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RESUMO

Objetiva avaliar os avanços e limites das políticas públicas de acessibilidade na cidade do Natal.
Investiga as políticas públicas municipais de acessibilidade implantadas nos dez anos
subseqüentes, a partir do sancionamento da Lei Municipal nº 4.090 de 03 de junho de 1992, que
torna obrigatória a eliminação das barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência nos locais
de fluxo de pedestres e edifícios de uso público na cidade. Acessibilidade, nos projetos de
arquitetura e urbanismo, é condição essencial para assegurar a qualquer cidadão o seu direito de ir
e vir com segurança, dignidade e autonomia. Elege uma maior concentração da pesquisa de
acessibilidade nos bairros de Cidade Alta, Petrópolis e Ribeira, por ter sido a área de maior
concentração orçamentária de investimentos públicos municipais em Natal, na eliminação das
barreiras arquitetônicas nas vias urbanas no período. O método adotado foi o hipotético dedutivo, a
partir da formulação de duas hipóteses de trabalho: a primeira, numa divergência entre os objetivos
propostos pela Lei nº 4.090 e as suas aplicações práticas; e a segunda, nas diferenças no grau de
entendimento do conceito de acessibilidade, buscando nessas afirmações a sua averiguação com
base na coleta e análise de dados tanto empíricos quanto teóricos. Retrata com a técnica da
fotografia em 2004, a atual realidade da cidade como parâmetro comparativo com os projetos
conveniados com Coordenadoria para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência. Através
dos depoimentos nas entrevistas com especialistas em acessibilidade envolvidos ao longo do
processo de implantação das políticas públicas em Natal nos dez anos, se tem um testemunho
sobre as diretrizes adotadas no período, com base na legislação vigente. Na pesquisa documental
e fotográfica tem-se uma avaliação da dimensão real do proposto e executado no recorte de dez
anos, e concluem-se todos os avanços e retrocessos das políticas de gestões públicas adotadas
voltadas para acessibilidade na cidade do Natal.

Palavras-chave: Arquitetura – Acessibilidade. Arquitetura – Integração. Vias Urbanas – Acesso.

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo evaluar los avances y límites de las políticas de accesibilidad en la
ciudad de Natal. Se investigan las políticas publicas municipales de accesibilidad implantadas en
los diez años subsecuentes, a partir de la sanción de la Ley Municipal de Accesibilidad Nº 4.090
del 03 de junio de 1992, que torna obligatorio la eliminación de las barreras arquitectónicas para
personas con discapacidades en los lugares de circulación de peatones y edificios de uso público
de la ciudad. Accesibilidad, en los proyectos de arquitectura y urbanismo es la condición esencial
para asegurar a cualquier ciudadano su derecho a ir y venir con seguridad, dignidad y autonomía.
Esta investigación se concentra en los barrios de: ciudad alta, Petrópolis y Ribeira, ya que esta
área, en el período ya mencionado, fue la que tuvo una mayor concentración del presupuesto de
inversiones públicas municipales de la ciudad de Natal, en la eliminación de barreras
arquitectónicas en vías urbanas. El método adoptado fue el hipotético deductivo, a partir de la
formulación de dos hipótesis de trabajo: la primera, una divergencia entre los objetivos propuestos
por la Ley Nº 4.090 y sus aplicaciones prácticas y, la segunda, de las diferencias que existen en el
grado de entendimiento del concepto de accesibilidad, para eso, se realizó una colecta y análisis
de datos tanto empíricos como teóricos. Este estudio también retrata en el año de 2004, con el
uso de la técnica de la fotografía, la realidad actual de la ciudad sirviendo como un parámetro
comparativo con los proyectos asociados a la Coordinación para integración de las personas con
discapacidades. Se utiliza la técnica de entrevista con especialistas en accesibilidad envueltos a lo
largo del proceso de implantación de las políticas públicas en la ciudad de Natal, durante los años
mencionados, obteniendo así un testimonio sobre las directrices adoptadas en ese período, con
base en la legislación vigente. En la investigación documental y fotográfica se realiza una
evaluación de la dimensión real de lo propuesto y ejecutado en un periodo de diez años, y se
concluye sobre todos los avances y retrocesos de las políticas de gestiones públicas adoptadas
con relación a la accesibilidad en la ciudad de Natal.

Palabras clave: Arquitectura – Accesibilidad. Arquitectura – Integración. Vías Urbanas – Acceso.
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1 INTRODUÇÃO

Na história da humanidade, a sociedade passou por diversos estágios culturais no que se refere às
práticas sociais. Em relação às pessoas portadoras de deficiência, começou praticando o extermínio e
a exclusão social a qualquer um que tivesse algum tipo de deficiência. Pelas difíceis condições de
sobrevivência, sempre eram segregadas pela sociedade, até pela própria família, quando ao nascer
eram abandonadas ou sacrificadas pelos seus próprios pais. Com a evolução da existência humana, tal
prática foi coibida entre os povos economicamente mais avançados. Um fato importante a registrar
para a mudança dessa mentalidade, é que o cristianismo ao longo da Idade Média, nesse sentido teve
um papel muito importante na valorização das pessoas com algum tipo de deficiência temporária ou
permanente, ao dar valor o direito a vida, e ao ter instituído ato da caridade, como uma das três
virtudes teologais. E num longo processo, desenvolveu o atendimento segregado dentro das
instituições, buscando em paralelo modificar os sistemas sociais gerais, adaptando-os às necessidades
dos cidadãos como diferentes (MAZZOTA, 1982).
No Brasil, tem-se pouco registro documental desde o seu descobrimento sobre o tema pessoa com
necessidade especial, por esse motivo, essa pesquisa se reportará historicamente às informações mais
representativas e disponíveis a partir dos séculos XIX, no capítulo 3.1, (alguns elementos históricos do
atendimento a pessoa com deficiência no Brasil) e neste capítulo, no início do século XX.
No âmbito da arquitetura e urbanismo vai ser no CIAM, em 1933, sob o tema “A Cidade Funcional”,
reunindo as maiores expressões da arquitetura mundial, dentro de um navio grego, e o seu término ao
chegar na cidade de Atenas, que resultou na conhecida Carta de Atenas, extraída do IV CIAM onde foi
discutido o rumo da cidade moderna. Este documento expunha propor uma cidade que funcionasse
adequadamente para o conjunto de sua população, distribuindo entre todos a possibilidade de bem-
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estar decorrente dos avanços técnicos. Na redação do referido documento tem sob o tema, a análise
comparativa urbanística de 34 cidades européias, a Carta de Atenas destaca três funções classificadas
como realizações fundamentais pelo qual o urbanismo deve velar que são: 1º habitar; 2º trabalhar; 3º
recrear-se. Seus objetivos são: a) ocupação do solo; b) a organização da circulação; c) a legislação. No
entanto, percebe-se não haver coerência da filosofia que expunha a carta do IV CIAM, com o melhor
cumprimento dessas tarefas nas cidades (LE CORBUSIER,1993, p.9 apud LANCHOTI, 2002, p.7).
No tocante ao papel do arquiteto Prado afirma, (2003, p.15):
A garantia de acesso é tarefa de vários profissionais e neste contexto destaca-se o
papel do arquiteto, de incluir o homem na edificação ou nos ambientes em que vive.
Daí a importância desse profissional em garantir condições ambientais onde
qualquer indivíduo, até aquele com perdas funcionais, possa se adaptar a elas.

Outro fato importante a relatar, é que no período intermediário e posterior as duas grandes guerras
mundiais, se passou a discutir os rumos da cidade moderna, através de experiências que vinham
sofrendo com a reconstrução da Europa pós-guerra, onde milhares de pessoas com os mais diversos
tipos de mutilações, que regressavam aos seus países de origem, passaram a perceber a existência
das barreiras arquitetônicas existentes, pressionando aos seus governantes, políticas públicas e ações
voltadas para uma reestruturação nas propostas e adequações das edificações, e no planejamento
urbano das cidades (LANCHOTI, 2002).
Em relação ao Brasil, observa-se que apenas é a partir dos últimos 50 anos, que se tem início
embora que de uma maneira muito tímida, um incremento nos direitos sociais das minorias, e nesse
contexto, a pessoa com deficiência1. Até meados do século XX, praticamente toda tarefa de educar,
tratar e integrar a pessoa com deficiência no Brasil competia basicamente à sociedade civil. Percebe-se
um forte problema cultural nesse período, no entendimento de inclusão social, em quase todas as
camadas sociais, onde não havia cobrança, preocupação, compromisso, nem sensibilidade visível das

“Refere-se qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de
uma vida individual normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas
sensoriais ou mentais” (Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, ONU, 1975).

1
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barreiras arquitetônicas nos passeios públicos urbanos, nem nas edificações. Outros graves problemas
eram a segregação social e a falta de política econômica referente à pessoa portadora de deficiência.
Desta forma, o processo tornou-se lento e gradativo ao longo do tempo, daí ter havido tão poucos
avanços no que diz respeito aos direitos de cidadãos relativos as pessoas com deficiência. Conclui-se
que, mesmo com o aculturamento social e omissão de políticas públicas do governo brasileiro, nesse
sentido, houve em conseqüência da influência e cobrança dos paises do primeiro mundo, e pela
consciência crítica dos primeiros movimentos organizados de uma parte da população mais esclarecida
dos seus direitos de cidadãos, uma maior cobrança na sistematização de projetos e ações em
benefício dos cidadãos com necessidades especiais.
É notório que a partir do advento da Constituição Federal Brasileira de 1988, nos principais centros
do Brasil como: Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, se
intensificaram e se consolidaram de uma forma sem precedentes, as preocupações na construção do
exercício das políticas públicas e diretrizes voltadas para os direitos das minorias, com o objetivo
precípuo de amparar e garantir legalmente a acessibilidade de todos os cidadãos, e através de gestões
de políticas públicas específicas, nas legislações em níveis estaduais e municipais. Foi a partir de 1988,
que foi implantada uma nova perspectiva crítica dos direitos do cidadão e mais especificamente da
pessoa portadora de deficiência nos estados e municípios brasileiros.
No próximo capítulo será tratado o assunto que se refere às definições dos objetivos gerais e
específicos, matéria de fundamental importância na construção do trabalho, por tratar de mais uma
etapa no processo da construção científica, e no trato das justificativas e relevância do tema.
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2 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

No capítulo anterior, se percebe que foi a partir dos últimos 50 anos no Brasil, que se iniciou as
ações efetivas de se resgatar os direitos das minorias e em particular, objeto de estudo, as pessoas
com necessidades especiais. Foi a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, que se deu um
real desenvolvimento e incentivo nas políticas públicas de acessibilidade nos estados e municípios
brasileiros. Neste capítulo se tratará dos procedimentos na definição dos objetivos gerais e específicos.
Localizada no estado do Rio Grande do Norte, Natal foi a primeira cidade do Brasil a aprovar uma
lei voltada para pessoa portadora de deficiência. Foi através da Lei Municipal nº 4.090 em 03 de junho
de 1992, que o município da cidade do Natal, regulamentou a implantação da acessibilidade à pessoa
com necessidades especiais. sancionada a lei municipal de acessibilidade em Natal, tornou-se
obrigatória a eliminação de barreiras arquitetônicas para pessoas portadoras de deficiências nos locais
de fluxo de pedestres e edifícios de uso público na cidade. Eliminar barreiras arquitetônicas significa
adequar os espaços e mobiliários urbanos, edificações e transportes, observando as diferenças entre
as pessoas e suas limitações, de tal forma que todas possam se locomover com autonomia, dignidade
e segurança. No entanto, já se vai mais de uma década sem nenhuma pesquisa sobre o assunto,
portanto, se tornou necessário, que fosse feita uma avaliação que envolvesse o tema “política pública
de acessibilidade na cidade do Natal”, vez que essa proposição vai expor o perfil das condições de
realidade urbana na implantação das adequações na cidade desde 1992 até 2002 , ao se eleger as
políticas públicas de acessibilidade como foco central.
Com objetivo o de avaliar as políticas públicas e gestões da Prefeitura Municipal do Natal, os
projetos propostos e os realizados voltados à acessibilidade na cidade a partir de 1992, essa
dissertação se insere na linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
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Urbanismo, no âmbito da “Gestão e Políticas Físico – Territoriais”, pois está voltada para a análise das
intervenções da política e gestão municipal da acessibilidade urbana no período de 1992 a 2002,
tratando dos direitos sociais das pessoas com deficiências, a partir da Lei de Municipal nº 4.090 de 03
de junho de 1992. Através desta tese, se constatará a realidade da cidade nas áreas rastreadas em
nível de acessibilidade. Assim, pretende-se colaborar de forma objetiva e prática o processo de
planejamento, monitoramento da gestão do espaço da cidade e do processo de uso e ocupação do
solo, no que se refere à eliminação de barreiras arquitetônicas na cidade do Natal.
É mais do que relevante se fazer uma “Avaliação da política pública de acessibilidade no período
de 1992 a 2002 na cidade do Natal”, tema proposto para a dissertação de mestrado, vez que o objetivo
específico é com base, no conhecimento e aplicação da legislação vigente municipal, analisando
historicamente os projetos propostos e alcançados dentro do âmbito da política urbana de
acessibilidade; contribuindo desta maneira para formulação de novas diretrizes de políticas públicas. O
ano de 1992 foi escolhido como início do recorte, em razão de ter sido o período do sancionamento da
Lei Municipal nº 4.090, um marco inicial na legislação municipal da acessibilidade local. Optou-se por
um período de dez anos por ser tempo suficiente para averiguar a proposta dentro dos parâmetros de
cientificidade.
Para validação do trabalho se analisarão os principais projetos de acessibilidade à pessoa com
necessidade especial implantados pela Prefeitura Municipal do Natal ao longo dos dez anos, após o
sancionamento da Lei Municipal nº 4.090 em 1992. Modernamente é consenso que propor diretrizes de
políticas e gestões públicas ou criar condições adequadas para a vida com qualidade da pessoa com
necessidade especial, é responsabilidade não só em especial do poder público em nível municipal,
estadual ou federal, mas da participação e contribuição de toda a sociedade.
A dissertação será desenvolvida no âmbito do planejamento urbano com a orientação profissional
de professores doutores, arquitetos e urbanistas, criando um entrosamento importante no contexto
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multi e interdisciplinar na pesquisa de avaliação e projeto da cidade, tornando essa investigação uma
oportunidade de desenvolver um trabalho da acessibilidade em Natal, através da pesquisa, que
questiona o avanço ou retrocesso na implantação da acessibilidade em um intervalo de dez anos. Se
levantará as barreiras arquitetônicas atuais das áreas selecionadas, com o propósito de avaliar através
da políticas públicas, a qualidade de vida das pessoas com deficiências residentes ou em trânsito na
cidade, além de vir a ser um incentivo a outros temas afins, e futuras discussões na academia.
A apresentação de algumas leis importantes no contexto em nível federal, estadual, e em particular
a Lei Municipal nº 4.090 que ampara a pessoa com deficiência no município de Natal, é uma
contribuição para suprir uma lacuna, ao fazer o levantamento das políticas públicas de acessibilidade
implantadas no referido período na cidade, orientando e amparando a dissertação em bases legais e
constitucionais.
Torna-se patente à importância da pesquisa, ao apontar as condições de acessibilidade em que se
apresenta à cidade do Natal nesses mais de dez anos após o sancionamento da Lei 4.090, nas
políticas de gestões públicas, nos projetos e reformas propostos e executados, nas questões de
responsabilidade culturais, sociais, econômicas ou nas causas acidentais que também são importantes
no processo de levantamentos de dados.
A justificativa de se fazer essa pesquisa, surgiu em detrimento de além da cidade do Natal ter sido
a primeira cidade do Brasil a sancionar uma lei municipal de acessibilidade, e pelo tempo decorrido, se
faz necessário uma avaliação do processo de acessibilidade. Neste trabalho, avaliar compreende-se
como um mecanismo inerente às políticas públicas que tem como foco: a eliminação das barreiras
arquitetônica na cidade do Natal. Os procedimentos de avaliação visam por um lado uma apreciação
dos critérios utilizados, e por outro a visão crítica da implantação do projeto. A relevância do tema
surgiu a partir da necessidade de uma avaliação em um período de dez anos após a implantação da
Lei nº 4090, em 1992, dos projetos propostos e realizados.
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As questões da tese foram relacionadas para eleger um conjunto sistemático de quesitos que
levem: a análise dos avanços e retrocessos da política municipal de acessibilidade; verificar as
convergências e divergências entre as instituições, associações e as políticas municipais de gestões
públicas; mapear a implantação de acessibilidade nesse período; colaborar com propostas de possíveis
alterações e adequações dos modelos implantados na promoção da política pública de acessibilidade,
a partir da implantação da referida lei. Na construção cientifica da tese, o método adotado foi o
hipotético dedutivo, a partir da formulação de duas hipóteses que orientam o trabalho: a primeira, numa
divergência entre os objetivos propostos pela Lei Municipal nº 4.090 e as suas aplicações práticas; e a
segunda, nas diferenças no grau de entendimento do conceito de acessibilidade, buscando nessas
afirmações a sua averiguação com base na coleta e análise de dados tanto empíricos quanto teóricos.
Na pesquisa bibliográfica foram catalogados os principais artigos, trabalhos científicos, eventos já
realizados e disponíveis, capazes de fornecer dados importantes ao trabalho.
A coleta de dados foi feita utilizando a técnica da entrevista, considerando os objetivos gerais e
específicos nas formulações das perguntas do questionário, levando em conta, o método adotado para
preencher as duas lacunas das hipóteses de trabalho em questão. Foi prioridade formular as questões
centradas para o entendimento em Natal, sobre o comportamento e avaliação das políticas públicas
municipais, e questões que orientem respostas sobre os pontos de vistas dos avanços e recuos
pertinentes ao tema acessibilidade.
A pesquisa documental oficial é outro recurso de grande importância fidedigna, que foi utilizada na
coleta de dados. Foi coletada e escaneada, a partir de 1992 todas as documentações dos acervos de
algumas organizações civis, e nas diversas secretarias municipais envolvidas com acessibilidade em
Natal. Foram focalizados os primeiros dez anos de vigência da Lei nº 4.090, nas variáveis dos
acontecimentos relevantes na política e gestões públicas municipais de acessibilidade na cidade do
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Natal, em nível federal, estadual e municipal, como fonte que sirva de suporte a prática teórica, a bem
da verdade, da investigação projetada.
Para registrar as condições da acessibilidade na cidade do Natal no ano 2003, foi escolhido o
recurso da técnica da fotografia por ser uma alternativa de fundamental importância no nosso trabalho,
como forma de exposição através de imagens da atual realidade, sem possibilidades de contestação.
Para não haver dúvidas, foi feito um levantamento sistemático rigoroso, que forneça o máximo de
informações importantes para ratificar a avaliação.
O próximo capítulo trata do assunto referente ao contexto de acessibilidade no Brasil, onde se
apresenta um histórico das políticas públicas desde o descobrimento do Brasil até o ano de 2003, onde
se verifica que só houve realmente políticas públicas a partir do século XIX. Outro item se refere ao
Desenho Universal, uma filosofia que orienta uma adaptalidade universal dos espaços e produtos na
arquitetura e urbanismo, que sejam acessíveis a todos, inclusive as pessoas portadoras de deficiência.
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3 CONTEXTO DA ACESSIBILIDADE NO BRASIL

Após a definição e os fundamentos da metodologia adotada no capítulo anterior, torna-se
necessário, contextualizar primeiramente a acessibilidade no Brasil através da pesquisa documental
dos fatos históricos ocorridos, e no item seguinte, ao entendimento da filosofia do Desenho Universal,
base de referência utilizada no trabalho.

