? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):___________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você se desloca para alguma 
atividade de lazer? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):___________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 



 XLII 

(   ) Esposa/Marido 
(   ) Filho (s) 
(   ) Outros:________________________ 
 
Tipo de Deficiência: 
(   ) Paraplégico 
(   ) Tetraplégico 
(   ) Baixa visão 
(   ) Cegueira total 
 
Conhece alguma legislação sobre a 
acessibilidade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Em caso afirmativo, qual (is)? 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Para o auxílio da sua locomoção, você 
utiliza com freqüência qual (is) 
recurso (s): 
(   ) Cadeira de rodas 
(   ) Bengala 
(   ) Guia humano 
(   ) Cão guia  
(   ) Outros:________________________ 
(   ) Nenhum recurso citado acima 
 
Para exercer as minhas Atividades 
Diárias, me classifico como uma 
pessoa: 
(   ) Dependente  
(   ) Independente 
(   ) Em parte 
 

________________________________ 
________________________________ 
 
Você de desloca para alguma 
atividade educacional? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):___________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você já sofreu algum acidente por 
causa de um obstáculo físico na 
cidade?  
(   ) Sim  
(   ) Não 
Em caso afirmativo, qual (is)? 
________________________________ 
________________________________ 
 
A sua cidade dispõe de 
acessibilidade nos espaços públicos 
urbanos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte 

Por favor, leia cada item atentamente para registrar uma nota que varia de (1 a 7) e marque 

com um X o número que indica o mais fielmente possível o grau, segundo sua opinião, de 

percepção da acessibilidade urbana pelas pessoas com deficiência que possuem dificuldade 

de locomoção. 

O ESPAÇO PÚBLICO  é aquele ambiente de uso comum para todas as pessoas na cidade. 

A VIA PÚBLICA DE CIRCULAÇÃO  constitui uma parte importante do espaço público por 

onde todas as pessoas podem caminhar. 

Portanto, COMO PERCEBO A ACESSIBILIDADE DA CIDADE DE FORTALEZ A NO MEU 

DIA A DIA...  

FATORES ESTRUTURAIS 
Consigo me deslocar sem dificuldade até o meu destino no espaço público de 

Fortaleza? 
Discordo Discordo Concordo Concordo  
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Totalmente Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Consigo usufruir sem dificuldade dos espaços públicos de Fortaleza? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Os espaços públicos de Fortaleza são preparados para receber uma pessoa com 

dificuldade de locomoção? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Os espaços públicos de Fortaleza são seguros e confortáveis para transitar? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Escolho frequentar ambientes acessíveis que são destinados a uma pessoa com 
deficiência? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
As vias públicas de circulação de Fortaleza apresentam requisitos básicos de 

acessibilidade para minha locomoção na cidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Os espaços públicos de Fortaleza apresentam sinalizações que ajudam no meu 
deslocamento na cidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Consigo compreender as sinalizações existentes nos espaços públicos de 

Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

As vias públicas de circulação de Fortaleza apresentam pisos táteis instalados? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Nem toda via pública de circulação necessita ter pisos táteis para auxiliar meu 
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deslocamento? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Os pisos táteis nas vias públicas de circulação são necessários para a orientação 
das pessoas com deficiência visual? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
Os pisos táteis nas vias públicas de circulação de Fortaleza atrapalham de alguma 

forma a minha locomoção? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

As vias públicas de circulação de Fortaleza são padronizadas estruturalmente, de 
tal forma a facilitar minha locomoção? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
As vias públicas de circulação de Fortaleza são simétricas, estáveis e 

antiderrapantes para minha locomoção com segurança? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

As vias públicas de circulação de Fortaleza são bem conservadas? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

As vias públicas de circulação de Fortaleza são livres de obstáculos? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Os estacionamentos com vagas reservadas para as pessoas com deficiência em 
Fortaleza devem ser instalados em locais acessíveis para o embarque e 

desembarque? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Os estacionamentos com vagas reservadas para as pessoas com deficiência em 
Fortaleza devem apresentar um padrão estrutural que facilite a sua utilização? 