3.1 HISTÓRICO DO PROCESSO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL
Ao fazer uma retrospectiva na história do Brasil a partir do seu descobrimento, nas mais diversas
abordagens do tema pessoa portadora de deficiência, percebe-se que as gerações passadas, a
exemplo de mundo, também sofreram influências de comportamentos similares de exclusão, a exemplo
da influência da colonização portuguesa, reflexo da cultura da época, tanto no trato da convivência
social, na arquitetura, como nos seus primeiros desenhos e tratados de assentamentos.
Segundo pesquisas de Lanchoti conclui (2002, p.6),
O mesmo pode ser percebido se analisarmos as demarcações das capitanias
hereditárias veremos traçados rígidos sem nenhuma análise do terreno (que por
sinal era totalmente desconhecido). O que se queria era o total domínio e disciplina
em sua ocupação. Era a necessidade de um controle para se ampliar riquezas e a
glória dos colonizadores.

E ainda Santos ratifica quando afirma:
Grande parte das cidades brasileiras pode se dizer que são frutos de um
autoritarismo urbano de 500 anos. Muitas vezes querem acreditar que em
casualidades ocorridas neste país. Entretanto, basta olhar para as primeiras cidades
brasileiras: São Vicente, Salvador, Olinda... pedaços de Lisboa no trópico,
concebidas prontas. Os funcionários que vinham fundá-las traziam orientações
escritas: Casa da Câmara aqui, igreja ali, adiante fortaleza e colégio. (SANTOS,
1988, p.39 apud LANCHOTI, 2002, p.6).

Na realidade, de historicidade registrada no Brasil relativo as pessoas portadoras de deficiência, só
a partir do século XIX, mais precisamente no ano de 1835, quando se começou a exercer, ainda que de
uma forma rudimentar, um atendimento educacional à pessoa com necessidade educacional especial.
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Foi por iniciativa do deputado Cornélio Ferreira França, apresentar à Assembléia Legislativa no Rio de
Janeiro um Projeto de Lei para a criação de classe para ensino de cegos e surdos-mudos, cujo artigo
apresentava a seguinte redação: “Art. 1º - Na Capital do Império, como nos principais lugares de cada
Província, será criada uma classe para surdos-mudos e para cegos”. (SILVA, 1999, p.15).
SILVA ainda afirma que, remonta ao ano de 1854, a criação do “Imperial Instituto de Meninos
Cegos”, por iniciativa do brasileiro José Álvares de Azevedo, que era cego, e teve como modelo, uma
escola especializada francesa onde estudou. Os primeiros materiais especializados (regletes, punções
e livros escritos pelo Método Braille) foram encomendados à França, chegando ao Brasil em 1856
como doação particular do Imperador ao instituto recém-criado e que representou o primeiro passo na
aplicação do método Braille no Brasil.
Em 1855, foi aberta a primeira escola própria para surdos, na cidade do Rio de Janeiro. Teve início
a educação de meninos surdos no Brasil com a chegada de Edouard Hüet, sendo criada a primeira
classe experimental de ensino para surdos, que foi o embrião do futuro “Imperial Instituto de Surdos –
Mudos”. Seu fundador introduziu o abecedário manual, que foi se configurando aos poucos a
estruturação dos vocábulos próprios e sinais feito com as mãos, dando origem a Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS. Tal fundação é conhecida em nossos dias como Instituto Nacional de Educação dos
Cegos – INES e, juntamente com o Instituto Benjamin Constant, está vinculado ao Ministério da
Educação (ALMEIDA, 1995).
Além dos investimentos na educação especial na segunda metade do século XIX, o governo teve
que arcar com outros tipos de deficiências. Ocorreu entre 1865 a 1870, quando houve o mais violento
conflito armado já ocorrido na América Latina, na chamada “Guerra do Paraguai”, composta da Tríplice
Aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai de um lado, e do outro o Paraguai. Na guerra do
Paraguai, o Brasil teve um vasto número de baixas, um saldo muito grande de soldados e oficiais
mortos, mutilados e inutilizados, em guerras e outras operações militares ao término do conflito. Em
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decorrência deste fato, no dia 29 de julho de 1868, o imperador D. Pedro II inaugurou o “Asylo dos
Inválidos da Pátria” o primeiro local específico para dar assistência ao grande número de pessoas que
retornavam com algum tipo de deficiência, em conseqüência da guerra. Esse acontecimento retrata na
época a necessidade da intervenção do governo brasileiro, que numa situação completamente
inusitada em conseqüência da guerra, teve que arcar com a responsabilidade das pessoas que
retornaram com algum tipo de mutilação. Essa iniciativa ficou restrita exclusivamente aos limites do
asilo e por pouco tempo, mas de qualquer maneira já sinaliza que havia por partes de alguns, embora
poucos, a compreensão do respeito às diferenças, a integração, e promoção social da pessoa com
deficiência (ALMEIDA, 1995).
Em conseqüência da guerra com o Paraguai, foi dado início no Brasil timidamente as primeiras
políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, surgindo as primeiras escolas, instituições e
organizações civis voltadas totalmente com objetivo assistencialista, aos surdos-mudos e cegos. Em
seguida, começam os movimentos organizados a partir do século XIX, e o Estado brasileiro, embora de
uma forma acanhada passa a reconhecer e exercer seu papel no trato das pessoas com deficiência.
Segundo Almeida (1995, p. 22 apud SILVA,1999, p.17),
No campo teórico, alguns trabalhos merecem ser citado pelo que representaram, no
período de 1900 a 1920, como reflexões a respeito de deficiência mental, já com
enfoque pedagógico, conforme atesta Almeida: a monografia intitulada “Da
Educação e Tratamento Médico” - Pedagógico dos Idiotas, apresentado pelo Dr.
Carlos Eiras, famoso psiquiatra, no IV Congresso de Medicina e Cirurgia - 1900, Rio
de Janeiro; livro A Educação da Infância Anormal de Inteligência, escrito em
1913 pelo professor Clementino Quaglio; o livro Débeis Mentais na Escola
Pública, de autoria do Dr. Vieira de Mello, escrito em 1917; Tratamento e Educação
das Crianças Anormais de Inteligência, do Dr, Basílio de Magalhães de 1917.

A mesma autora salienta:
No ano de 1935, a professora Helena Antipoff, russa naturalizada brasileira, criou
em Belo Horizonte – capital do estado de Minas Gerais, o Instituto Pestalozzi,
formado sob o fluxo de idéias de Pestalozzi, Clepárede e Dewey, teóricos da
chamada nova escola. Helena Antipoff, assim como eles, propugnou o atendimento
integral a pessoa com deficiência e a sua integração social. Nas décadas de 40 e 50
surgiram, no âmbito de sociedade civil brasileira, diversas iniciativas sérias em
benefício da pessoa com deficiência, tais como: Em 1946 a criação em São Paulo,
da fundação do livro para o cego no Brasil, hoje fundação Dorina Nowil, onde teve
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início a difusão da literatura em Braille, no Brasil. A partir de 1950, em São Paulo foi
fundada a Associação de Assistência a Criança Defeituosa - AACD, no campo de
reabilitação infantil, hoje com significativa folha de serviços prestados. No ano de
1954, foi criada a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação - ABBR, no
campo de reabilitação motora, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, sendo esta última hoje existindo em grande parte das cidades brasileiras.
Desde então várias organizações filantrópicas vem surgindo no Brasil, apesar dos
escândalos ligando o meio político a associações “fantasmas”, encontrando-se sob
suspeita até os dirigentes de instituições sérias (ALMEIDA, 1995, p. 28 apud

SILVA, 1999, p.18).

3.2 CONCEITOS DE ACESSIBILIDADE, DESENHO UNIVERSAL E OUTROS NECESSÁRIOS AO
ENTENDIMENTO DO ASSUNTO
“Acessibilidade2” palavra de origem do latim “accessibilitate” qualidade do que é: facilidade de
aproximação acessível, de fáceis acessos (coisa, lugar ou pessoa); Acessivos, a que se pode chegar;
alcançável; que se pode conseguir; sociável, tratável; ilhano, dado, comunicativo. Do latim
“accessibile”. Acesso, ingresso, entrada; passagem, trânsito, aproximação via de acesso.
A palavra acessibilidade passou a ampliar o seu conceito, ganhando novas conotações no seu
entendimento, um sentido mais amplo, um processo de adaptabilidade e organização de espaços em
ambientes. Está relacionada com a pessoa portadora de deficiência, para que haja adequações em
espaços a que se pode chegar, alcançáveis; que se pode conseguir; sociável, tratável, no conceito do
design dos produtos, nos espaços dos projetos de arquitetura, e no planejamento dos centros urbanos,
referente ao direito de ir e vir de qualquer cidadão se deslocar na cidade sem barreiras arquitetônicas
como o idoso, por exemplo. Assim acessibilidade é entendida como a possibilidade e condição de
alcance para utilização com segurança e autonomia dos espaços, das edificações e dos equipamentos
e mobiliários urbanos. Estando inserida num contexto mais moderno sociologicamente, induz a novos
paradigmas como a facilidade com que se atinge um determinado ambiente ou produto. A palavra

FERNANDES, Francisco; LUFT Celso Pedro; GUIMARÃES, F. Marques. Dicionário brasileiro Globo. 50.ed.
São Paulo : Globo, 1998.
2
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acessibilidade vem sendo adotada e ganhando força de uma maneira mais específica no trato a
deficiência, sendo classificada por categorias:
- O acesso como a capacidade de se chegar a outras pessoas:
Os seres humanos são entes 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 troca entre diferentes pessoas.
- O acesso à informação:
A acessibilidade surge como atributo imprescindível na sociedade, permitindo que todos possam
desfrutar das mesmas oportunidades em: educação, trabalho, habitação, lazer, turismo e cultura.
- O acesso à informação:
Através da comunicação sensorial, reprodução dos significados da vida comum pelas formas,
cores, texturas, sons, símbolos e signos expressos em cada espaço e mobiliário urbano, é possível
realizar um sistema de sinalização acessível a qualquer pessoa.
- Autonomia, liberdade e individualidade:
A acessibilidade pressupõe a liberdade de escolha ou a opção individual no ato de relacionar-se
com o ambiente e com a vida. Baseia-se na idéia que as pessoas portadoras de deficiência dependem
da ajuda de terceiros, gera situações constrangedoras e que somente perpetuam a segregação.
- O acesso ao meio físico:
O planejamento da boa forma da cidade, levando em consideração a acessibilidade ao meio físico,
possibilitará a construção de uma sociedade com todas as suas diferenças. Convém ressaltar que os
transportes coletivos exercem papel importante na integração das diversas atividades da cidade.
As categorias de acessibilidade fazem parte de um conjunto de fatores interdependentes que não
podem ser tratados de maneira isolada. Encontra-se embutido no próprio conceito de acessibilidade um
aspecto que tem sido amplamente utilizado e que se refere a um desenho de espaços urbanos,
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edificações e transportes, que atendam e sejam utilizados por todos, incluindo-se as pessoas
portadoras de deficiência.
Um conceito novo, que surgiu nos Estados Unidos, no período posterior à guerra do Vietnã, quando
muitas pessoas voltaram mutiladas, se fez necessário criar no país condições de uma vida digna e
independente para esses veteranos de guerra. Então foi fundado o Centro de Vida Independente - CVI,
ONG hoje presente em todo o mundo, cujo objetivo é melhorar a vida dessas pessoas a partir da
inclusão social, enfatiza a auto confiança, a acessibilidade ambiental e o desenvolvimento de ações de
cidadania. Foi em Belo Horizonte em 1995 na Faculdade de Arquitetura, que a arquiteta e urbanista
Sandra Fagundes Fernandino da UFMG3, que a CVI pela primeira vez abriu espaço para debates sobre
a acessibilidade. A palavra acessibilidade além de compreendida como uma maneira de se eliminar
barreiras arquitetônicas deve ser também compreendida embora não seja objeto de nosso estudo, num
sentido mais amplo, como o acesso à rede de informações e comunicações.
Tem-se outras definições da palavra acessibilidade, como é o exemplo no seu referencial técnico
do significado dado pela NBR 9050, quando afirma: “possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos”.
Temos também a definição de Camisão (2003, p.5): “Na luta contínua pela cidadania, a sociedade
brasileira está realizando conquistas que são transformadas em leis, para que todo cidadão possa
usufruir delas, independente da sua condição social, idade, raça, sexo ou tipo físico”.
Pela abrangência do seu significado serão inseridas as definições de Françoise Choay e Leda
Azevedo, que se seguem:
Quando se fala em acessibilidade se associa a algum tipo de acesso ou de
facilidade para pessoa com deficiência; “Possibilidade de acesso a um lugar...
influência fortemente sobre o nível dos valores essenciais/fundamentais. A
formulação que mais satisfaz é aquela na qual podemos ponderar as acessibilidades
Diretora adjunta do laboratório ADAPTASE-UFMG, especialista em acessibilidade, em entrevista a revista
fapemig.br.(Fernandino 2003).

3
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por diferentes tipos de oportunidades (empregos, locais de compra, locais de lazer
etc”) (CHOAY, 1994, apud BRASIL,1998, p. 11).

Por sua vez Azevedo define:
Ser acessível é a condição que cumpre um ambiente ou objeto para ser utilizado
por todas as pessoas. Esta condição é um direito universal, pois a referência a todas
as pessoas, no plural, se associa a uma realidade essencial: a diversidade
característica dos seres humanos.
A cidade precisa respeitar esta diversidade. É do seu interesse estar adequada
arquitetonicamente, de modo a facilitar a integração de todos os indivíduos que nela
residem. (CAMISÃO, 2003, P.5).

Um grupo de trabalho formado de arquitetos, desenhistas de produto, pesquisadores em desenho
ambiental e de engenharia colaboram para estabelecer os princípios da filosofia do “Desenho
Universal4”, e orientar uma gama ampla de disciplinas de desenho incluindo ambientes, produtos e
comunicação. O desenho universal é o desenho de produtos e ambientes para ser utilizável por todas
as pessoas, no limite do possível, sem a necessidade da adaptação ou desenho especializado,
visando atender à maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais
da população. São sete princípios que podem ser aplicados para avaliar desenhos existentes, orientar
o processo e educar tanto desenhistas como consumidores sobre as características de produtos e
ambientes mais utilizáveis.
Os princípios do desenho universal apresentam-se aqui no seguinte formato: nome do princípio,
com a intenção de expressar seu conceito chave de uma forma concisa e fácil de lembrar; definição do
princípio, uma breve descrição da diretriz primária do princípio do desenho; e diretrizes, uma lista dos

Os princípios do desenho universal foram desenvolvidos no Centro Universal, na Universidade do Estado da
Carolina do Norte, versão 2.0, 1 de abril de 1997. Compilado por proponentes do Desenho universal: Bettye
Rose Connel, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly
Story e Gregg Vanderheiden. Fundos principais provenientes do Instituto Nacional sobre Deficiências e
Reabilitação, Departamento de educação dos EUA.
Publicado em: Wright, Charles, Facilitando o transporte para todos. Banco Interamericano de Desenvolvimento,
Washington, D.C., 1ª edição 2001.p.55-57.

4
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elementos-chave que devem estar presentes no desenho que segue o princípio. (nota: nem todas as
diretrizes serão relevantes a todos os desenhos). As fundamentações dos sete princípios básicos são:
Primeiro Princípio: Uso eqüitativo.
O desenho é útil e pode ser utilizável para pessoas com diferentes capacidades.
Diretrizes:
- Prover o mesmo meio de uso para todos os usuários: idêntico quando possível caso contrário
equivalente.
- Evitar segregar ou estigmatizar alguns usuários;
- Proporcionar privacidade, tranqüilidade e segurança de forma igual para todos os usuários;
- Fazer o desenho atrativo para todos os usuários.
Segundo Princípio: Flexibilidade no uso.
O desenho acomoda uma gama ampla de preferências individuais e habilidades.
Diretrizes:
- Prover escolha entre os métodos de uso;
- Acomodar acesso e uso por pessoas destras e canhotas;
- Facilitar a acuidade e precisão do usuário;
- Prover a adaptabilidade ao ritmo do usuário.
Terceiro Princípio: Uso simples e intuitivo
O uso do desenho é fácil de entender, independente da experiência do usuário ou seu
conhecimento, proficiência, ou nível atual de concentração.
Diretrizes:
- Eliminar complexidade desnecessária.
- Ser consistente com as expectativas e intuição do usuário;
- Acomodar uma gama ampla de habilidades lingüísticas e de leitura;
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- Organizar informações de acordo com sua importância;
- Prover “dicas” eficazes e retroalimentação (feedback) durante e depois de completar a tarefa.
Quarto Princípio: Informação Perceptível.
O desenho comunica informação necessária eficazmente ao usuário, independentemente das
condições do ambiente ou das habilidades sensórias do usuário.
Diretrizes:
- Usar modos diferentes (figuras, palavras, tato) para apresentação redundante de informação
essencial;
- Maximizar a “legibilidade” da informação essencial;
- Diferenciar elementos de maneira que possa ser descrito (isto é, facilitar o enunciado de
instruções ou orientações);
- Prover compatibilidade com a variedade de técnicas ou aparelhos utilizados por pessoas com
limitações sensoriais.
Quinto Princípio: Tolerância de erros.
O desenho minimiza o perigo e as conseqüências adversas das ações acidentais ou não
intencionais.
Diretrizes:
- Arrumar os elementos para minimizar perigos e erros, separando aqueles mais usados que devem
ser os mais acessíveis dos perigosos, que devem ser eliminados, isolados ou vedados;
- Fornecer avisos de perigos ou erros;
- Prover características a prova de falhas;
- Desincentivar ações inconscientes em tarefas que requeiram atenção.
Sexto Princípio: Pouco esforço físico.
O desenho pode ser usado eficiente e confortavelmente, com fadiga mínima.
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Diretrizes:
- Permitir que o usuário mantenha uma posição corporal neutra;
- Usar forças repetidas;
- Minimizar esforço físico prolongado.
Sétimo Princípio: Tamanho e espaço para aproximação e uso.
Provêm-se tamanho e espaço apropriados para aproximação, alcance, manipulação e uso,
independentemente do tamanho do usuário, sua postura ou mobilidade.
Diretrizes:
- Proporcionar uma linha de visão desimpedida aos elementos importantes para todos os usuários,
sentados e em pé;
- fazer com que seja confortável, para todos os usuários, sentados ou em pé, alcançar todos os
componentes;
- Acomodar variações no tamanho da mão e da empunhadura;
- Prover espaço adequado para uso de aparelhos de apoio e para assistência pessoal.
Outros fatores além dos princípios do desenho universal que servem de orientação para uma
otimização em relação à acessibilidade devem ser considerados a adequação cultural, de meio
ambiente, a segurança, aspectos econômicos, de engenharia, e estética.
Esses novos conceitos do desenho universal são importantes por tornar mais fácil seu
entendimento, abrindo uma nova perspectiva no incentivo a pesquisa, a novas propostas nos desenhos
de objetos, desenho urbano, mobiliário urbano, acessos a equipamentos urbanos, enfim, uma
linguagem universal que busca a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência.
Entende-se por “avaliação”, o ato ou efeito de avaliar; valor determinado por peritos; apreciação.
Avaliar, portanto significa, calcular, determinar valor ou valia de reconhecer a força de apreciar o
merecimento de compreender; fazer idéia de estimar; prezar; ajuizar, e avaliador, aquele que avalia.
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Em relação ao significado da palavra “deficiência” em português significa: insuficiência; falta;
imperfeição. (do latim deficientia); deficiente significa: em que há deficiência; imperfeito; falho. (do latim
deficiente)5.
Deficiência corresponde ao inglês “disability”, ao espanhol “discapacidad”, e “handicap” em francês,
são termos utilizados pelos países que integram as Nações Unidas. Segundo a Organização das
Nações Unidas - ONU: “Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica”. O termo “pessoas deficientes” segue a definição adotada
mundialmente pela ONU e “refere-se qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou
parcialmente, as necessidades de uma vida individual normal, em decorrência de uma deficiência
congênita ou não, em suas capacidades físicas sensoriais ou mentais”.
Importa considerar, a enorme diferenciação entre as pessoas com deficiência temporária ou
permanente em todas as classes sociais, em todas as idades e atividades profissionais. São pessoas
que usam muletas, bengalas, algum tipo de aparato ortopédico, cadeirantes, senhoras com sacolas,
mães com crianças em colo ou com carrinhos (locomotora); pessoas com perda de visão parcial ou
total, com perda parcial ou total da audição, com problemas de fala total - mudas - ou parcial
(sensoriais); pessoas idosas, obesas, muito altas ou muito baixas, cardiopatas, com membros
superiores lesados, reumáticas, portadoras do mal de chagas, gestantes a partir do sexto mês de
gestação e convalescente em geral (dificuldades corporais); pessoas com, com diferentes níveis de
incapacidade mental ou sem o domínio do idioma português entre outras, (dificuldades
mentais/culturais).
No Brasil percebe-se os diferentes sentidos interpretados da palavra “deficiência” no contexto
social, inclusive com perspectiva negativa e discriminatória pela reverberação no imaginário coletivo,