Discordo Discordo Concordo Concordo  
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Totalmente Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
Existem obstáculos que impedem o acesso de pessoas com deficiência aos 

estacionamentos na cidade de Fortaleza?  
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Os meios de transporte público da cidade de Fortaleza, de modo geral, são 
acessíveis? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
É importante ter espaços ou assentos reservados para as pessoas com deficiência 

nos meios de transporte público da cidade de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Os telefones públicos instalados nas vias públicas de circulação de Fortaleza são 
acessíveis para que eu possa para utilizá-los? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Os telefones públicos instalados nas vias públicas de circulação de Fortaleza 

atrapalham o meu deslocamento? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

FATORES OPERACIONAIS 
O Pode Público municipal é responsável por garantir a qualidade da acessibilidade 

nos espaços públicos de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Vejo que as normas e leis referentes a acessibilidade são cumpridas na prática? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

São investidas adaptações nos espaços públicos de Fortaleza para a melhoria da 
acessibilidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
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1 2 3 4 5 
  
São desenvolvidas atividades que incentivam a acessibilidade nos espaços públicos 

de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

FATORES SOCIAIS 
Reivindico os meus direitos quando minhas necessidades básicas de ir e vir barram 

na carência de acessibilidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

As vagas reservadas para as pessoas com deficiência em estacionamentos de 
Fortaleza são ocupados indevidamente por pessoas sem deficiência? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
As vagas reservadas para as pessoas com deficiência nos transportes públicos de 

Fortaleza são ocupados indevidamente por pessoas sem deficiência? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

O desrespeito social prejudica a minha cidadania?  
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Atualmente, acredito que a sociedade está preocupada com a questão da 
acessibilidade nos espaços públicos urbanos? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
FATORES PSICOAFETIVOS 

Penso positivo quanto a melhoria da acessibilidade na minha cidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Sinto-me contente quando vejo que são realizadas iniciativas sociais de integração 
aos ambientes públicos urbanos? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 
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Sinto-me apoiado (a) pela família no processo de integração por ambientes e 

estruturas com mais acessibilidade na minha cidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Não me intimido sobre qualquer obstáculo urbano? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Meu bem-estar psicossocial é afetado negativamente com a falta de acessibilidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Prefiro ficar em casa ao invés de enfrentar algum constrangimento pela falta de 
acessibilidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Sinto-me constrangido (a) em algum momento do meu percurso? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo  

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Procuro deslocar-me o mínimo possível para evitar as dificuldades devido a falta de 

acessibilidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo  
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
A sua cidade dispõe de acessibilidade nos espaços p úblicos urbanos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte  

 
Fico muito grata pela sua participação. 
Obrigada! 
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Anexo 4 

Questionário em Braille 
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Anexo 5 

Questionário Versão Final Ampliado 
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA AS  PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 

 
Este questionário é uma pesquisa de opinião que tem como referência normas 
regente da acessibilidade para confecção de uma escala avaliativa. 
 

Perfil do Entrevistado  
 
ID:________ (Não é necessário 
preencher)  
 
Data de nascimento: _______________ 
 
Naturalidade: ______________________ 
 
Reside em qual 

 
Meio (s) de transporte (s) que você 
utiliza para se deslocar: 
(   ) Carro 
(   ) Motocicleta 
(   ) Metrô 
(   ) Ônibus 
(   ) Outros: ______________________ 
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bairro: ___________________________ 
 
Sexo:       
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
Estado civil: 
(   ) Solteiro(a) 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
(   ) Divorciado(a)  
(   ) Outros:________________________ 
 
Nível de escolaridade: 
(   ) Sem nível de letramento  
(   ) Ensino Infantil 
(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Fundamental/incompleto 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Médio/incompleto 