FERNANDES, Francisco; LUFT, Celso Pedro; Guimarães, F. Marques. Dicionário brasileiro globo. 50.ed.
São Paulo: Globo, 1998.
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como reflexo cultural de nosso povo, pois existe embutido nesse conceito, de uma idéia de
desclassificação social do sujeito, e a necessidade da interferência da política pública ser ativada para
superar essa descriminação. A Coordenadoria para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência
– CORDE, reconhece que existe uma tendência comum em considerar deficiência como oposto de
“eficiência”. O oposto de “eficiência” é ineficiência, o que conduz ao fato de que uma deficiência deve
ser compreendida como a falta de uma “parte”, e não de um “todo”. A palavra “deficiente” tem um
significado muito forte, porque ser deficiente é não ser capaz, não ser eficaz, não ser eficiente6.
A terminologia “pessoas com necessidades educacionais especiais” é muito utilizada no âmbito
educacional, sugerindo uma preocupação dos especialistas, de uma metodologia específica de
facilitação dos conteúdos que se adeqüe ao processo de ensino-aprendizagem das pessoas portadoras
de deficiência.
Houve uma evolução no entendimento do significado da expressão “pessoa portadora de
deficiência”, para “pessoa com deficiência” mais especificamente no conceito; existe uma preocupação
atual, em criar o entendimento que deficiência está na pessoa, mas não é a pessoa. Trata-se de uma
expressão ressaltando o conceito de pessoa, diminui a desvantagem e o preconceito gerados por uma
abordagem que até bem pouco tempo reduzia à sua deficiência e caracterizava todo um grupo de
indivíduos. Esta terminologia adotada é de grande importância porque o “deficiente” não é mais um
nome e sim um complemento que vem depois de algo. A evolução do conceito, e a nova postura
contribuem para evitar a fragmentação de uma definição que considerava o deficiente unicamente por
partes. Introduziram a imagem que se faz do deficiente, a imagem de si, do grupo, de seu grupo, do
indivíduo global e inteiro7. Tentando aclarar os novos conceitos, se conclui que atualmente nas
redações oficiais se utiliza a nomenclatura “pessoas portadoras de deficiência” ou “com mobilidade
reduzida”. Na área técnica e por algumas entidades, é muito utilizada a terminologia “pessoas
6
7

BRASIL, 1998, P.17
Ibid., p.17
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portadoras de necessidades especiais” ou “pessoas com necessidades especiais”. Na educação se
utiliza “pessoas com necessidades educacionais especiais”.
Foi redigida a nova proposta do Estatuto de Pessoa Portadora de Deficiência apresentada pelo
senador Paulo Renato Paim8. A nova versão é resultado, a pedido do próprio senador, que ficasse em
domínio público, para sugestões, até o dia 31 de outubro de 2004. O Projeto de Lei do Senado nº 429,
de 2003 - institui “O Estatuto da Pessoa com Deficiência” e dá outras providências. No título I das
Disposições Preliminares: Art. 1º, Esta Lei institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinado, a
assegurar a integração e a inclusão social e o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos das
pessoas que apresentam limitação em suas atividades devido à sua deficiência. No seu parágrafo
único, para efeito dessa lei entende-se por “pessoa com deficiência” aquele tipificado na Constituição
Federal e em outros documentos legais como “portador de deficiência”.
Se acrescentará um depoimento que ratifica a preocupação do senador Paulo Renato Paim:
Numa sociedade em que o valor das pessoas é, infelizmente, medido pelo seu grau
de influência nas questões de poder financeiro e político, inclusão significa, ainda
assim, a valorização da democracia pela valorização da cidadania dos menos
favorecidos. A verdadeira democracia se manifesta quando os cidadãos estão em
mesmo nível de igualdade de decisão sobre o futuro de todos a partir de seus
interesses pessoais. Isto sim é o manifesto de maioria. Prevalece o valor
democrático quando as oportunidades de deveres e de direitos se expressam de
forma homogênea. A igualdade da história de todos se faz pelo respeito às
diferenças da história de cada um. A opressão dos meios de uma maioria inerte e
insensata cede lugar à valorização da forma de governo que existe no valor de cada
indivíduo (GUIMARÃES, 2003, p.12).

Uma terminologia muito empregada atualmente pelos profissionais envolvidos no âmbito de projetos
de acessibilidade na arquitetura é “barreiras arquitetônicas”. Conforme o próprio termo define, são
obstáculos físicos construídos nos mais variáveis níveis, que criam dificuldades ou impedimentos à
pessoa com deficiência, no livre acesso, circulação, edificações, utilização dos ambientes naturais e
vias urbanas.

8

NOVA..., 2004
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As barreiras arquitetônicas são obstáculos físicos que interrompem de alguma maneira a livre
circulação de uma pessoa em algum lugar, ou quando dificulta o acesso a qualquer tipo edificação no
espaço urbano em uma cidade. Tem-se muitos exemplos que se caracterizam como barreiras
arquitetônicas seja no plano horizontal como é o caso, por exemplo, mas comum de desníveis de pisos,
falta de rebaixamentos de meio fio, inclinações de rampas ou larguras de portas. Em relação às
barreiras arquitetônicas verticais, é o caso de bancos em praças, árvores, orelhões, lixeiras, postes
sem as devidas sinalizações de guias de alerta, objetos verticais como caixas de correios fixado em
paredes, traseiras de caminhões estacionados em meio fio nas calçadas. Referente às barreiras
aéreas, quando se tem algum tipo de obstáculo fixado em tetos de estabelecimentos comerciais ou
residenciais, como por exemplo, propagandas de produtos fixados no teto a uma altura em que sua
parte mais baixa fique a menos de 1,70 cm do piso, ou protetores solar nas beiras das lajes ou toldos
que se projetam das edificações nas calçadas, com as mesmas características de altura. Esses são
alguns tipos de barreiras arquitetônicas que se encontram na maioria das cidades brasileiras, e porque
não dizer em todas no estado do Rio Grande do Norte. Observa-se alguns casos de deficientes visuais
com a mão na testa como se estivesse fazendo sombra, entretanto a sua verdadeira intenção, é a
proteção do seu rosto contra eventuais pancadas por barreiras arquitetônicas aéreas.
Entende-se não usar em acessibilidade a palavra reforma, mas a expressão reconstrução na sua
acepção. Reforma em arquitetura é uma adaptação em um projeto arquitetônico, enquanto que a
palavra reconstrução significa o refazer de um projeto arquitetônico numa perspectiva de desfazer o
construído, e recomeçar dentro de um processo assistido no todo, conforme os detalhes das devidas
especificações técnicas da NBR 9050.
Também se deve estar atento a usar a palavra adequação, pois o processo de adaptação traz
consigo o significado de uma postura de acomodação ou ajuste com tempo determinado, temporário,
nem sempre dentro das especificações, enquanto que a palavra adequação além de trazer o sentido de
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acomodar e ajustar vem implícita a percepção intelectual de apropriação do espaço remetendo uma
idéia de algo definitivo e duradouro dentro das normas vigentes.
Inclusão na percepção polissêmica, no que toca a acessibilidade, é um processo de aceitação
incondicional e adaptação da sociedade e social das minorias étnicas, religiosas, de grupos sociais em
desvantagens, que estejam ou não em situação de deficiência, que freqüentam ou não uma escola, e
no que diz respeito também aos espaços físicos onde ocorre à inclusão, como na educação, no
trabalho e no lazer.
No que se refere à palavra integração, entende-se ser a inserção de uma pessoa que esteja em
situação de deficiência temporária ou não, dentro dos espaços físicos adaptados, bem como dos seus
serviços, para que ela possa exercer de uma forma acessível, com garantia e segurança plena seus
direitos e deveres de cidadão.
Após apresentar neste capítulo alguns dados históricos para contextualização da pesquisa, tratouse de apresentar a filosofia de “Desenho Universal”, e de conceituar termos atuais necessários para
fundamentar o entendimento de acessibilidade. Se apresentarão no próximo capítulo dados estatísticos
no Brasil, e dados sucintos da transição demográfica do perfil do estado do Rio Grande do Norte, tema
de grande relevância no contexto do trabalho.
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4 ALGUNS DADOS NA ÁREA DE DEFICIÊNCIA NO BRASIL

Nesse capítulo serão tratados assuntos referentes a dados estatísticos do Brasil, do Rio Grande do
Norte e de Natal. Informações que darão suporte a alicerçar o trabalho, com dados nos diversos
segmentos envolvidos. Após apresentação dos dados, será feita uma interpretação dos fatos,
analisando os dados colhidos, com o objetivo de alertar, contribuições que orientarão na construção de
soluções sobre os atuais problemas da realidade da cidade.

4.1 ALGUMAS ESTATÍSTICAS
A Organização Mundial de Saúde – OMS estima que o Brasil possua 10% de sua população
com algum tipo de deficiência, ou seja, de cada dez pessoas uma possui algum tipo de deficiência,
sendo 1% para deficiências múltiplas, 0,5% para deficiência visual, 1,5% para deficientes auditivos,
2% para deficientes físicos e 5% para deficientes mentais. No entanto, não há números exatos que
respondam a essa questão. A porcentagem, no Brasil, pode ser bem maior do que os 10%
estimados pela organização mundial da saúde, podendo chegar a 15% ou até 20% da sua
população por ser classificado como um país de terceiro mundo. Na realidade segundo dados do
censo 2000 do IBGE, o Brasil com uma população atual de 169.799.170 habitantes, contabilizou
24.537.984 pessoas com pelo menos um tipo de deficiência, que dá um percentual de 14,45 %.
Tem-se no gráfico 1, um levantamento feito pela OMS, onde foi elaborada a distribuição das
principais causas de deficiências, numa estimativa realizada por agentes internacionais, se constata
em seqüência decrescente os três primeiros lugares, a seguinte classificação: Na primeira posição
com 30% as doenças em geral como as maiores causadoras de deficiência, em segundo lugar,
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temos os problemas congênitos e de subnutrição com 20%, e em terceiro lugar com 7%, os
acidentes domésticos e esportivos.
35%
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Gráfico 1- Principais causas de deficiências no Brasil (estimativas em %)
Fonte: Lanchoti (2002, p.12)

Tem-se outros dados que se seguem, resultam de levantamentos preliminares obtidos da
pesquisa realizada pelo censo do IBGE no ano de 2000. São estimativas a partir de uma pequena
amostra dos domicílios e pessoas entrevistadas, portanto pode ter diferentes níveis de precisão de
acordo com a natureza da informação, estão contidos na tabela 1. Levou-se em consideração nesse
levantamento os seguintes tipos de deficiências: mental permanente, capacidade de enxergar, de
ouvir, incapacidade com alguma ou grande dificuldade de subir escadas ou caminhar, tetraplegia,
paraplegia ou hemiplegia permanente, falta de membro ou parte dele, pelo menos uma das
deficiências ou nenhuma delas.
Observa-se na tabela 1 do IBGE primeiro módulo, dados onde foi levantado um quadro geral do
Brasil apresentando a classificação de todas as deficiências no recenseamento. Se constata, que
nessa tabela, a maior concentração por tipo de deficiência são as pessoas com algum tipo de
deficiência visual, com um número de 16.573.937 pessoas; em segundo lugar vem algum tipo de
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deficiência motora com 7.879.601 pessoas; e em terceiro lugar algum tipo de deficiência auditiva com
5.750.809 pessoas. No levantamento feito por regiões no Nordeste, tem-se na tabela 1 segundo
módulo, o seguinte quadro: algum tipo de deficiência visual com 5.661.163 pessoas; em segundo lugar
algum tipo de deficiência motora se faz presente com 2.564.123 pessoas, e algum tipo deficiência
auditiva está e terceiro lugar com 1.890.188 pessoas. Conforme a tabela 1 terceiro módulo, percebe-se
no estado do Rio Grande do Norte as seguintes variáveis: em primeiro lugar, algum tipo deficiência
visual com 391.193 pessoas; em segundo lugar algum tipo de deficiência motora com 154.475
pessoas, e no terceiro lugar algum tipo de deficiência auditiva com 116.666 pessoas. Faz-se notório
que nas três amostras, as deficiências sempre seguem a mesma ordem de classificação: em primeiro
lugar algum tipo de deficiência visual; em segundo lugar algum tipo de deficiência motora e em terceiro
lugar algum tipo de deficiência auditiva, conforme se pode constatar nos três módulos a seguir:

Tabela 1

(1º módulo) Variável = População residente (Pessoas) por tipo de deficiência

Tipo de deficiência

Ano = 2000

Total

169.799.170

Pelo menos uma das deficiências enumeradas b

24.537.984

Deficiência mental permanente

2.848.684

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

955.287

Brasil Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço, mão, pé ou dedo polegar)

466.936

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar

16.573.937

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir

5.750.809

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir
7.879.601
escadas
Nenhuma destas deficiências

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 - Brasil

143.769.672
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Tabela 1

(2º módulo) Região Nordeste -Variável = População residente (Pessoas) por tipo de deficiência

Nordeste

Total

47.741.711

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

7.973.282

Deficiência mental permanente

839.818

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

275.527

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço, mão, pé ou dedo polegar)

116.906

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar

5.664.163

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir

1.890.188

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir
2.564.123
escadas
Nenhuma destas deficiências

39.361.639

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 - Brasil

Tabela 1 (3º módulo) Estado do Rio Grande do Norte - Variável = População residente (Pessoas) por tipo de deficiência

Rio Grande
Norte

Total

2.776.782

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

540.571

Deficiência mental permanente

62.188

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

15.841

do Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço, mão, pé ou dedo polegar)

5.088

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar

391.193

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir

116.666

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou
154.475
subir escadas
Nenhuma destas deficiências

2.215.032

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 - Brasil

Na tabela 2, (p.48) que se segue, apresenta na sua composição, um levantamento feito por
regiões geográficas e por estados da federação no ano de 2000. Dentre as alternativas fornecidas
pelo IBGE na tabela 2, apresenta os seguintes tipos de deficiências classificadas: mental
permanente, visual, auditiva, incapacidade com alguma ou grande dificuldade de subir escadas ou
caminhar, tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente, falta de membro ou parte dele, pelo
menos uma das deficiências, ou nenhuma delas. A opção escolhida foi a alternativa: “Pelo menos
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uma das deficiências”, onde são contabilizados todos os tipos de deficiência, vez que as outras
alternativas disponíveis pelo IBGE sempre subtrai algum tipo de deficiência, mascarando, portanto o
resultado total real que se pretende coletar, só oferecido nessa alternativa.
Na comparação por regiões geográficas, se fez dois cálculos: Se optou sempre o primeiro
resultado, ser uma amostra percentual em relação à população atual total do Brasil, que é de
169.799.170 habitantes, e o segundo cálculo sempre levando em consideração o número das
pessoas deficientes no país, que é de 24.537.984. Adotou-se como alternativa, apresentar em
ordem crescente o número de pessoas com deficiência; e em razão desse procedimento se tem a
seguinte classificação: a região com menor índice de pessoas com deficiência é a Centro Oeste
respectivamente com 0,94 % e 6,51 %; depois a Região Norte com 1,22 % e 8,46 %; a Região Sul
com 2,08 % e com 14,42 %; em quarto lugar a Região Nordeste com 4,69 % e com 32,49 %; e
finalmente a Região Sudeste com o maior número de pessoas com deficiência por região, com
5,50% e 38,10 %.
Em relação ao número de habitantes, considerando apenas as capitais da Federação do Brasil,
conta com uma população de 34.590.027 pessoas, sendo 4.934.998 com pelo menos um tipo de
deficiência, o que resulta um índice de 14,26 %. Segundo comparações percentuais feitas entre
capitais, Brasília, é que detém o menor índice de pessoas com deficiência, com uma população de
198.422 residentes, tem 19.951 pessoas com algum tipo de deficiência perfazendo 10,05 %; e a de
maior índice de deficientes são respectivamente: Belém com 16,297 %; Recife com 16,255 % e
Manaus com 16,209 %, com porcentagens praticamente invariáveis.
No Norte e Nordeste do país é onde se detém a maior incidência de pessoas com deficiência.
No Nordeste as capitais têm a seguinte classificação em ordem decrescente: Recife lidera com o
maior índice de pessoas com deficiência 16,2 %; Maceió 15,4 %; Bahia 15,3 %; João Pessoa e
Teresina 14,8 %; Aracajú 14,6 %, Natal 14,4% na sétima posição, Fortaleza 13.6 % e São Luiz com
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o menor índice de 13,5 % de pessoas com deficiência.
Cerca de 540.571 pessoas ou mais da população do estado do Rio Grande do Norte tem algum tipo
de dificuldades ou limitação de locomoção seja permanente ou temporária. Natal com uma população
atual de 712.317 pessoas possui 102.793 pessoas com algum tipo de deficiência, o que reforça a
relevância do presente estudo. Para reverter esse quadro é preciso que as autoridades públicas
competentes se sensibilizem e dêem soluções imediatas na assistência e prevenção de saúde pública,
adeqüe as cidades do estado, às políticas públicas municipais voltadas também para acessibilidade e
ofereça uma melhor qualidade de vida a pessoa portadora de deficiência.

48

Tabela 2

Variável = População residente no Brasil (Pessoas)

Tipo de deficiência = Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Ano = 2000
Brasil, Região Geográfica e Unidade da Federação
Brasil

24.537.984

Norte

2.077.120

Nordeste

7.973.282

Sudeste

9.350.975

Sul

3.538.781

Centro-Oeste

1.597.826

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá

214.240
75.212
415.102
37.721
1.100.202
56.028

Tocantins

178.614

Maranhão

952.193

Piauí

511.134

Ceará

1.251.424

Rio Grande do Norte

540.571

Paraíba

653.111

Pernambuco

1.365.334

Alagoas

433.806

Sergipe

264.649

Bahia

2.001.059

Minas Gerais

2.602.856

Espírito Santo

472.591

Rio de Janeiro

2.136.593

São Paulo

4.138.934

Paraná

1.270.479

Santa Catarina
Rio Grande do Sul

725.978
1.542.325

Mato Grosso do Sul

296.406

Mato Grosso

364.357

Goiás

666.266

Distrito Federal

270.797

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000
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4.2 TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA: POPULAÇÃO IDOSA
Dentre outros fatores levantados por vários autores em seus trabalhos de pesquisas,
(MAZZOTA,1982; PRADO, 2003; SASSAKI, 2003; UBIERNA,1997) o que também contribui para o
elevado número de pessoas com deficiência, foi considerar nas suas estatísticas, o processo de
transição demográfica, que eleva a faixa do número da população idosa. O Brasil já deixou de ser
considerado um país de jovens, pois a média de sua população está envelhecendo, e, além disso, a
expectativa de vida está aumentando. Segundo o censo 2000, os levantamentos estatísticos
direcionam que a população brasileira está comprovadamente envelhecendo. Hoje uma entre dez
pessoas tem mais de 60 anos, no ano 2050, essa proporção será de uma para cinco pessoas. É uma
realidade que avança silenciosamente, sem alarde, já deveria ser uma preocupação dos órgãos
competentes, a procura de soluções preventivas nas políticas de gestões públicas, no amparo hoje,
para futura qualidade de vida dessas pessoas. Outro fator, segundo as estatísticas do censo do IBGE,
são os indicadores sociais levantados. Hoje, 81,40% das pessoas com mais de 60 anos que residem
em áreas urbanas, tiveram incremento de expectativa de vida. Dados divulgados em 1992
demonstravam que a média de vida de idade dos brasileiros era 66,3 anos, sendo 70,1 para as
mulheres e 62,8 anos para os homens. No estado do Rio Grande do Norte a população não se
apresenta de forma diferente: a média de vida era 63,8 anos, as mulheres com 67,0 anos e os homens
com 60,7 anos. Em 2002, a vida média de idade dos brasileiros passou para 67,3 anos, as mulheres
aumentou para 74,9 anos de vida, e os homens também aumentou para 67,3 anos. Os
norteriograndenses aumentaram a média de idade de vida para 67,0 anos, as mulheres passando para
70,3 e os homens 63,8. Esse indicador eleva o número de pessoas idosas com probabilidade de
dificuldade de locomoção em razão da própria idade. Cuidar dos idosos é uma questão de cidadania,
pois além dos dispositivos constitucionais, ressalta-se a vigência da Lei Federal nº 8.842/94 que
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“Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras
Providências”, e a Lei nº 10.741 “que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”.
Partindo da premissa que todos os cidadãos devem ter seus direitos garantidos, para que a pessoa
idosa também possa exercer a sua plena cidadania garantindo seus direitos constitucionais, as
edificações e passeios públicos devem estar adequados as suas dificuldades. Pelas estatísticas do
censo de 2000, o aumento da demanda na cidade do Natal da expectativa de vida segundo o IBGE,
leva a crer de antemão que: em primeiro lugar, uma necessidade premente de políticas públicas, de
projetos e execução em curto prazo na eliminação das barreiras arquitetônicas nos espaços urbanos e
nas edificações. Ao se postergar, se estará, a cada dia que passa, gerando mais dificuldades a esse
segmento da população, em razão da crescente demanda nessa faixa da idade. Essas pessoas
encontram-se impossibilitadas do seu direito de ir e vir, diante das dificuldades geradas pela falta de
adequações arquitetônicas, cerceando uma das mais importantes necessidades desses indivíduos, que
está ligada ao lazer, alternativa de fundamental importância na integração social dos grupos de terceira
idade e seus pares. Em segundo lugar, o turismo em Natal a cada dia que passa, torna-se uma opção
de lazer preferida pelos grupos da terceira idade, e a ausência de políticas públicas de acessibilidade
voltadas para o turismo para esse segmento, incentiva essas pessoas a procurarem novas alternativas
de lazer em outros estados e países. Eliminar as barreiras arquitetônicas nos pontos turísticos de
nossa cidade, além de melhorar a qualidade de vida de todos, torna-se alternativa de importância
estratégica de captação de postos de trabalho e renda.

4.3 ACIDENTES DE TRÂNSITO E DEFICIÊNCIA
Segundo a OMS, outro fator importante desse elevado número de pessoas com deficiência, são os
acidentes de trânsito, que a cada, dia faz milhares de pessoas perderem as suas vidas, ou sofrerem
algum tipo de seqüelas.
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A seguir se apresentará depoimento importante:
Trânsito é o conjunto de deslocamentos diários para alcançar zonas de serviços,
consumos e lazer, desenvolvidos nas vias públicas por pessoas com diferentes
níveis socioeconômicos, capacidades físicas, capacidades mentais e traços
culturais.
O trânsito apresenta leis e normais que têm por finalidade garantir a segurança de
toda população (pedestre, motoristas, motociclistas, passageiros e cadeirantes) com
diferentes interesses e necessidades.
O trânsito é mais que um espaço, geográfico. É o espaço da cidadania. Pobres,
ricos, negros, brancos, pessoas com deficiência, mulheres, crianças, idosos,
policiais, patrões, trabalhadores, seguidores de qualquer religião, membros de
qualquer partido político, de organizações sindicais e comunitárias, todos se
relacionam com o trânsito. E todos são iguais perante a lei, com direitos e
responsabilidades estabelecidos para assegurar a sua mais harmoniosa
convivência. (MOVIMENTO NACIONAL DO TRÂNSITO,2003, p.6).

Os acidentes de trânsito matam em média 1,2 milhões de pessoas a cada ano no mundo, e outras
milhares de pessoas ficam com algum tipo de deficiência seja temporária ou incapacitados por toda
vida, contribuindo para o aumento do número de pessoas com deficiências. Muito embora as maiores
frotas de carros estejam concentradas nos países desenvolvidos, a maioria destes acidentes, ocorre
em países em desenvolvimento como o Brasil.
A Federação de Vítimas de Acidentes de Tráfego está profundamente preocupada com os milhões
de vítimas fatais, as graves deficiências nos sobreviventes, a perda de estima nos acidentes de trânsito
assim como os imensos efeitos psicológicos, sociais e econômicos que esses acidentes provocam em
todo mundo. Segundo Marcel Adeje9, acolhe muito favoravelmente o informe citado e apóia com
firmeza o chamamento em favor de uma resposta eficaz.
Tem-se o depoimento de Geniviéve Jurgensen10:
Os acidentes de trânsito representam uma tragédia interminável. É a principal causa
da mortalidade de jovens nos paises industrializados. Em outras palavras,
constituem uma emergência sanitária, e os governos devem encontrar uma resposta
quando sabem quais são os remédios. Este informe é uma contribuição ao esforço
de quem sofreu um drama pessoal, e decidiu fazer algo para terminar com essa
carnificina que se pode evitar.

Presidente da Federação Européia de Vítimas de Acidentes de Tráfego da Suíça (ACIDENTES, de trânsito,
2004).
10
Fundadora e porta voz da liga contra a violência terrestre na França (ACIDENTES, de trânsito,2004).
9
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E também o depoimento também de Dean Wilkerson11:
Muitas mortes e traumatismos por acidentes de trânsitos, e em especial os
provocados por pessoas que conduzem seus carros sob o efeito do álcool ou
drogas, são absolutamente preveníeis. A OMS esta realizando um trabalho
importante ao concentrar sua atenção na violência terrestre e considerar que se
trata de um problema mundial de saúde pública cada vez mais grave. Esse informe
será um valioso recurso para Motriz Against Drunk Driving e seus Associados em
seus esforços para por fim a condução e condições físicas inadequadas e prestar
apoio às vítimas desses delitos.

O Brasil atualmente encontra-se em quarto lugar no ranking mundial em acidentes de trânsito.
Havia uma tendência anterior de diminuição de acidentes de 6% ao ano, desde o sancionamento do
novo Código de Trânsito Brasileiro em 1997. No entanto de 2000 a 2002, o número de mortos em
acidentes de trânsito cresceu 6% ao ano, invertendo as tendências anteriores, que o país vive uma
nova escalada da violência no trânsito. Os dados fazem parte do mapa da violência IV – Os jovens do
Brasil, publicado pela ONU, para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). A pesquisa, baseada no
número de registro de óbitos do Ministério da Saúde, analisou as estatísticas de 1993 a 2002. Nesse
período de tempo, a quantidade de mortos cresceu 19,5% passando de 27.839 para 33.265
(ACIDENTES...,2004).
Para o coordenador do levantamento, o sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz12, esse resultado, se
deve ao relaxamento das campanhas educativas e repressivas oficiais. A partir de 2000 os DETRANS
e DENATRAN não deram continuidade aos trabalhos, além do mais continua Júlio, tudo se faz pelas
lombadas eletrônicas, que substituíram o fiscal que multava, mas orientava.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA mostra dados que os prejuízos com acidentes
de trânsito só nas cidades chegam a R$ 5,3 bilhões anuais. Se considerar todas as projeções, incluindo
acidentes nas estradas, as despesas com hospitais, médicos, pagamentos de seguros e outros itens, o

11

12

Diretor executivo da Mothers Against Drunk Driving, Estados Unidos da América (ACIDENTES, de trânsito,
2004).

ACIDENTES..., 2004.
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país perde R$ 10 bilhões, só com as perdas com a produção de pessoas que morrem ou não podem
mais trabalhar, figurando entre os aposentados por invalidez da previdência, somam 1,5 bilhão
(ACIDENTES, 2004).
Reportando a cidade do Natal e fazendo um levantamento das estatísticas no DETRAN-RN no que
se refere a acidentes de trânsito na cidade do Natal, considerando, o ano de 2002, no quadro 1,
ocorreram 7.207 acidentes, dos quais 6.114 sem vítimas que corresponde a 84,83%. Com vítimas
houve 1.093 casos, correspondendo a 15,17 com vítimas, com uma porcentagem de seqüelados,
decorrente dos acidentes de trânsito, sejam elas temporárias ou permanentes. Os dados sobre
acidentes de trânsito do DETRAN-RN são coletados atualmente do ITEP, CPRE e Polícia Federal.
Como alguns tipos de acidentes de trânsito não são computados pelo DETRAN-RN, pois ocorrem
alguns atropelamentos sem vítimas fatais ou pequenos acidentes (não é acionada a perícia, portanto
não constam nos registros estatísticos do referido órgão, no entanto muitos desse acidentes provocam
seqüelas nas vítimas). Como essa pesquisa visa coletar dados especificamente o número de pessoas
com algum tipo de deficiência temporária ou permanente vitimada por acidente em trânsito, então por
esse motivo, foi feita a opção de se pesquisar os hospitais preferenciais, em atendimentos de urgências
estaduais e privados.

MESES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL ANUAL

A C I D E NT E S
COM VÍTIMA
90
70
86
76
91
92
83
105
103
95
93
109
1.093

TOTAL MENSAL
%
16,57
13,51
13,69
14,02
15,66
15,70
14,51
15,49
17,46
14,64
14,42
16,15
15,17

SEM VÍTIMA
453
448
542
466
490
494
489
573
487
554
552
566
6.114

%
83,43
86,49
86,31
85,98
84,34
84,30
85,49
84,51
82,54
85,36
85,58
83,85
84,83

ABS
543
518
628
542
581
586
572
678
590
649
645
675
7.207

%
7,53
7,19
8,71
7,52
8,06
8,13
7,94
9,41
8,19
9,01
8,95
9,37
100,

Quadro 1 – Distribuição do número de acidentes de trânsito em Natal, por tipo de acidentes, segundo meses do
ano de 2002.
Fonte: DETRAN-RN – Setor de Estatísticas
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A partir da opção selecionada, para se ter a menor margem de erro disponível nas estatísticas
coletadas, foram contatados os hospitais de referências. Primeiramente o Hospital Estadual Dr. José
Pedro Bezerra, localizado em Natal, na zona norte no bairro de Potengí - conjunto Santa Catarina, que
faz atendimento preferencial em maternidade, pediatria e clínica geral. Não dispondo equipe de
atendimentos em traumatologia, ortopedia e neurologia, presta os primeiros socorros às vítimas de
acidentes de trânsito daquela região, e logo em seguida, encaminha todos os vitimados para o Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel/Pronto Socorro Clóvis Sarinho. De posse dessa informação de
transferências dos vitimados em acidentes de trânsito para o Hospital Walfredo Gurgel13, foi excluído o
Hospital Dr. José Pedro Bezerra do universo de interesse, para não computar duplicidade de uma
mesmo ocorrência. Por ser o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel / Pronto Socorro Clóvis Sarinho um
hospital público de referência, localizado em Natal no bairro do Tirol na zona leste, recebe
encaminhamentos de todos os tipos de acidentes ocorridos na cidade.
Em visita e entrevista mantida em agosto de 2004 com o Sr. Erivaldo Siqueira da Costa, chefe de
divisão do “Serviço de Arquivo Médico e Estatístico” – SAME, do setor de estatísticas do referido
hospital, foi colocado à disposição para esse trabalho, informações de seu acervo, para a pesquisa
referente aos registros naquele setor, dos números de acidentados no trânsito ocorrido em Natal.
Foram coletados dados do relatório anual estatístico apresentado, compilado nos boletins de
ocorrência diários dos registros, e de todos os tipos de acidentes classificados por sexo e faixa etária
que foram dados entrada no hospital no ano de 2003, sendo esse o levantamento estatístico mais
atualizado do hospital. A metodologia adotada no relatório anual do referido setor é a estatística
descritiva. No que se refere a dados de anos anteriores não existe relatórios estatísticos, só os boletins
de ocorrências arquivados por ano. Foi constatada a informação que no ano de 2003, foram feitos em
média 580 atendimentos/dia, sendo 12 desses atendimentos/dia de acidentes de trânsito, que
13

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel / Pronto Socorro Clóvis Sarinho.
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corresponde a 2% das ocorrências em média. Para o universo de 208.906 atendimentos no ano de
2003 no referido hospital, em que foi computado um total de 4.350 acidentes de trânsito, que equivale a
2,086% e estão distribuídos segundos relatórios anuais do ano de 2003 da seguinte forma: acidente
automobilístico houve 1.072 casos; acidentes de moto 1.646; acidentes envolvendo bicicletas 858
casos e atropelamento 774 casos. Como são atendimentos de urgência, mais de 90%14 dos casos logo
em seguida ao atendimento, são encaminhados do Hospital Clóvis Sarinho, para hospitais particulares
de acordo com a escolha da família ou do responsável. Os hospitais mais requisitados nas
transferências são: O ITORN, o Hospital Médico Cirúrgico, ou ainda para Hospital Memorial, por terem
em comum um corpo clínico especializado em traumatologia e ortopedia e por serem conveniados com
o SUS. Em contato mantido com a administração, se constatou que, infelizmente os três hospitais
citados não têm nenhum tipo de estatística documentada referente aos vitimados; se posteriormente
ficaram acometidos com algum tipo de seqüela motora ou neurológica nos acidentes de trânsito, vez
que os pacientes geralmente ficam internados em média dois dias, e os referidos hospitais não fazem o
acompanhamento ambulatorial.
Em paralelo, foi mantido contato diversas vezes no ano 2004 com o Sr. Jean Franklin de Araújo
Silva15 do departamento de estatísticas do DETRAN-RN. Alguns dados estatísticos foram
selecionados, como o gráfico 2, (p.57) onde se tem uma amostra do comportamento de número de
acidentes no período de 1996 a 2002 em Natal16, e se observam três conclusões importantes: a
primeira, que o número de acidentes nesses sete anos sempre ocorrem com maior freqüência nas
sextas-feiras e nos sábados. Portanto deveria se valorizar, as campanhas educativas e de
esclarecimentos, além de blitz com freqüência nos locais de maior número de acidentes de trânsito, a
partir dos dados coletados. Essas medidas irão contribuir para mudar essa realidade. A segunda
conclusão, é que se observou no gráfico 2, a variação do número de acidentes coletado nos intervalos
Informação do Sr. Erivaldo Siqueira da Costa, Chefe do SAME.
Chefe do Setor de Estatísticas do DETRAN-RN.
16
O DETRAN-RN só tem estatísticas desses dados a partir de 1996.
14
15
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dos anos, com picos nos anos de 1999 e 2000, que deve está relacionado com o aumento da frota de
automóveis e um fator complicador nos grandes centros urbanos. Segundo palestra proferida em
25/09/2003, pelo atual prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves, afirmou que em 1990 Natal tinha 42.297
veículos registrados no DETRAN-RN. No ano 2000 houve um aumento da frota17 para 164.823
veículos, isso perfaz um aumento de 389% na frota em dez anos. Com essa informação se percebe a
tendência do aumento de acidentes no trânsito. Pode-se constatar, no entanto ainda pelo gráfico 2,
uma terceira conclusão. A partir do ano de 2001, mesmo com o aumento da frota de veículos, o
número de acidentes no trânsito em Natal, começou a entrar em declínio em uma queda lenta, mas
progressiva, e conseqüentemente veio a diminuir o número de vítimas fatais, e vitimados com algum
tipo de seqüela, seja permanente ou temporária. O sancionamento do novo Código Brasileiro de
Trânsito em 1997, no capítulo XIV - da habilitação, no art. 148, § 1º- “A formação dos condutores
deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e dos conceitos básicos de proteção ao
meio ambiente relacionado com o trânsito”, contribuíram significativamente para esse decréscimo. Com
a implantação do referido artigo, foi dado um grande passo no sentido de minimizar os acidentes de
trânsito, ao implantar uma nova consciência de responsabilidade social, com excelente perspectiva de
mudanças de atitudes nas novas gerações, pois só com uma educação séria, com o conhecimento da
legislação de trânsito, das normas gerais de circulação e conduta, com testes visuais, conhecimento de
placas turísticas, de sinalização de trânsito, primeiros socorros, cidadania e noções de mecânica. Com
essa política, se estará criando uma nova mentalidade no candidato a habilitação de conduzir veículos
automotor e elétrico, contribuindo sem dúvidas para uma maior segurança no trânsito como condutores
e com os pedestres, minimizando o número de vítimas e de pessoas com deficiência em acidentes de
trânsito. Em paralelo com a continuação das campanhas educativas, e o projeto pedagógico PNET, a
partir das escolas de 1ª a 8ª séries, ensino médio e normal (atualmente com 41 escolas cadastradas
17

Todos os tipos de veículos que são obrigados a serem registrados no DETRAN-RN, desde moto até máquinas
agrícolas.
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entre públicas e privadas) é mais uma ação preventiva dos direitos e deveres do cidadão no trânsito,
dentro de um processo curricular contínuo e permanente. Em relação à outra pesquisa feita no
DETRAN-RN, foram levantadas estatísticas baseadas na média da variação média anual dos anos de
1997 a 2003, e se observou uma redução percentual no número de acidentes na cidade do Natal, de
9,24 % aproximadamente nesse intervalo de anos. Esse dado vem a confirmar que através dos
resultados das pesquisas levantadas, existir propostas efetivas de políticas públicas, que têm o poder
controlar e até minimizar os acidentes de trânsito.

Gráfico 2 – Número de acidentes por dia da semana em Natal
Fonte: Setor de Estatísticas do DETRAN-RN

Pretende-se fazer uma ressalva das aparentes contradições das amostras coletadas entre as
estatísticas levantadas pelo DETRAN-RN, e Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/ Pronto Socorro
Clóvis Sarinho. Ocorre em conseqüência que o item, “número de casos de acidentes com vítimas
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fatais” são encaminhadas direto para o ITEP, só sendo computados esses dados nas estatísticas do
DETRAN-RN.