Quantas vezes na semana você se 
desloca: 
(   ) Nunca  
(   ) 1 vez na semana 
(   ) 2 – 4 vezes na semana 
(   ) 5 – 7 vezes na  semana 
(   ) Mais vezes na semana 
 
Você se desloca para cuidar da 
saúde? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):__________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você se desloca para alguma 
atividade profissional? 
(   ) Não 
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(   ) Ensino Superior – graduação 
(   ) Ensino Superior – graduação/ 
incompleto 
(   ) Ensino Superior – 
Mestrado/Doutorado 
(   ) Ensino Superior – 
Mestrado/Doutorado/ 
incompleto 
 
Vive com: 
(   ) Sozinho (a) 
(   ) Mãe/Pai 
(   ) Esposa/Marido 
(   ) Filho (s) 
(   ) Outros:________________________ 
 
Tipo de Deficiência: 
(   ) Paraplégico 
(   ) Tetraplégico 
(   ) Baixa visão 

(   ) Sim, qual (is) local (is):__________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você se desloca para alguma 
atividade de lazer? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):__________ 
________________________________ 
Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você de desloca para alguma 
atividade educacional? 
(   ) Não 
(   ) Sim, qual (is) local (is):__________ 
________________________________ 
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(   ) Cegueira total 
 
Conhece alguma legislação sobre a 
acessibilidade? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Em caso afirmativo, qual (is)? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Para o auxílio da sua locomo ção, você 
utiliza com freqüência qual (is) recurso 
(s): 
(   ) Cadeira de rodas 
(   ) Bengala 
(   ) Guia humano 
(   ) Cão guia  
(   ) Outros:________________________ 
(   ) Nenhum recurso citado acima 
 

Qual (is) atividade (is) realiza? 
________________________________ 
________________________________ 
 
Você já sofreu algum acidente por 
causa de um obstáculo físico na 
cidade?  
(   ) Sim  
(   ) Não 
Em caso afirmativo, qual (is)? 
________________________________ 
________________________________ 
 
A sua cidade disp õe de 
acessibilidade nos espaços públicos 
urbanos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte 
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Para exercer as minhas Atividades 
Diárias, me classifico  como uma 
pessoa: 
(   ) Dependente  
(   ) Independente 
(   ) Em parte 
 
Por favor, leia cada item atentamente para registrar uma nota que varia de (1 a 7) 

e marque com um X o número que indica o mais fielmente possível o grau, 

segundo sua opinião, de percepção da acessibilidade urbana pelas pessoas com 

deficiência que possuem dificuldade de locomoção.  

O ESPAÇO PÚBLICO  é aquele ambiente de uso comum para todas as pessoas 

na cidade. 

A VIA PÚBLICA DE CIRCULAÇÃO  constitui uma parte importante do espaço 

público por onde todas as pessoas podem caminhar. 
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Portanto, COMO PERCEBO A ACESSIBILIDADE DA CIDADE DE FORTALEZ A 

NO MEU DIA A DIA...  

FATORES ESTRUTURAIS 
Consigo me deslocar sem dificuldade até o meu destino no espaço público de 

Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Consigo usufruir sem dificuldade dos espaços públicos de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 
Os espaços públicos de Fortaleza são preparados para receber uma pessoa com 

dificuldade de locomoção? 
Discordo Discordo Concordo Concordo 
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Totalmente Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Os espaços públicos de Fortaleza são seguros e confortáveis para transitar? 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 
Escolho frequentar ambientes acessíveis que são destinados a uma pessoa com 

deficiência? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
As vias públicas de circulação de Fortaleza apresentam requisitos básicos de 

acessibilidade para minha locomoção na cidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
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Os espaços públicos de Fortaleza apresentam sinalizações que ajudam no meu 

deslocamento na cidade? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Consigo compreender as sinalizações existentes nos espaços públicos de 

Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

As vias públicas de circulação de Fortaleza apresentam pisos táteis instalados? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Nem toda via pública de circulação necessita ter pisos táteis para auxiliar meu 
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deslocamento? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  
Os pisos táteis nas vias públicas de circulação são necessários para a orientação 

das pessoas com deficiência visual? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  
Os pisos táteis nas vias públicas de circulação de Fortaleza atrapalham de alguma 

forma a minha locomoção? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
As vias públicas de circulação de Fortaleza são padronizadas estruturalmente, de 

tal forma a facilitar minha locomoção? 
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Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
As vias públicas de circulação de Fortaleza são simétricas, estáveis e 

antiderrapantes para minha locomoção com segurança? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
As vias públicas de circulação de Fortaleza são bem conservadas? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
As vias públicas de circulação de Fortaleza são livres de obstáculos? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 
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Os estacionamentos com vagas reservadas para as pessoas com deficiência em 

Fortaleza devem ser instalados em locais acessíveis para o embarque e 
desembarque? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
Os estacionamentos com vagas reservadas para as pessoas com deficiência em 

Fortaleza devem apresentar um padrão estrutural que facilite a sua utilização? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
Existem obstáculos que impedem o acesso de pessoas com deficiência aos 

estacionamentos na cidade de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 
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Os meios de transporte público da cidade de Fortaleza, de modo geral, são 

acessíveis? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
É importante ter espaços ou assentos reservados para as pessoas com deficiência 

nos meios de transporte público da cidade de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  
Os telefones públicos instalados nas vias públicas de circulação de Fortaleza são 

acessíveis para que eu possa para utilizá-los? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
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Os telefones públicos instalados nas vias públicas de circulação de Fortaleza 
atrapalham o meu deslocamento? 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

FATORES OPERACIONAIS 
O Pode Público municipal é responsável por garantir a qualidade da acessibilidade 

nos espaços públicos de Fortaleza? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
Vejo que as normas e leis referentes a acessibilidade são cumpridas na prática? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
São investidas adaptações nos espaços públicos de Fortaleza para a melhoria da 
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acessibilidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

São desenvolvidas atividades que incentivam a acessibilidade nos espaços 
públicos de Fortaleza? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
FATORES SOCIAIS 

Reivindico os meus direitos quando minhas necessidades básicas de ir e vir 
barram na carência de acessibilidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

  
As vagas reservadas para as pessoas com deficiência em estacionamentos de 
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Fortaleza são ocupados indevidamente por pessoas sem deficiência? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 
As vagas reservadas para as pessoas com deficiência nos transportes públicos de 

Fortaleza são ocupados indevidamente por pessoas sem deficiência? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

O desrespeito social prejudica a minha cidadania?  
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
  

Atualmente, acredito que a sociedade está preocupada com a questão da 
acessibilidade nos espaços públicos urbanos? 

Discordo Discordo Concordo Concordo 
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Totalmente Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
FATORES PSICOAFETIVOS 

Penso positivo quanto a melhoria da acessibilidade na minha cidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Sinto-me contente quando vejo que são realizadas iniciativas sociais de integração 
aos ambientes públicos urbanos? 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Sinto-me apoiado (a) pela família no processo de integração por ambientes e 
estruturas com mais acessibilidade na minha cidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
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1 2 3 4 5 
 

Não me intimido sobre qualquer obstáculo urbano? 
Discordo 

Totalmente 
Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
Meu bem-estar psicossocial é afetado negativamente com a falta de 

acessibilidade? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Prefiro ficar em casa ao invés de enfrentar algum constrangimento pela falta de 
acessibilidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 
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Sinto-me constrangido (a) em algum momento do meu percurso? 
Discordo 

Totalmente Discordo Concordo Concordo 
Totalmente 

1 2 3 4 5 
 

Procuro deslocar-me o mínimo possível para evitar as dificuldades devido a falta 
de acessibilidade? 

Discordo 
Totalmente Discordo Concordo Concordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

 
OBSERVAÇÃO: 
 
A sua cidade dispõe de acessibilidade nos espaços p úblicos urbanos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte  
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Fico muito grata pela sua participação. 
Obrigada! 
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