4.4 MEIOS DE TRANSPORTES EM NATAL
Quando se fala em meios de transportar pessoas, refere-se a um assunto de importância para
qualquer cidadão, especialmente no que se refere à pessoa com deficiência, e em especial ao
cadeirante, pois como se sabe, a cadeira de rodas é literalmente parte de quem a usa. Quando se fala
em transportes, subtendem-se todos os meios alternativos; aéreo, rodoviário, ferroviário e marítimo.
Por essa razão se fez uma pesquisa complementar para através da coleta de dados pela fotografia,
retratar essa realidade tão necessária em Natal.
Para os transportes aéreos, Natal disponibiliza o Aeroporto Internacional Augusto Severo, local de
embarque e desembarque dos aviões. Atualmente, encontra-se totalmente adequado aos padrões de
acessibilidade da NBR 9050, além de dispor de um atendimento médico de urgência permanente, com
excelente padrão de prestação de serviço.
Em relação ao transporte marítimo, pode-se contatar que para o embarque/desembarque nos
navios, a pessoa com necessidade especial terá muitas barreiras arquitetônicas a vencer até sair do
cais do porto. Se o embarque/desembarque for por navegação particular, para um cadeirante é
totalmente inacessível seu deslocamento.
No transporte terrestre rodoviário, Natal tem como opções, os transportes coletivos: ônibus e micro
ônibus. Ao se referir aos ônibus como meio de deslocamento, se constata que atualmente só existe
quatro linhas disponíveis à população, e com horários alternados. Referente aos micro ônibus de 18
lugares, não existe nenhum adaptado para cadeirante. Disponível para cadeiras de rodas existe o
transporte cidadão, micro ônibus com 21 lugares, sendo três para cadeirantes.18

18

Informação cedida pela empresa de transporte Guanabara ltda – Setor de estatísticas.
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Em levantamentos feitos em todas as estações ferroviárias de Natal, flagrou-se que nas estações
de paradas dos trens de Natal, e inclusive o próprio trem, não existe qualquer tipo adaptação de
acessibilidade.
Concluindo esse capítulo, foram apresentados alguns dados estatísticos da ONU, OMS e IBGE
sobre as pessoas com pelo menos uma deficiência de 1992 a 2002 no Brasil. Informações sobre dados
estatísticos levantados no estado do Rio Grande do Norte, e em especial na cidade do Natal, foram
coletados nos seguintes órgãos: CPRE, DENATRAN, DETRAN-RN, IBGE, IPEA, ITEP, ITORN, Polícia
Federal, Hospital Médico Cirúrgico, Hospital Memorial, Hospital Estadual Dr. José Pedro Bezerra,
Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/ Pronto Socorro Clóvis Sarinho. Respectivamente de acordo com
cada item nesse quarto capítulo, foram levantadas as estatísticas afins que se seguem: perfil do
número de pessoas com algum tipo de deficiência, da transição demográfica, e a deficiência em
conseqüência dos acidentes de trânsito. Foi finalizado com um levantamento de todos os meios
transportes disponíveis à população.
Foram coletadas informações suficientes para nesse ínterim se reportar ao próximo capítulo, onde
será apresentado o “método”, um assunto importante no projeto da dissertação, onde serão
apresentados todos os passos no encaminhamento desse trabalho. Será apresentada a análise
documental do projeto, um comentário sobre uma pesquisa encontrada, ocorrida em 1998. Será
apresentado o levantamento fotográfico, a metodologia das entrevistas, e os critérios para escolha dos
entrevistados.

60

5 RUMO À ACESSIBILIDADE: ANÁLISE DOS PROJETOS (1992 A 2002) DAS FOTOS E DAS
ENTREVISTAS
Nesse capítulo se fará primeiramente uma exposição dos critérios de seleção, tendo como base os
quatro projetos em nível municipal como referência para posteriores análises e conclusões sobre as
políticas públicas implantadas ao longo dos dez anos. Em seguida será apresentada uma pesquisa
documental encontrada e realizada em 1998. Será tratado das técnicas utilizadas no processo de
coletas de dados da elaboração do levantamento do acervo fotográfico. E concluindo, será comentado
todo processo e a metodologia adotada nas entrevistas, além dos critérios para seleção dos
entrevistados.

5.1 ANÁLISE DOCUMENTAL (04 PROJETOS)
De todo material de pesquisa levantado nas diversas secretarias da Prefeitura Municipal do Natal,
foram selecionados os quatro principais projetos ao longo dos dez anos a partir de 1992. O critério
utilizado, foi fazer uma coleta, a mais exaustível possível de documentos e projetos disponíveis. Em
seguida, selecionou-se os projetos que tiveram uma grande abrangência de área de estudo para
implantar as eliminações das barreiras físicas no tecido urbano, tornando a cidade acessível

19.

Considerou-se como outro critério, que todos o projetos tivessem em comum a solicitação de alocações
de recursos financeiros, através de convênios com o Governo Federal, em razão dos projetos
elaborados com recursos municipais, serem ações muito isoladas, portanto muito genéricos dentro de
uma visão mais ampla, na proposta dessa tese. A partir de tais constatações, norteadoras, de posse
desse material, se fez uma análise documental.

5.1.1 Primeiro projeto após a Lei nº 4.090: Projeto “Cidade Sem Barreiras”
19

Entende-se por grande abrangência, por exemplo, o caso de considerar objeto de estudo, toda a área do centro da
cidade e alguns bairros periféricos.
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Após a oficialização da Lei Municipal nº 4.090 em 03 de junho de 1992, Projeto “Cidade Sem
Barreiras” foi o primeiro projeto de urbanização elaborado especificamente para as pessoas portadoras
de deficiência, com objetivo de eliminar as barreiras arquitetônicas em alguns pontos na cidade do
Natal. Foi desenvolvido na administração do então prefeito Aldo da Fonseca Tinoco Filho. A proposta é
datada de fevereiro de 1993, e a localização dessa única cópia original do referido projeto é de grande
valia, por trata-se de um acervo documental de grande importância pelo seu valor histórico no processo
de alocações de recursos, e por esclarecer qualquer dúvida pendente da exatidão do que foi o projeto
Cidade Sem Barreiras, datado de fevereiro de 1993, vez que os entrevistados não tinham a lembrança
com exatidão dos fatos ocorridos na época da elaboração do referido projeto, portanto a sua
localização veio corroborar, e eliminar quaisquer dúvidas sobre o Projeto “Cidade Sem Barreiras”.
Como não havia dotação orçamentária de maior valor a nível estadual nem municipal específica
para adequação das vias urbanas de Natal, foi elaborado o projeto Cidade Sem Barreiras, após o
sancionamento da Lei nº 4.090. Tratava-se de uma proposta com objetivo de angariar verbas federais,
para implantação do projeto que só seria realizado com a liberação dos recursos solicitados ao
Governo Federal. Nesse primeiro momento, foi desenvolvido um projeto para eliminação de barreiras
arquitetônicas nas vias urbanas, elegendo as Zonas Leste e Zona Sul após um levantamento de
prioridades de áreas. Nesse ínterim convidaram e envolveram as entidades civis afins, e as
superintendências municipais que de alguma forma tivessem algum vínculo ou afinidade com o tema
acessibilidade. Foram ilustrados os pontos críticos de conflitos, e desenvolvido um projeto com a idéia
de fazer as adequações necessárias para eliminação das barreiras arquitetônicas na cidade do Natal.
Não se pode deixar de relatar que segundo o depoimento do então prefeito Aldo da Fonseca Tinoco
Filho, muitas pequenas intervenções foram feitas nesse meio tempo com dotação próprias municipais,
e até com a participação do Governo do Estado como, por exemplo, as rampas de acesso das
calçadas para as praias dos Artistas e a Praia do Meio.
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Só se sabe da existência dessa única cópia desse projeto, que foi disponibilizada para pesquisa e
apreciação, do acervo da extinta Superintendência Municipal de Obras e Viação da Prefeitura do Natal,
atual SEMOV.

Mapa 1 - Acertos geométricos, pontos de intervenções.
Fonte: SEMURB – esc. 1:20000

63

Na planta baixa anexa do mapa 1, acompanha o projeto com o seguinte título: Projeto: Cidade Sem
Barreiras – Acerto geométrico e sinalização viária para deficientes.

5.1.2 Projeto nacional do Governo Federal: Projeto “Cidade Para Todos”
Na continuação da pesquisa, foi encontrada uma cópia de outro documento também de
importantíssimo valor, que foi disponibilizado pela extinta SUMOV, atual SEMOV, que deu uma idéia da
verdadeira dimensão do projeto elaborado pela Prefeitura Municipal da Cidade do Natal e da CORDERN, em parceria com entidades civis envolvidas de comum acordo. Trata-se de uma correspondência
relevante e que complementa as entrevistas, trazendo novas informações acerca da segunda proposta
de acessibilidade após a Lei nº 4.090, sob o título: Projeto “Cidade Para Todos”.
A primeira etapa, segundo depoimentos dos entrevistados, foi dividida em duas fases. Pelo
documento, pode se perceber que o projeto original tinha quatro etapas a executar. Na chamada
primeira fase de acordo com o levantamento, foram executadas as primeiras adaptações.
A área priorizada, como primeira etapa dentro do projeto global foi denominada de “quadrilátero
central”, com pequena alteração em relação ao Projeto “Cidade Sem Barreiras”, abrangendo as
seguintes artérias: trecho compreendido entre a Av. Deodoro da Fonseca e Rua Vigário Bartolomeu,
delimitado pela Rua Heitor Carrilho e Rua Auta de Sousa, no centro da cidade do Natal. Essa área foi
selecionada em reuniões com os órgãos municipais, estaduais, federais, e com entidades que
congregavam as pessoas com deficiência nos diversos segmentos.
O critério para escolha do quadrilátero central, no centro da cidade, foi por ser um bairro
tradicionalmente conhecido como centro de comércio, negócios e serviços. Por possuir as áreas de
grande fluxo de pessoas e transportes em Natal, se configurava em um local de conflitos de graves
proporções pela presença simultânea de vias congestionadas, por veículos leves e transportes
coletivos (ônibus), das calçadas pela presença de alguns equipamentos e mobiliários urbanos locados
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sem planejamento de acessibilidade, e de camelôs que disputavam o espaço público com os milhares
de pedestres transitando todos os dias, dificultando o livre acesso de todos. As pessoas com
deficiências e idosos entre outros, tinham grande dificuldade de se deslocarem nas calçadas do centro
da cidade, enfrentando barreiras arquitetônicas na maior parte de seu percurso, tolhendo o direito de
freqüentarem o centro da cidade junto com outros segmentos da população, de usufruir uma cidade
acessível ao trabalho, lazer, educação, negócios, etc. As propostas de adequação de forma integrada
permitiriam a acessibilidade ao centro da cidade para todos, com ênfase ao atendimento da demanda
da pessoa com necessidade especial, democratizando o espaço urbano e tornado possível a
construção de uma nova cidade mais justa, mais fraterna, e mais humana.
Na segunda etapa, elegia adequações para as Praias do Meio / Artistas / Ponta Negra e Areia
Preta. Na terceira etapa a intervenção era no bairro do Alecrim, e na quarta etapa acrescentou-se o
bairro da Ribeira que não constava no Projeto “Cidade Sem Barreiras”.
Esse material encontrado em cópia xerox forneceu informações do projeto original, suficiente para
tornar alguns pontos do trabalho mais compreensível. Trata-se do Ofício nº 513/95-GP, no dia 26 de
setembro de 1995 expedido pelo então prefeito Aldo da Fonseca Tinoco Filho, onde ele agradece por
Natal ter sido selecionada para a implantação do Projeto “Cidade Para Todos” (ver Anexo H).
No referido documento cedido pela SEMOV, consta um mapa com os pontos de intervenções
alocados. Percebe-se nas propostas de intervenções, o aspecto limitado de acessibilidade no projeto,
desenvolvido com ações focadas de maneira genérica e reduzida, mesmo sendo discutidas com
entidades representativas da sociedade civil além dos órgãos municipais envolvidos.
Em pesquisa na biblioteca da SEMURB no mesmo período, foram encontrados mapas com outras
propostas de intervenções desenvolvidas nas áreas selecionadas. No mapa 2, a proposta do projeto
original, os pontos de intervenções para eliminação das barreiras arquitetônicas na área central de
Natal, aprovado pelo Ministério da Justiça, como se pode constatar :
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Mapa 2 – Áreas de Intervenções para eliminação de barreiras arquitetônicas. Esc. 1:20000
Fonte: SEMURB
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5.1.3 Cidade Alta, Etapa I / Fase II: Projeto “Cidade Para Todos”
Durante o período de levantamento das informações documentais, se encontrou um projeto
completo datado de março de 1997, da Prefeitura Municipal do Natal e a CORDE-RN, em que elegia
uma proposta para acessibilidade na Cidade Alta, referente à primeira etapa de implantação, mas se
referindo a uma segunda fase de execução. Embora esse projeto não tenha sido conseguido ser
conveniado, será apresentado em anexo toda a sua documentação por ser parte do processo no todo,
para eventuais pesquisas das diversas etapas, no contexto das políticas públicas municipais de
acessibilidade.
Segundo o documento em 1997, sob o tema “Projeto Cidade Para Todos”, as barreiras
arquitetônicas ainda constituíam um entrave à livre circulação e acesso, nos mais diversos pontos da
cidade, criando situações desagradáveis para a pessoa portadora de deficiência, em conseqüência das
dificuldades criadas pelas barreiras arquitetônicas. Não havia vagas apropriadas de acessibilidade para
estacionamentos dos veículos, ausência de elementos sinalizadores, dificuldades de acessar prédios,
falta de equipamentos facilitadores entre outras barreiras arquitetônicas.
O projeto tinha como objetivo dar continuidade às propostas elencadas na primeira etapa do
programa Cidade Para Todos, cujas intervenções encontrava-se em fase conclusiva. A área de
intervenção era no centro da cidade no quadrilátero delimitado pela Avenida Deodoro, Rua Junqueira
Aires, Rua Apodi e Rua Correia Teles, com objetivo de revitalização do Centro em toda a sua plenitude,
especialmente no tocante ao portador de necessidades especiais, tendo em vista o envolvimento de
toda comunidade.
Em seguida será apresentada uma planta anexada na documentação em que demonstra a área de
selecionada no centro da cidade para intervenção.
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Mapa 3 – Delimitação do quadrilátero no bairro Cidade Alta, para conclusão do Projeto “Cidade Para Todos”.
Esc. 1:4000
Fonte: SEMOV
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5.1.4 Reurbanizações das praças na área central

Nas pesquisas documentais encontrou-se mais um, e o último projeto disponível nos acervos que
foi cedido pela SEMURB. Trata-se de uma proposta elaborada pela Prefeitura Municipal do Natal e a
CORDE-RN, dando continuidade ao Projeto “Cidade Para Todos”. Datado de março de 1998, elege a
reurbanização e adaptações das praças da área central. Este projeto está classificado como parte da
primeira etapa, numa segunda fase de execução. Foi aprovado e totalmente executado conforme
constatação feita, nos moldes do convênio feito com a CORDE nacional.
Para um entendimento completo, está disponível toda proposta detalhada em anexo assim como as
planilhas orçamentárias e especificações técnicas dos serviços.
A proposta nesta fase compreendia haver intervenções nos espaços verdes e áreas de lazer que
integravam o quadrilátero de abrangência no centro da cidade, dando continuidade ao projeto definido
na primeira fase, dotando esses locais públicos com elementos e equipamentos para uma locomoção
segura para todos sem distinção de suas necessidades.
O projeto tinha como objetivo reurbanizar as praças e áreas de passeios públicos, dos elementos
necessários para locomoção segura de todos os pedestres, não apenas dos portadores de
necessidades especiais, difundindo a moderna filosofia do Desenho Universal.
Em seguida, será apresentada uma montagem, baseando-se nos dados da documentação original
do “Projeto Cidade Para Todos” etapa I / fase II, as nominações e localizações das seis praças
selecionadas no centro da cidade.
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Mapa 4 – Reurbanização e adaptações dos praças do quadrilátero selecionado na área central. Sem escala.
Fonte: SEMURB

5.2 DADOS DE UMA PESQUISA NO CENTRO DA CIDADE EM 1998
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Na pesquisa documental, se localizou um evento datado de 02 setembro de 1998. Refere-se ao I
Curso de Formação em Acessibilidade Integral: Urbanismo, Edificação e Comunicação em Natal,
ministrado pelo professor José Antonio Juncá Ubierna, (Espanha) em que os participantes durante o
curso, fizeram uma experiência prática pesquisando o nível de acessibilidade no centro da cidade de
Natal. O objetivo era visitar e avaliar as condições de acessibilidade em percursos pré-definidos, e
sugerir soluções para os possíveis problemas encontrados. Este curso acrescenta importantes dados
coletados em setembro de 1998 ao trabalho, por se tratar de uma avaliação da acessibilidade logo
após a implantação da primeira etapa do Projeto Cidade Para Todos, no centro da cidade do Natal.
Foram feitos levantamentos por dois grupos separados em locais diferentes no centro da cidade. Seus
componentes eram especialistas da área de acessibilidade de diversos órgãos e instituições, como a
CORDE, CREA, IPLANAT, STU, SMS, UFRN e UNP, portanto um documento de grande importância
para o acervo da pesquisa.

5.3 UM PERCURSO FOTOGRÁFICO NO ANO 2003 EM NATAL
Em relação à escolha da técnica a ser utilizada para se registrar os levantamentos de dados em
campo, se fez uso da utilização da fotografia, como uma forma alternativa na pesquisa, por retratar com
excelente grau de compreensão bidimensional, perfeita exatidão na fixação, e com rigorosa realidade
de uma imagem em um momento presente de interesse. Uma forma simples e prática de mostrar um
instante, que “fala” por si só, transmitindo o entendimento das situações de acessibilidade deparadas
“in loco” sem a possibilidade de contestação. Foram documentadas e catalogadas 3.650 fotografias
durante a pesquisa de campo, das principais vias de integração, alguns mobiliários e equipamentos
urbanos; algumas edificações estaduais, municipais e privadas, além de situações inusitadas que
despertaram interesse pela sua inacessibilidade, chegando mesmo a comprometer o direito de ir e vir
de qualquer cidadão.
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Todo acervo fotografado está disponível no cd-rom, anexo nos encartes. Foi organizado seguindo
uma ordenação seqüencial das avenidas, ruas e travessas ao longo de todas as suas extensões. Estão
dispostas no mesmo sentido longitudinal e transversal da malha urbana existente do mapa da cidade.
Foi escolhido como opção, fotografar os cruzamentos das ruas com semáforos instalados, por serem
os locais indicados e preferenciais de travessias dos pedestres, ou seja, onde se localizam as faixas de
travessias e rebaixamentos de calçadas. Todas a paradas de ônibus, ao longo de cada rua ou avenida
selecionada, foram fotografadas em ordem seqüencial do seu início ao fim. As fotografias foram
escolhidas usando o critério de fotografar, sempre no sentido horário como referencial. Foram
fotografadas, com quatro fotos seqüenciadas de cada esquina de todos cruzamentos, dando um giro de
360º, sempre começando pela esquina do lado esquerdo da rua.
Muito embora se saiba que o projeto municipal de acessibilidade, Cidade Sem Barreiras,
implantado após a Lei Municipal nº 4.090/92 não abrangeu a grande Natal, deu-se um espaço
complementar, e foram incluídas além do recorte da pesquisa, algumas fotografias de outras vias
alternativas importantes, e amostras de todos os meios de transportes coletivos, para se ter uma idéia
mais ampla e real do que foi realizado em Natal, no âmbito geral na eliminação das barreiras
arquitetônicas.

Fotografia 1 – Transporte
ferroviário
Fonte: Acervo Pessoal

Fotografia 2 – Transporte
rodoviário
Fonte: Acervo Pessoal

Fotografia 3 – Transporte
marítimo
Fonte: Acervo Pessoal

72

A pesquisa em campo do trabalho teve início em agosto de 2003, a partir do momento em que foi
feito o primeiro levantamento de dados fotográficos nas principais vias de acesso da cidade do Natal,
tendo uma área de abrangência, desde o Aeroporto Internacional Augusto Severo em Parnamirim Zona
Sul, até a praia da antiga Redinha, Zona Norte. Foi desconsiderado o levantamento da acessibilidade
das calçadas dos bairros da grande Natal, por ser uma área bastante ampla que deve ser tratada a
parte, por ser um tema bastante complexo, pelo prazo de tempo, e por não fazer parte do recorte
temático.

Figura 4 – Aeroporto Internacional Augusto Severo
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 5 – Igreja dos pescadores
Fonte: Acervo Pessoal

Embora o Aeroporto Internacional Augusto Severo, a antiga Redinha e suas vias de acesso
também não sejam foco do estudo, foram feitos levantamentos fotográficos ilustrativos em algumas
vias alternativas de integração pelas suas importâncias estratégicas na malha urbana, com objetivo de
mostrar uma realidade atual da cidade com maior amplitude.
Embora a avaliação do trabalho esteja centrada nos locais onde houve maior concentração de
projetos de adequações em conseqüência das políticas públicas segundo documentos e projetos
pesquisados, o levantamento fotográfico foi iniciado pela antiga Redinha, onde se documentou as
barreiras arquitetônicas existentes. Foi incluída a Zona Norte, mesmo não tendo sido contemplada
dentro do projeto inicial “Cidade Sem Barreiras”, pois segundo estatísticas da ADEFERN, na Zona
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Norte é onde se localiza a maioria das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência na cidade do
Natal, e ao incluí-la, se está dando uma maior legitimidade ao trabalho. Essa condição de maior
concentração de pessoas com necessidades especiais, alerta a necessidade de políticas públicas
municipais, e implantação de projetos a curto, médio e longo prazo nessa área, visando eliminação das
barreiras arquitetônicas e a conseqüente melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Nessa região
se elegeu três vias de integração urbana importantes como amostra, e de acesso a algumas
edificações públicas e privadas nessas rotas. A primeira foi a Av. Itapetinga dada a sua importância de
fluxo. Sabe-se que ainda no próximo ano, a antiga Redinha e Av. Itapetinga serão reformadas e
adaptadas. Foram selecionadas mais duas avenidas, e vias de grandes escoamentos e integração
naquela área. A segunda escolhida foi Av. João de Medeiros Filho, por ser uma das principais vias de
acesso às praias da Zona Norte, e a terceira avenida escolhida de grande integração, foi a Av. Bel.
Tomaz Landim20, no trecho entre o seu início, na Mário Negócio, até a Av. Benedito Santana (no
entroncamento conhecido como gancho). Todos os cruzamentos com semáforos e paradas de ônibus
das três avenidas selecionadas foram fotografados e catalogados seqüencialmente. Algumas
edificações e locais foram levantados em pontos isolados fora da área escolhida, devido a sua grande
importância social dentro do contexto social assistencialista a comunidade, como é o caso das
condições de acessibilidade além da travessia de pedestres da ponte de Igapó, Centro de Saúde,
igrejas, Delegacia de Polícia, alguns bares, praças, o Centro de Lazer, paradas de ônibus, escolas, o
Centro Cultural e Biblioteca Escolar. Foi incluído também o antigo Hospital Santa Catarina, hoje
Hospital Estadual Dr. José Pedro Bezerra, o Terminal Rodoviário da Soledade e todas as estações
ferroviárias existentes na Zona Norte.

Começa com o nome de Avenida Felizardo Firmino de Moura, e depois da ponte de Igapó passa a ser chamar
Tomaz Landim.

20
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Figura 6 – Centro de Lazer
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 7 – Terminal Rodoviário
da Soledade
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 8 – Hospital Estadual Dr.
José Pedro Bezerra
Fonte: Acervo Pessoal

Na Zona Leste, estão localizados os bairros: Cidade Alta, Ribeira e Petrópolis, selecionados para
pesquisa. O trabalho se concentra nesses três bairros, onde foi levantada toda a malha viária, por se
tratar do local onde foi implantado o primeiro convênio do Projeto Cidade Para Todos, e onde foram
feitos os maiores investimentos de adaptações para eliminação das barreiras arquitetônicas na cidade.
Foi nessa área que se localizaram as maiores intervenções de acessibilidade nas vias urbanas nos
primeiros dez anos após a implantação da Lei Municipal nº 4.090 na cidade do Natal.

Figura 9 – Instituto Histórico e
Geográfico – RN
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 10 – Calçada da Praça
Augusto Severo
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 11 – Um cruzamento no
bairro de Petrópolis
Fonte: Acervo Pessoal

Foi feito o levantamento fotográfico em todas avenidas, ruas e travessas de grande fluxo dessa
área selecionada. Adotando a mesma filosofia de trabalho aplicada na Zona Norte, se optou fazer um
levantamento nas principais vias de escoamentos do entorno, usando o critério de sua importância de
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maior fluxo, e que se interligasse com a área escolhida, no caso, Cidade Alta, Ribeira e Petrópolis.
Documentou-se as barreiras arquitetônicas dos acessos das edificações importantes de uso público
que estão inseridas ao longo dessas vias como unidades de saúde, igrejas, bares, praças, paradas de
ônibus, escolas, Delegacia de Polícia e a Cidade da Criança.
Em seguida levantou-se fotograficamente toda a orla marítima das praias entre a Zona Sul e Leste,
começando em Ponta Negra até o Forte dos Reis Magos, para constatar e aferir o grau de
acessibilidade desses locais.

Figura 12 – Praia de Ponta Negra Figura 13 – Praia dos Artistas
Fonte: Acervo Pessoal
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 14 – Praia do Forte
Fonte: Acervo Pessoal

Na Cidade Alta, além das vias urbanas do centro da cidade, fotografou-se a acessibilidade dos
prédios da Assembléia Legislativa, do antigo Palácio do Governo, a antiga Catedral, e a Praça 7 de
Setembro, a Praça Memorial Câmara Cascudo, da Praça J. Tiburcio, a Praça André de Albuquerque, a
Praça Metropolitana e a Igreja do Rosário. Com esse levantamento se pretende apresentar a realidade
da cidade do natal no ano de 2003.
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Figura 15 – Antigo Palácio do Governo
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 17 – Praça Memorial Câmara
Cascudo
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 16 – Praça 7 de Setembro
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 18 – Praça Dom Vital (Igreja do Rosário)
Fonte: Acervo Pessoal

Elegeu-se o bairro de Petrópolis, justamente por além se encontrar limítrofe da área selecionada, e
conseqüentemente ter sido também beneficiado, ser um bairro com grande valor histórico na cidade do
Natal. Pretende-se deixar registrado que com base nesse bairro, não se conclua que todos os bairros
residenciais da grande Natal estão nos mesmo patamar de acessibilidade, pois na realidade ele foi o
único beneficiado entre todos os bairros. Ele foi incluído na pesquisa pela sua proximidade com o
centro da cidade. Acrescentou-se o levantamento da acessibilidade do Ginásio Djalma Maranhão, mais
conhecido como Palácio dos Esportes, e da Biblioteca Câmara Cascudo por serem de uso público.
Em continuidade foi levantado o bairro da Ribeira, inserido dentro do raio de abrangência do
recorte, ressaltando que a exemplo do bairro de Petrópolis, o bairro da Ribeira também é limítrofe do
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centro da cidade, e foi beneficiado posteriormente com projetos de acessibilidade por ser local de
grande convergência dos transportes urbanos pela sua localização, por ter sido historicamente o antigo
centro da cidade. Além de ter diversos tipos de prestação de serviços, de ser zona de comércio
importante e de lazer, no bairro da Ribeira estão localizados: O Centro Clínico da Ribeira, o Teatro
Alberto Maranhão, a Praça Augusto Severo, a antiga rodoviária, o terminal da Central Ferroviária, a
Rua Chile revitalizada, o Porto, o acesso à balsa, o Iate clube e a antiga Central Ferroviária.

Figura 19 – Teatro Alberto Maranhão
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 20 – Rua Chile
Fonte: Acervo Pessoal

Figura 21 – Centro Clínico da
Ribeira
Fonte: Acervo Pessoal

Em razão dos bairros do Alecrim, Barro Vermelho e Tirol inicialmente pouco se beneficiarem das
adequações na eliminação das barreiras arquitetônicas por não terem sofrido nenhuma intervenção
significativa, se optou não apresentar nenhum tipo de considerações ou comentário a respeito, mesmo
o bairro do Alecrim tendo sido selecionado pelo projeto Cidade Para Todos e todos serem adjacentes
ao bairro Cidade Alta.
Foi concluído o levantamento fotográfico deixando patente que todas as vias urbanas que foram
selecionadas no projeto Cidade Para Todos, e nos projetos de eliminação de barreiras arquitetônicas
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posteriores que foram executados ou não pela prefeitura até o período do levantamento de nossa
pesquisa, encontram-se documentados nas fotografias dos levantamentos feitos em anexo no cd-rom.

Mapa – Localização dos bairros selecionados para intervenções para eliminação das barreiras
arquitetônicas. Sem escala.
Fonte: SEMURB
O – Bairros que sofreram intervenções
O – Bairros adjacentes

Do levantamento fotográfico feito pode-se concluir que em Natal existem muitas barreiras
arquitetônicas, e que precisam de políticas públicas, voltadas com o objetivo de resolver essas
questões.
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Os meios de transportes coletivos da população, por exemplo, necessitam de intervenções para
adequações de eliminação das barreiras arquitetônicas. O município precisa adotar políticas públicas
voltadas para esse tipo de prestação de serviço seja público ou privado. As paradas de embarques e
desembarques dos transportes coletivos seja ferroviário ou rodoviário, são locais de deslocamento de
grande número de pessoas da população todos os dias. Na sua maioria, todas as paradas de espera,
encontram-se em completo abandono. O transporte ferroviário, meio de transporte de massa mais
econômico e largamente utilizado em outras cidades, em Natal encontra-se em estado de
engessamento há muitos anos, sem nenhuma adequação de acessibilidade nas suas paradas, sendo
difícil seu acesso por qualquer pessoa. Os locais de embarque e desembarque dos transportes
marítimos também apresentam sérias dificuldades de acessibilidade para as pessoas com
necessidades especiais, principalmente o cadeirante e o idoso.
Outros problemas observados são: a má conservação dos passeios públicos, de obstáculos como
lixeiras, falta de guias de rebaixamentos, placas de propagandas, execuções normatizadas nas
adequações nas eliminações das barreiras arquitetônicas nas construções das calçadas, além do tipo
de piso adequado aos passeios públicos. Tem-se ainda o completo abandono da Zona Norte na
questão da eliminação das barreiras arquitetônicas, e as barreiras atitudinais que criam situações
bastante desagradáveis como, por exemplo, a obstrução de passagem para pedestre por um carro
sobre uma calçada.

5.4 ENTREVISTAS
As entrevistas foram feitas diretamente com os convidados em dias e locais combinados
previamente, com as devidas autorizações de suas identificações e gravações em fitas cassete, sendo
posteriormente transcritas e digitalizadas. Encontram-se arquivadas em fitas cassetes, disquetes, e
gravadas em cd-rom, com as transcrições digitalizadas. Um cd-rom será anexado a cada monografia
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impressa para eventuais pesquisas por parte de algum interessado. A governadora Wilma Maria de
Faria, solicitou que as perguntas fossem encaminhadas através da sua assessoria de comunicação,
sendo posteriormente respondidas, e enviadas por e-mail por um de seus assessores.
O tipo de entrevista adotada foi a não estruturada focalizada, (LAKATOS, 1991) seguindo um
roteiro em que as perguntas foram estruturadas obedecendo a um histórico cronológico dos fatos, e
que esclarecesse pelas suas respostas as questões formuladas, um entendimento lógico racional, de
todo o processo decorrente nesses mais de dez anos, recorte deste trabalho, desde da implantação da
acessibilidade a partir do sancionamento da Lei Municipal nº 4090, de 03 de junho de 1992 até em
2003. Pelo tipo de entrevista adotada, muitas vezes houve mudanças e redirecionamentos nas
perguntas e respostas, em função do perfil do entrevistado e respeitando a subjetividade de cada
entrevistado, que pelo interesse e afã em participar, redirecionavam algumas respostas que achavam
importante deixar registradas, dada a vontade de contribuir com o trabalho.

5.5 SEGUNDO MOMENTO: CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS ENTREVISTADOS
Após o levantamento fotográfico encerrado e catalogado, passou-se para uma nova etapa, os
critérios de escolha dos entrevistados. Foi feita uma pesquisa com seus envolvimentos com o tema
acessibilidade na cidade do Natal nos últimos dez anos. Selecionou-se pessoas idôneas que ocupam
ou ocuparam cargos técnicos ou de confiança em nível de decisões públicas e privadas, em especial
envolvidas com as legislações vigentes, como é o caso da Lei Municipal nº 4.090/92, do Plano Diretor
da cidade do Natal, o Estatuto da Cidade, o Código de Obras, a NBR 9050. Que de alguma maneira
tivessem interferido nas legislações e execuções das políticas e gestões públicas, vez que o foco da
pesquisa direciona para avaliações no âmbito que concerne à parte da eliminação das barreiras
arquitetônicas, e conseqüentemente para uma melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência
temporária ou permanente. Um dos critérios de seleção dessas pessoas foi de trabalharem na área,
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especialistas que apresentaram e apresentam propostas de políticas públicas ou de soluções técnicas
para as vias públicas e edificações, procurando implantar no desenho urbano as informações técnicas
decorrentes do desenho universal e da NBR 9050, a espinha dorsal de todo processo de implantação
da acessibilidade, nas adequações específicas no planejamento urbano da cidade. São essas pessoas,
que discutem e contribuem de uma forma criativa e personalizada, as soluções para a integração e
inclusão social da pessoa com necessidade especial. Foram contatados e convidados treze
representantes de organizações governamentais, de associações civis que vêem contribuindo com
excelentes sugestões pelas suas vivências “in loco”, das reais necessidades de quem convive no dia a
dia com os problemas das barreiras arquitetônicas dentro do âmbito urbano na cidade.
Além disso, todos os entrevistados são pessoas íntegras, idôneas, escolhidas pelos seus perfis
profissionais, pelo tempo de prestações de serviços, pelas suas competências profissionais, pelos
cargos públicos ou privados de confiança que ocuparam ou ocupam atualmente na cidade, e por terem
residência fixa em Natal, critérios esses, que dá a plena garantia que os seus depoimentos são
fidedignos e atendem, portanto, as normas para publicações e a segurança de tornar o trabalho com
caráter de cientificidade.
Finalmente e importante deixar registrado que em todas as entrevistas, ao final se teve uma
avaliação de zero a dez dadas pelos entrevistados, sem nenhum critério sugerido. Foram excluídas
duas notas, a maior e a menor do grupo, para resguardar o direito de privacidade21. Somadas as notas
restantes foi efetuada a sua média, para se ter uma avaliação de 1992 a 2002 da cidade do Natal dada
por alguns dos melhores especialistas na área de acessibilidade. Muito embora não se tenha sugerido
nenhuma norma para suas avaliações, percebe-se que os entrevistados usaram critérios bem
definidos, como é o exemplo, da professora Gleice Elali quando comentou:

21Muitos

dos entrevistados ocupam ou ocuparam cargos públicos de confiança. A não identificação individual das
notas garante suas privacidades.
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Essa é a sua pergunta mais difícil. Vamos lá: (i) pela intenção de tornar a cidade acessível; (ii)
pelo inicio dos trabalhos; (iii) pelo esforço da CORDE, José Gesy e companhia; (iv) pelo esforço de
Rosário e todo pessoal da SEMURB; (v) pela iniciativa do CREA em participar; acho que a nota
seria...( ) Em termos dos resultados alcançados, essa nota pode diminuir, talvez para..( ) porque, no
conjunto, os esforços para tornar Natal acessível foram pequenos, e se concentraram numa
minúscula parte da cidade. Isso mostra, infelizmente, que o resultado não depende só dos esforços
das pessoas envolvidas. Ele é função de toda uma política social e da aceitação social desse
investimento, além de depender de uma visão empresarial. Não é só dizer “vamos tornar a cidade
acessível”, é preciso que o empresário que trabalha o dia a dia invista nisso, que o ambulante não
encha as calçadas de mercadorias impedindo a passagem dos pedestres, que o rapaz apressado
para entrar no banco não estacione na vaga dos deficientes nem na descida da rampa.. um monte de
pequenos gestos de inclusão que não vemos hoje. Logo, esse é o tipo de política que só se consolida
lentamente. Primeiro as pessoas precisam ser sensibilizadas, depois conscientizar-se para entrar
realmente no esquema. Estamos numa fase intermediária, apenas quando muita gente se interessar
por facilitar a processo inclusivo, nós teremos uma cidade realmente acessível.

Concluído esse último item, serão tratados no próximo capítulo, na seqüência lógica do andamento
da tese, assuntos que se seguem como: a participação das entidades civis no contexto, fatos que
antecederam a Lei Municipal nº 4.090, processo de elaboração da Lei Municipal nº 4.090 e a
importância da imprensa no contexto social da acessibilidade na cidade do Natal.
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6 UM RESGATE DA LEI MUNICIPAL Nº 4.090

São tratados neste capítulo, depoimentos de alguns entrevistados, que irão se somar aos itens
posteriores que se refere: a participação das entidades civis, a fatos que antecederam a Lei Municipal
nº 4.090, seu processo de elaboração, e finalizando se verá a importância da imprensa no contexto da
política pública.

6.1 PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES CIVIS
Outro item em pauta foi fazer uma avaliação no período de dez anos a partir de 1992, como eram
conduzidas às reuniões pelas entidades representativas como Prefeitura, Governo do Estado, Governo
Federal, e a qual a forma de participação e contribuição das instituições civis. Se essas entidades civis
participavam das reuniões discutindo propostas e sugestões elaboradas pelas pessoas que faziam
suas respectivas Instituições, ou se estava no domínio apenas de uma minoria. Como eram
administradas as propostas de soluções com o objetivo de desenvolverem projetos democráticos, para
eliminação das barreiras arquitetônicas dentro de suas necessidades reais para tornar Natal uma
cidade acessível.
Pelos depoimentos dos entrevistados, segundo as entidades envolvidas, percebe-se que a política
pública nas aplicações dos recursos financeiros municipais alocados era bem democrática: cabia as
associações de bairros, em parceria com as regiões administrativas e a prefeitura, administrar os
recursos municipais utilizando a política conhecida como “orçamentos participativos”, isto é, eram
definidas as aplicações das verbas para as obras no município, em função do maior número de
delegados, representantes legais de uma dada comunidade22; quanto maior a participação e o número

22

Associações de moradores de bairros.
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de associados em um bairro em uma dada comunidade, mais delegados proporcionalmente poderiam
eleger, e quanto maior o número de delegados de uma associação, maior o poder barganha.
Infelizmente, muito pouco documento oficial se guardou desse período, nas diversas secretarias
municipais envolvidas no processo. Na CORDE-RN, também muito pouco material foi arquivado,
principalmente nas raríssimas atas de reunião encontradas que poderiam subsidiar informações ao
longo desses mais dez anos. Em relação às instituições civis, nada também de documentos foi
preservado, pois nada foi encontrado. Reportou-se as repostas das entrevistas feitas, e foi dessa forma
que se conseguiu montar nesse primeiro momento uma idéia definida através dos questionamentos
dos depoimentos, de como acontecia na década a partir dos anos 92, o transcorrer das reuniões
voltadas para acessibilidade pelos órgãos municipais. Serão apresentados alguns depoimentos
importantes feitos durante as entrevistas:
Tem-se o depoimento do Marcos Antonio da Silva, presidente do IERC/RN:
Participei! Na época através da CORDE, Coordenadoria Para Pessoa Portadora de Deficiência,
nós participamos de algumas reuniões... inclusive também de seminários... houve na época um
trabalho bem interessante na época da criação da lei... e foi bastante divulgado, foi bem discutido...
depois passado o tempo continuou esporadicamente a se falar... a se ter um acompanhamento, mas o
que eu posso dizer é que a participação na época foi bem maior, sempre era eu que ia... sempre que
era necessário fazíamos uma reunião no IERC/RN, para que a gente pudesse ter uma coisa... uma
opinião representativa... é tanto que me recordo bem, na época houve uma discussão a respeito de
sinal sonoro. Se a gente colocaria mais sinais sonoros em Natal... onde colocaria... e nós dissemos o
seguinte: que era preciso, isso foi uma coisa unânime! Que era preciso sim... manter o que já tinha e
aperfeiçoasse ele, que se observasse à demanda de pessoas em outros locais para que se
justificasse o sinal sonoro. Porque nós temos que ver que tem que ser bom para nós cegos, à coisa
tem que ser boa, mas também nós não podemos ser inoportunos para os outros. A campanhia que foi
colocada aqui no sinal deu muitos problemas... hoje inclusive está desativada.
As questões discutidas aqui na instituição eram sempre levadas em consideração, pelos
representantes dos órgãos municipais representativos... eram sempre ouvidas... eram sempre
estudadas realmente e analisadas pelo grupo... sempre usando o bom senso.

Outro depoimento da Sra. Shirley Rodrigues de Carvalho, então presidente da ADOTE:
Sim a gente participava, mas o que a gente notou é que apesar da lei ter sido promulgada, ter sido
aprovada pela prefeitura na época tudo... ela não era cumprida... não era cumprida... a gente lutou
muito para isso. Quando o Ubiratan era vivo ele participava muito ele era um vice-presidente muito
ativo, também Ana Lúcia que depois tornou-se até presidente... era minha secretária. Além da ADOTE
outras instituições, associações, ONGS também participavam das reuniões, o Instituto dos Cegos, o
SUVAG, a Clínica Heitor Carrilho a APAE Natal... sim! Eles nos participavam de algumas reuniões, a
gente fez inclusive alguns seminários sobre isso... alguns seminários sobre os portadores de
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deficiência era através de que? Da imprensa, através de seminários, através de palestras que eles
davam... que incentivou... é alimentou... e criou essa perspectiva... dessa Lei 4.090... eu vou dizer
uma coisa... eu tenho problemas de memória... tem muitas coisas que eu gravei... tem muitas coisas
que não me lembro... mas deve ter ocorrido isso, porque a gente ficava sempre em cima...
reclamando... então éramos convidados naturalmente... e as sugestões que sugeríamos eram sempre
acatadas... na hora sim! na hora sim... mas depois... é ficava no papel... ficava!

Mais um depoimento do sr. José Odon Abdon, na época presidente da ADEFERN:
Nós participamos desde a elaboração da Lei Municipal nº 4090, essa lei ela foi criada na primeira
gestão da professora Vilma Faria como prefeita e atual governadora do estado... e nós tivemos
participação... foram pedidas algumas sugestões e nós demos algumas sugestões para prefeitura
municipal... então nós participamos muito sempre de maneira ativa e após a vigência da lei, nós
continuamos a ter reuniões porque as coisas não mudam da noite para o dia... nós temos dado nossa
parcela de contribuições principalmente na questão de adaptação de mobiliário urbano. Por exemplo,
adaptação do centro da cidade, através de nossa associação encaminhamos um documento a
CORDE pedindo as adaptações nas principais avenidas de Natal... infelizmente hoje só o centro da
cidade vamos dizer assim é semi adaptada...

6.2 FATOS QUE ANTECEDERAM A LEI MUNICIPAL Nº 4.090
Percebe-se que bem antes do sancionamento da Lei Municipal nº 4.090 de 3 de junho de 1992, há
bem mais de dez anos, na cidade do Natal, existia um movimento silencioso, mas organizado no trato
com acessibilidade. Já existiam algumas associações como o Instituto de Proteção aos Cegos Surdos
Mudos, fundado em 16 de julho de 1952 (hoje, Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio
Grande do Norte), o SUVAG criado em 28 de agosto de 1981, ADEFERN fundada no dia 11 de
dezembro também de 1981 (ano internacional dedicado às pessoas portadoras de deficiências), e a
ADOTE fundada no dia 04 de abril de 1982 com vinte e dois anos de existência. Esses são exemplos
de algumas associações e ONGS que prestavam assistência aos mais variados tipos de deficiências
existentes na população da cidade do Natal, bem antes da implantação da Lei 4.090.
Em 1980, Wilma Maria de Farias havia fundado o Movimento de Integração e Orientação Social MEIOS, que segundo depoimentos dos representantes das associações civis envolvidas com a pessoa
com deficiência, e dela mesma, afirmou que sempre esteve “desde que iniciou a sua vida pública muito
próxima aos grupos da sociedade que precisam de atenção especial, entre esses, se destacam as

86

pessoas com deficiência”. Com essa ação, da criação do MEIOS em parceria com as entidades civis
afins, veio orientar e proporcionar as entidades civis um novo alento.
Em Natal, meados de 1981, associações não governamentais voltadas para o trato da pessoa com
necessidade especial, como, por exemplo, ADOTE, ADEFERN, APAE, IERC-RN e a Clínica Heitor
Carrilho, sobreviviam individualmente, depois essas associações passaram a perceber a necessidade
de se reunirem em grupos, se articulando, a procura de seus pares, onde passaram a se reunir, e a
discutir como reivindicar os seus direitos em detrimento dos seus associados e cidadãos. Unidas, se
tornaram fortes politicamente com maior poder de reivindicação. Conseqüentemente criaram melhores
condições, no sentido de fazer valer os direitos constitucionais das referidas instituições, e dos seus
associados, com objetivo de haver o respeito e o espaço como pessoas socialmente integradas,
desmistificando qualquer tipo de segregação, conquistando o espaço social, político e econômico na
sociedade que lhe era de direito.
No ano de 1987, através do decreto em 03 de dezembro, foi criada a Coordenadoria Para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE-RN. A partir de sua criação passou os anos
de 1988/89/90 se reunindo e articulando com órgãos federais, municipais e associações civis afins,
dentre outras diretrizes, planejando e elaborando uma legislação específica em relação à eliminação
das barreiras arquitetônicas.
Percebe-se que a partir da promulgação da Constituição Federal em 1988 houve um grande
avanço na consolidação da política de gestão pública a nível Governo Federal no tocante aos direitos
das minorias.
Em 1989, o estado do Rio Grande do Norte tinha como governador Geraldo José da Câmara
Ferreira de Melo, como prefeita da cidade do Natal, Wilma Maria de Faria, como presidente do
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IPLANAT, Aldo da Fonseca Tinoco Filho, e coordenadora da CORDE-RN, Maria do Carmo Soares
Costa e Silva23.
Nessa época, havia poucas referências e ações sistemáticas em Natal em relação à eliminação de
barreiras arquitetônicas nos projetos de planejamento urbano; havia sim, algumas ações pontuais nas
escolas voltadas para projetos em educação especial, pelos especialistas, mas mesmo assim, as
escolas não tinham equipamentos em Braille, não tinham equipamentos próprios para o ensino da
pessoa surda, nem havia acesso nos projetos de arquitetura das escolas públicas estaduais ou
municipais ou até mesmo particulares adaptados à pessoa com deficiência. Os professores percebendo
as dificuldades de acesso nas escolas com ensino especial em razão das barreiras arquitetônicas, por
volta de 1988, começaram, a se questionar nas reuniões como resolver essa problemática. Dentro
desse âmbito, a idéia foi amadurecendo, e surgiu a necessidade também de se extrapolar os portões
das escolas, pois se passou a ser questionado como seria a inserção posterior da pessoa com
deficiência, ao terminar seus estudos, no mercado de trabalho, lazer ou na livre circulação. Haviam se
deparado com a existência de um tipo de cidade, mais especificamente nos referindo ao centro da
cidade, que no seu planejamento urbano, ao longo dos anos, não se havido tido a sensibilidade nas
políticas públicas e nos projetos de urbanização, a preocupação no trato da eliminação das barreiras
arquitetônicas, nem de adequações as existentes.
A partir da consciência cultural e cidadã que vinha se construindo, muitas pessoas se envolveram
profissionalmente ou voluntariamente, doando parte do seu tempo, para levantarem planejarem e
proporem soluções relativas às questões dos problemas de acessibilidade na cidade; pessoas que
teriam passado pela história da construção de uma Natal acessível no anonimato, por não existir
praticamente nenhuma memória documental a respeito do assunto, do período antecedente, e posterior
a implantação da Lei Municipal nº 4.090. Só foi possível resgatar o acesso da realidade desse período,

23

Carminha
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principalmente pelas entrevistas; onde se constatou o envolvimento de pessoas de todas a raças e
credos, autoridades da cidade a quem compete às decisões de políticas públicas, que com clareza e
competência na época, se sensibilizaram e mobilizaram, disponibilizando oportunidades históricas, de
uma maneira decisiva desse direito constitucional. Seus interesses eram dar uma contribuição cidadã
de um espaço urbano acessível preferencialmente para a pessoa com necessidade especial.
Também se observou pelas entrevistas, a existência de um movimento em paralelo, de uma
consciência a nível nacional com uma visão voltada para as políticas públicas socialmente modernas,
no sentido do espaço social e do destino das minorias. A Constituição Federal de 1988 teve uma
grande influência nesse processo, em prol dessas minorias em todos seus segmentos, e mais
especificamente da pessoa com necessidade especial, que já vinha se consolidando há alguns anos.
Por volta dos anos 90, começou a surgir de uma maneira decisiva em diversos estados brasileiros, o
movimento de inclusão dos direitos da pessoa com necessidade especial nas políticas de gestões
públicas, dando um maior impulso, também na cidade do Natal. Em 1992, o Governo Federal já fazia
circular em todo o Brasil, o projeto: “Cidade Para Todos”, iniciativa do Ministério da Ação Social e
CORDE, um programa de remoção de barreiras à pessoa com deficiência. Tinha como objetivo geral
tornar a cidade acessível às pessoas portadoras de deficiência, garantido-lhe o direito de ir e vir de
forma independente. Dava preferência as capitais dos estados, por terem maior densidade
demográfica, além de procurar envolver os governos estaduais, municipais, associações afins,
universidades, organizações da sociedade civil, priorizando em adaptar as secretarias estaduais e
municipais, logradouros públicos, hospitais, centros de saúde, escolas, centros comerciais,
supermercados, hotéis, restaurantes e casas de espetáculos.
Na atual Constituição Estadual do Rio Grande do Norte, atualizada e revisada no ano de 2001,
encontra-se no Título III da organização do estado no artigo 19, que na competência comum dos
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estados e municípios no inciso II – cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência.
No capítulo III da educação, da cultura e do desporto, no artigo 138, onde o estado e os municípios
organizam, em regime de colaboração com a União, seus sistemas de ensino visando a garantia, no
inciso III, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.
No capítulo VII, trata da família, da criança, do adolescente e do idoso, no artigo 157, afirma que é
dever da família, da sociedade e do estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao lazer, à liberdade e a
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
No § 1º O Estado promove programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não governamentais obedecendo aos seguintes preceitos:
I-aplicação percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II-criação de programas de prevenção e atendimento especializado para portadores de deficiência
física, sensorial ou mental;
III-promoção de oportunidades de integração social do portador de deficiência, mediante
preparação para o trabalho e para a convivência social, visando eliminar os preconceitos;
IV- facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos para o portador de deficiência, eliminando as
barreiras arquitetônicas.
No § 4º O Estado promove programas especiais de proteção e amparo aos menores abandonados
de rua e adolescente em situação de vulnerabilidade por abandono, orfandade, deficiência física,
sensorial ou mental, infração a lei, dependência de droga, vitimação por abuso ou exploração sexual ou
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maus tratos, aos quais se destina, anualmente, no orçamento da seguridade social, percentual dos
recursos provenientes da atividade prevista no § 1º, do art. 124, na forma da lei.
O artigo 159 transfere para família, a sociedade e o Estado o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhe o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo ao idoso são executados preferencialmente, em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco (65) anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos nesse Estado.
§ 3º Nos Municípios com população urbana superior a vinte mil (20.000) habitantes, o Poder
Público Estadual mantém estabelecimento com a finalidade de dar abrigo ao idoso maior de sessenta
(60) anos que dele necessitar.
Como se pode observar o Governo do Estado cumpre com seu papel social, ao incluir a pessoa
portadora de deficiência na Constituição do estado.
Será apresentado alguns trechos do depoimento da entrevista realizada, com a então prefeita
Wilma Maria de Faria, que já apoiava as pessoas com deficiência:
Desde que iniciei minha vida pública, quando criei o MEIOS (Movimento de Integração e Social)
nos anos 80, sempre estive muito próxima de grupos da sociedade que precisam de atenção
Orientação especial. Entre esses se destacam as pessoas portadoras de necessidades especiais. O
mínimo que podemos oferecer a essas pessoas é a liberdade de locomoção. Aliás, isso é um direto
constitucional.

Outro depoimento importante de quando surgiram as políticas públicas voltada efetivamente para a
acessibilidade na cidade do Natal, foi dada pelo então presidente do IPLANAT, Aldo da Fonseca Tinoco
Filho:
...Esse processo público eram reuniões diárias com a população... para o técnico entender o que
acontecia com a população, entender os anseios... uma linha que a gente colocou muito no
IPLANAT... e isso veio a terminar com a consagração do Plano Diretor que é a seguinte frase: “Quem
vive o problema, quem sente o problema tem que participar da solução...” não é um secretário
iluminado do IPLANAT... nem muito menos um prefeito que se diz iluminado, que vai entender o que é
que um portador de deficiência física... que anda em cadeira de rodas... que anda de muletas... que
vai dizer como subir uma escada. Então o exemplo tem de começar dentro de casa pelos prédios
públicos, que a população quer ter acesso a um lugar e não pode porque ele impede o acesso a essa
população. Então a linha foi muito maior, não foi uma linha específica do portador de deficiência
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física... no IPLANAT nós começamos a discutir com as associações, ADOTE, ACORDE, aquelas
associações que lidavam com o portador de deficiência física... e foi a partir daí que foi montada a Lei
Municipal nº 4.090 que na realidade era apenas um apêndice do projeto maior que foi o Plano Diretor.

6.3 PROCESSO DE ELABORAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 4.090
O objetivo era anexar uma cópia nesse trabalho, dos originais de todo acervo oficialmente
documentado e tramitado em todo o processo da elaboração da Lei Municipal nº 4.090/92, desde o
início do desenvolvimento na seqüência dos fatos, até sua redação final e sancionamento, para dar-se
maior validade científica, pois o recorte do tema de dissertação de mestrado é a partir da referida lei.
Mas não houve acesso a essas informações, pois nada foi encontrado nos arquivos que foram
disponibilizados pelas secretarias municipais, entidades civis e CORDE, que se pudesse apresentar
como documento de referência oficial como, por exemplo, as atas de reuniões sobre os andamentos
das discussões durante a elaboração da referida lei. O único documento existente encontrado no
levantamento de informações acerca da elaboração da Lei 4.090 nas Instituições civis, secretarias
estaduais, municipais e CORDE-RN, foi a disponibilidade da própria Lei nº 4.090, na sua redação final
aprovada. Optou-se como única alternativa, se reportar à pesquisa dos relatos das entrevistas
transcritas feitas com a prefeita na época Wilma Maria Faria, o presidente do IPLANAT, Aldo da
Fonseca Tinoco Filho, as pessoas que representavam entidades civis que participaram das reuniões, e
as que fizeram a redação da referida Lei nº 4.090 de acessibilidade, como referência documental
palpável dos fatos ocorridos na época.
Enfatiza-se que a primeira iniciativa que redundou posteriormente na Lei nº 4.090/92 - PMN
aconteceu em nível do executivo estadual, foi através da CORDE-RN, vinculada ao Governo do
Estado, que nas suas reuniões semanais, composta por diversos órgãos da estrutura estadual,
municipal, órgãos como CREA, DETRAN-RN, além das entidades que congregavam as pessoas
portadoras de deficiência, sentiram nesse convívio, a necessidade da formalização dos direitos sob a
forma de lei regulamentada.
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Conclui-se pelas entrevistas, que existia na época, um clima muito propício na cidade voltado para
a temática da acessibilidade, já havia um sentimento de preocupação social pela pessoa com
necessidade especial, progressivamente essa situação começava a ganhar cada vez mais espaço
dentro da sociedade como um todo; pois, além da efervescência a nível nacional em alguns estados
como: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; Natal começava engatinhar nas políticas públicas no
trato das pessoas portadora de deficiência.
Em março de 1991, José Agripino Maia, é eleito para governador do estado. Com a posse do novo
governo, Maria do Carmo Soares Costa e Silva, ao sair da coordenação da CORDE-RN, dando
continuidade a seu trabalho voltado à acessibilidade, funda o Programa de Apoio à Pessoa Portadora
de Deficiência – PAD, no âmbito da Prefeitura Municipal. A partir daí, nas reuniões vai renascer a idéia
da elaboração de uma legislação específica de acessibilidade.
Nesse processo, as instituições civis afins são convidadas para participar e dar propostas de como
tornar Natal uma cidade acessível. Muitas reuniões dos órgãos municipais, estaduais e federais,
participações em congressos, eventos, fóruns, pesquisas documentais, todo esforço possível para um
maior conhecimento e domínio com tudo que envolvesse o significado na época de “pessoas
portadoras de deficiência”. O objetivo era redigir uma legislação, traçar as diretrizes e amparar a
pessoa com necessidade especial na lei que se seguiria, da melhor forma possível, daí, procurar fazêla, a mais dinâmica e enxuta possível.
Em meio a esse movimento participativo e sentimento de solidariedade humana, houve o primeiro
evento sobre acessibilidade, promovido em nível de município em junho de 1992, sob o tema
“Integração Sem Barreiras”, na Casa da Indústria, em Natal.
Na abertura do evento, que tinha como tema escolhido “Comunicação Sem Barreiras”, no dia 03 de
junho de 1992, foi assinada a Lei Municipal nº 4.090, pela então prefeita Wilma Maria de Faria Meira.
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Fotografia 22 – Assinatura da Lei Municipal nº 4.090
Fonte: Acervo de Maria do Carmo Soares Costa Silva

No segundo dia, o debate foi sobre o tema “Escola Sem Barreiras”, e no último dia foi tratado o
tema “Cidade Sem Barreiras”, tratando de três temas num só evento.
Não é difícil de se constatar a importância desse evento para a cidade, no contexto em que estava
o país vivendo, na implantação das políticas públicas em defesa das minorias sociais, e em especial a
pessoa com deficiência. Foi de grande valia os debates dos três temas com abordagens diferentes,
pois versavam sobre a problemática da acessibilidade sob diferentes óticas. Esse evento atingiu seu
auge, com o sancionamento da Lei Municipal nº 4090 e reativando todo um processo que se
encontrava desconectado.
Em relação a CORDE-RN, foi fundada no governo de Geraldo José da Câmara Ferreira de Mello24,
(1986/90) com status de coordenadoria, estando diretamente ligada ao Gabinete Civil do Governo do
Estado, no governo de José Agripino Maia (1991/94) ela continuou vinculada ao Gabinete Civil. Com o
governador, Garibaldi Alves Filho (1995/03) nas suas duas gestões, a CORDE-RN perdeu status de
coordenadoria passando para uma subcoordenadoria, ligada a CODEM, por sua vez vinculada
Secretaria de Trabalho Justiça e Cidadania, órgão do Governo do Estado.

24

Conhecido por Geraldo Melo.
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Se fizer um paralelo entre a atual política pública do Governo Federal e a atual política pública do
Governo Estadual do Rio Grande do Norte, no que se refere ao status das respectivas coordenadorias,
CORDE nacional, e da CORDE-RN, veremos que, a Presidência da República, na pessoa do Sr. Inácio
Lula da Silva e sua assessoria, parecem ter um entendimento diferente dos últimos dois governadores
do estado do Rio Grande do Norte, vez que o Governo Federal vem priorizando ações e articulando
com outros ministérios, na defesa e valorização dos segmentos das minorias sociais, visando corrigir
as descriminações contra esses grupos socialmente mais vulneráveis, que tinham antes da
Constituição Federal de 1988, a sua cidadania limitada e seus direitos cerceados em todas as camadas
sociais, entre outros, a pessoa com necessidade especial, o idoso, o negro, a mulher, o índio, a criança
de rua, e o homossexual.
A CORDE nacional é vinculada a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, que por sua vez era
até bem pouco tempo, subordinada ao Ministério da Justiça. Com a nova política do Governo Federal,
toda a referida Secretaria inclusive a CORDE foi transferida diretamente para o Gabinete Civil, estando
ligada a Presidência da República aumentando, portanto o seu status.
Na atual gestão (12/2004) da governadora Wilma Maria de Faria, a CORDE-RN continua na mesma
esfera de status do governo anterior, como subcoordenadoria, nos alertando que existe um fosso entre
o discurso e a prática.
Muito embora hoje não exista mais o Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PAD,
seu grande mérito, foi de ter retomado e resgatado as discussões das pessoas envolvidas com o trato
da pessoa com deficiência na nossa cidade, no tocante a políticas públicas. Deu a sua maior
contribuição, na elaboração de uma legislação específica que dispõe sobre a eliminação de barreiras
arquitetônicas para a pessoa com deficiência nos locais de fluxo de pedestres a edifícios de uso público
e outras providências, sancionada na época pela então prefeita e atual governadora Wilma faria, no dia
03 de junho de 1992, oficializou-a como: Lei Municipal nº 4.090.
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Atrelada a NBR 9050, a Lei nº 4.090 – PMN, realmente é muito dinâmica, pois é sempre moderna,
vez que a cada dez anos ela é atualizada automaticamente nas revisões efetuadas na NBR 9050 a
nível nacional. Esse amparo sistematizado na NBR 9050 traz a vantagem de eximir ingerências
políticas locais na elaboração e revisão das diretrizes da acessibilidade, o que demonstra um avanço.
Por outro lado, a Lei Municipal nº 4.090, ficou em uma situação ímpar, a de está engessada na
NBR 9050 criando polêmicas e conflitos entre os especialistas. Com isso se deduz que a NBR 9050 é
uma lei a ser cumprida, e uma coisa é planejamento, outra coisa é gestão. Quando a Lei Municipal nº
4.090 passou a ser atrelada a NBR 9050, criou problemas de gestão pela dificuldade de sua
implementação, por conta das recomendações que existe nas NBR 9050.
Serão apresentados alguns trechos dos depoimentos transcritos da algumas entrevistas como a
então prefeita Wilma Maria de Faria sobre a Lei nº 4.090:
Na verdade, a lei da acessibilidade foi elaborada em Natal ouvindo as entidades que representam
os portadores de necessidades especiais. Ouvir a população para tomar as decisões é uma de
minhas características. Torna a administração democrática. E foi assim, também, na elaboração e
aprovação da Lei 4.090. Houve, então, um importante movimento na cidade para garantir, não só a
elaboração da lei, mas colocar as normas na prática. Acho, inclusive, que as Instituições que
representam os portadores de necessidades especiais ficaram ainda mais fortes a partir da lei, pois foi
uma prova de que os direitos dessas pessoas começaram a ser respeitado.
O que me motivou a lei foi à preocupação que sempre tive de garantir os direitos de toda a
população, em especial das minorias. O bom governante é aquele que consegue observar os anseios
de todos os grupos que formam a sociedade. Para isso é que é preciso ouvir as pessoas, seus
problemas, seus anseios e desejos. Só assim conseguimos democratizar as ações.

De grande importância é o depoimento de Nelma Sueli Marinho do Nascimento, uma das pessoas
que fez a redação final da Lei Municipal nº 4.090.
A idéia de fazer a lei foi uma necessidade que a gente sentia por que já estava envolvido, que já
estava trabalhando por aproximação com as pessoas que tinham necessidade de um tratamento
especial... não que... aquela coisa de todo mundo ser tratado de forma igual... quando vemos que
uma pessoa precisa de um tratamento especial, então era uma espécie de justiça também... que
havia de ser feita... tratar diferentes... os diferentes. E a lei de eliminação das barreiras arquitetônicas
era essa coisa do equilíbrio da cidade que nós trabalhamos como urbanista, para tentar alcançar uma
cidade mais equilibrada e com acesso para todos... então fazer uma lei, como o município... nosso
padrão trabalha com legalismo... você tem que ter uma lei que apóie suas ações, então essa lei foi
feita mediante essa necessidade que estava sendo sentida não só por nós dois que fomos às pessoas
que coordenamos o trabalho... mas havia todo um clima na cidade... concorrendo para isso...já
tínhamos elaborado a lei, depois de termos feitos leituras e pesquisas, escrevemos uma minuta e a
partir daquela minuta, nos reunimos com os segmentos. Inicialmente com as secretarias municipais
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depois com os órgãos estaduais e depois com os segmentos... às vezes até mais de uma reunião por
semana... isso na década de 90, e quando nós discutíamos aquela lei... aquele artigo que tínhamos
colocado inicialmente, ela era exaustivamente discutida e modificada... eu até dizia: gente essa lei não
tem mais identidade, porque tínhamos feito e não sabíamos mais quem tinha colocado esse ou aquele
artigo. Mas depois eu pensei... agora é que ela tem identidade... na medida que ela começou a ser de
todos... à idéia era que a lei fosse dinâmica! Pois sentíamos dificuldade de aplicarmos as leis... uma
vez que a tecnologia e outras referências mudavam rapidamente, por isso remetemos a NBR 9050.
Hoje eu vejo uma dificuldade, pois a NBR 9050 era uma recomendação de projeto e hoje ela é lei tem
que ser seguida. Até as pessoas que fizeram a NBR 9050 são flexíveis, mas aqui nós não fomos
flexíveis nesse ponto, e hoje nós vemos esse ponto que na época não pensávamos... sim tem a
vantagem é ela estar sempre atualizada... por ela estar atrelada a NBR 9050, mas ao mesmo tempo
nós temos que rever esses conceitos... por que ela pode ser uma das dificuldades da implementação
dela... seja por essa rigidez de estar sempre atrelada a NBR 9050... e a NBR às vezes pelo que nós
vimos nas reuniões com o pessoal da NBR... da ABNT, aliás, eles fazem apenas recomendações...
eles não têm essa preocupação da gestão, porque planejamento é uma coisa e gestão é outra...
então essa lei ela tem problemas seriíssimos de gestão. Então temos que conciliar os dois fatores.
Nós sabemos que é uma lei avançada... foi uma lei fácil de ser aprovada, não tivemos problemas... na
época ela seguiu todos os tramites legal sem problemas... eu lembro que nós pegamos a NBR 9050,
diversos artigos, várias questões, e mesmo sem a lei nós já tínhamos um certo cuidado um certo
cuidado com o acesso das pessoas com necessidades especiais.

João Galvão do Nascimento Neto fez a redação final da Lei Municipal nº 4.090 com a Nelma Sueli
Marinho do nascimento, esclarece outros pontos durante o processo de elaboração:
Toda a legislação em nível da GEPLAT terminava sendo discutida com todo mundo das equipes
especificamente... mas... quem mais trabalhou mais diretamente fui eu... a Nelma e tínhamos também
o Max... ele foi diretor técnico nesse período... A estrutura do IPLANAT era uma parte de operações e
uma parte técnica. Houve um congresso organizado pela CORDE a respeito da questão dos
deficientes... e nestas discussões... a exemplo como prefeitura... fomos convidados para discutirmos
juntos... e a participação nossa foi sair com uma legislação para cidade... isso entre 90 e 91... eu não
saberia precisar... mas na CORDE, nesse período estava saindo a NBR 9050... nesse seminário um
dos elaboradores esteve em Natal, ele inclusive nos deu uma cópia, com alguns rabiscos com
algumas modificações da legislação, e nos ajudou muito na elaboração de nossa legislação.
Tentamos fazer de uma forma muito sintética a lei do município... nós remetíamos para a NBR 9050...
e como ela virou lei no município ficou estatutária dentro da lei... não precisou a gente entrar em
muitos detalhamentos. Só colocamos no corpo da lei o que não estava totalmente escrito na 9050,
inclusive colocamos a adaptação dos edifícios de valor histórico que não pudessem cumprir
exatamente o que dizia a 9050 que deveria ser uma solução negociada... muito diferente de uma
exigência... que se faz uma queda de braço com a realidade... porque se você produz uma legislação
que não pode ser executada, ela vira letra morta, você não pode exigir uma coisa que na prática não
acontece... e você corre o risco de segurar o crescimento... as modificações e a até as melhorias de
algumas edificações com uma legislação muito pesada. Nós dizemos, por exemplo, que quando um
prédio não poder ser adaptado... e se tiver uma solução diferente do prédio... a solução seria
negociada com os técnicos responsáveis da SEMURB. Como a NBR 9050 virou lei no município e o
estatuto está dentro da lei, não precisou nós entrarmos em muito detalhamento. Nós tivemos material
de apoio dado por todas as associações que lidam com a questão de deficientes no Estado. Então o
Instituto dos Cegos... APAE... todos eles participaram junto com a gente nessas discussões e nos
entregaram material nos dizendo quais eram os problemas que sentiam no dia a dia; de modo que
pudéssemos incorporar o máximo em relação a isso. Portanto nós tivemos o apoio de todo esse
pessoal dizendo exatamente que problemas eles sentiam... quem geralmente fazia esses contatos era
a CORDE, nós trabalhamos muito ligados a CORDE com um trabalho bastante conjunto com a
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CORDE e o IPLANAT na elaboração da legislação. Como nós lidamos muito diretamente com o que é
urbano, uma das nossas grandes preocupações é a acessibilidade na parte política... e é justamente o
que a lei contempla... mas o aspecto da acessibilidade pública... a adequação das vias, à parte de
tráfego também, sinal sonoro... todos... todos os órgãos da prefeitura foram convidados para opinar.

Importante o depoimento do Sr. José Odilon Abdon, presidente da ADEFERN na época participou
das reuniões de acessibilidade junto aos órgãos públicos para elaboração posterior da Lei Municipal nº
4.090.
Nós participamos desde a elaboração da Lei Municipal nº 4.090, essa lei ela foi criada na primeira
gestão da professora Vilma Maria de Faria como Prefeita e atual governadora do estado... e nós
tivemos participação... foram pedidas algumas sugestões e nós demos algumas sugestões para
prefeitura municipal... então nós participamos muito sempre de maneira ativa e após a vigência da lei,
nós continuamos a ter reuniões porque as coisas não mudam da noite para o dia... nós temos dado
nossa parcela de contribuições principalmente na questão de adaptação de mobiliário urbano. Por
exemplo, adaptação do centro da cidade, através de nossa associação encaminhamos um documento
a CORDE pedindo as adaptações nas principais avenidas de Natal... infelizmente hoje só o centro da
cidade vamos dizer assim é semi adaptada... tem até algumas conquistas que nós tivemos, por
exemplo: no shopping estacionamento privativo... nós tínhamos dezessete e infelizmente hoje temos
apenas dois... então a gente ganha aqui, perdi aculá, mas estamos batendo e lutando para que as
coisas passem a funcionar... porque infelizmente no nosso país é como você sabe, as leis estão no
papel, mas não é cumprida como um todo...

6.4 IMPORTÂNCIA DA IMPRENSA
A imprensa tem normalmente em toda sociedade um papel de fundamental importância e
influência, portanto de grande responsabilidade quando se trata de divulgação, conscientização e
sensibilização a um determinado tema, pois é através da informação que se libertam dos preconceitos,
e da falta de cidadania. Ela pode desenvolver um processo construtivo ou tendencioso dos
acontecimentos em uma sociedade, variando de acordo com as características políticas, sociais e
culturais de cada país ou região. No caso do Brasil de dimensões continentais, de grandes
diversidades climáticas, sociais, políticas e econômicas, principalmente no caso específico da cidade
do Natal na região Nordeste, coloca em uma situação num contexto desfavorável, pelas evidentes
diferenças sociais, e falta de políticas públicas para a área social. Tem-se além da violência urbana no
sentido mais amplo, a falta de saneamento básico, dos acidentes de trânsito, do abandono social, do
tráfico de drogas, da segurança pública, o convívio com questões sociais como a pobreza, trabalho e
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prostituição infantil, desnutrição, privação a cultura, desnutrição etc. A falta de apoio e divulgação de
informações, por parte da imprensa a população, possibilita transgressões e estimula a omissão até da
pessoa com necessidade especial dos seus direitos constitucionais, que muitas vezes contribuem para
grandes perdas, econômicas, políticas, sociais, e no avanço da inclusão dessa parcela como parte das
minorias sociais. A intenção foi constatar pelas entrevistas como se comportou a mídia como agente de
transformação social, nesse período de dez na cidade do Natal, vez que se reforça a idéia de só
conhecendo passado, compreende-se melhor o presente, sendo possível inclusive antecipar e prevenir
a repetição de erros no futuro.
Uma atitude na maioria das vezes decorre dos valores transmitidos socialmente; portanto as
atitudes são comportamentos importantíssimos no processo de inclusão social, como postura de vida
com responsabilidade solidária, evitando os preconceitos e descriminações em todos os níveis sociais.
A mídia tem essa missão importante, como agente na transmissão e transformação desses valores
sociais culturais e democráticos na sociedade, que tem seu maior amparo na sua credibilidade,
consolidando um estado democrático.
Pelos depoimentos dos entrevistados, se conclui que todos concordam da importância dos meios
de comunicação, como elo de ligação com a sociedade, e ela deveria ter um grau maior de
envolvimento na questão da pessoa portadora de deficiência, erradicando uma desigualdade social.
O depoimento da então prefeita Wilma Maria de Faria, atesta a preocupação com a receptividade
da inclusão social pela sociedade e o apoio da imprensa no processo da inclusão social:
Junto com a aprovação da lei, realizamos em parceria com entidades que representam os
portadores de necessidades especiais, um trabalho de conscientização da sociedade. A lei foi muito
bem aceita na cidade e se tornou, até, uma referência nacional. A imprensa é sempre uma importante
parceira nas ações que visam à melhoria da qualidade de vida da população. Neste caso em
específico, a imprensa que tem responsabilidade e comprometimento com a garantia dos direitos do
cidadão deu ampla divulgação à legislação e às ações que se seguiram para a implantação da
mesma.

Outro ponto de vista, é dado por Maria do Carmo Soares costa silva, coordenadora da CORDE-RN
na época:
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Houve uma ampla divulgação, a prova é tanto que nos recortes de jornais que tenho, o aspecto
que mais chamou atenção dos jornalistas e repórteres foi à eliminação das barreiras arquitetônicas.
São inúmeros as reportagens e recortes de jornais que tenho arquivados em relação a essa questão...
então houve uma ampla divulgação nas rádios, jornais e televisões e a sociedade toda participou.
Também houve uma divulgação muito grande por parte do Instituto dos Arquitetos do Brasil aqui em
Natal... me lembro que a professora Bethy arquiteta, e ela deu um apoio muito grande na Universidade
Federal... nós fomos à Universidade Federal chamar atenção, visitamos as cadeiras de projetos no
curso de arquitetura, enfim foi amplamente divulgado.

No período de 1992 até 2002, nunca houve nem em nível estadual nem municipal uma campanha
de inclusão social da pessoa com necessidade especial, segundo a arquiteta Teresa Cristina Vieira
Pires, lotada Na SEMOV:
Campanhas propriamente assim de sensibilização para a comunidade nunca houve. Se fazia com
as Instituições... se fazia um trabalho com a mídia... se fez também trabalho com o Ministério
Público... que foram seminários... que vieram promotores de vários estados do Brasil, para
exatamente tratar a questão legal da pessoa portadora de deficiência... pois tem toda uma legislação
constituinte até... e fizemos muitos trabalhos na universidade... participando da semana de
arquitetura... levando para universidade os resultados dessas campanhas... esses seminários
fechados que eram feitos com as Instituições levamos uma ocasião para UNP para uma semana de
arquitetura montamos um stand... mas não havia uma coisa pública aberta.

Um outro depoimento muito importante é também da professora Gleice Elali da UFRN:
Bem... na disciplina aqui no curso de arquitetura a gente trabalha com quatro tipos de barreiras: A
barreira arquitetônica, a barreira sócio cultural, a barreira informacional e a barreira psicológica, não
necessariamente nessa ordem; a barreira arquitetônica é essa da barreira da barreira básica do
obstáculo de arquitetura... é não ter a rampa... é faltar o banheiro adaptado... as portas serem
estreitas etc... essa barreira eu acho que é a mais contornável, e a que nós arquitetos temos
condições de atuar mais diretamente. Mas a barreira informacional, por exemplo, que é a falta... ou
comunicacional com você queira, que é a falta de informações das pessoas a respeito do que existe
naqueles locais, então, por exemplo, à pessoa chega aqui na UFRN, e não sabe onde é o Centro de
Convivência, tem a ver com a informação em si, do que acontece, de como a coisa se processa. A
barreira sócio cultural é um outro nível da coisa. É como a sociedade encara ou não o portador de
deficiência física. Eu acho que localmente, localmente falando, ainda existe a barreira cultural ta
certo? Sócio cultural... eu acho que ela está na hora que você diz assim: “coitadinho do deficiente ele
não pode...” você não quer saber se ele é um cara que só tem problemas de mobilidade, porque teve
um acidente de trânsito e perdeu as pernas, você diz logo: “coitadinho ele não pode”, de certa forma
você tirando o cara de participar da situação, porque você já colocou ele numa outra categoria.
Recentemente em 2002, eu tive uma aluna, Rosineide Araújo, ela é arquiteta foi formada aqui pela
UFRN, e ela terminou o mestrado na Psicologia Ambiental, com o professor José Pinheiro, e ela
inventou um outro termo que é “acessibilidade psicológica”. Ela disse que as pessoas às vezes... a
barreira cultural nem existe muito, mas a pessoa não se sente apta para... é uma barreira que está
dentro da pessoa, não está na sociedade... é... vem com relação ao deficiente, também tem muito a
ver com relação ao idoso, ele não vai porque ele acha que não poderia participar daquilo... não é que
exista uma barreira arquitetônica necessariamente ou que a sociedade não permita que ele participe,
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é porque ele não... é uma coisa que está dentro dele, e talvez essa seja a barreira mais difícil, porque
você não se sente à vontade de fazer uma coisa.

Tereza Elizabeth Gurgel de Faria, presidente da ADOTE, deu seu depoimento:
A barreira cultural existe... e nós temos que modificar isso... acho que com campanhas e todas as
instituições se unirem com relação a isso... para acabar com essa descriminação que ao meu ver é
muito grande. Também acho que a imprensa ao longo desses dez anos vem contribuindo de forma
muito tímida. Acho que eles poderiam fazer mais... porque é um meio de divulgação muito grande...
muito forte e eu acho que eles poderiam fazer mais do que tem feito... lógico que tem melhorado sim
durante esses dez anos... tem melhorado... mas ainda de uma forma tímida.

Concília Maria Araújo de Brito presidente da SUVAG, deu também sua contribuição: Acho que a
barreira cultural dificulta a implantação da acessibilidade na cidade do Natal. Olha... a imprensa ela se
mobiliza na época quando acontece algum evento e depois fica no esquecimento.
No próximo capítulo se tratará dos convênios firmados com financiamentos do Governo Federal,
destinados a eliminação de barreiras arquitetônicas nas cidades. Foram localizados dois documentos
oficiais sobre o assunto, que serão anexados pela sua importância, vez que só foi possível à
implantação do projeto em razão dos referidos convênios.
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7 CONVÊNIOS

De posse do levantamento dos quatro projetos devidamente comentados e anexados, se tratará
nesse capítulo dos convênios firmados em nível de Prefeitura Municipal do Natal com o Governo
Federal, pois foi através deles, depois de aprovado os projetos enviados, que foi possível alocar os
recursos solicitados.
O primeiro Projeto Cidade Para Todos, solicitado pela Prefeitura Municipal da cidade do Natal, foi
encaminhado para alocação dos recursos em Brasília – DF, processo nº 08000.009829/96-87, no dia
25 de junho de 1996. Foi liberada a verba para implantação da primeira etapa – centro, 1ª fase do
projeto, nos termos do convênio nº 0896 entre si celebraram a União Federal, através da
CORDE/SDC/MJ e o Município de Natal/RN, tendo como prefeito Aldo da Fonseca Tinoco Filho, com a
interveniência do Instituto de Planejamento Urbano de Natal.
Na realidade, a impressão é que o Projeto Cidade Para Todos, se comparado, foi uma revisão e
atualização do Projeto Cidade Sem Barreiras apresentado em fevereiro de 1993 na gestão do prefeito
Aldo da Fonseca Tinoco Filho para solicitar financiamento ao Governo Federal, pois os moldes são
praticamente os mesmos. Na identificação do novo projeto continua o bairro da Cidade Alta como
prioridade, onde se concentram os mais importantes centros de comércio varejista, bancos e
prestações de serviços.
A partir daí, foi agendado com os responsáveis pelas obras em questão, na época, assim como os
demais órgãos interessados no andamento dos serviços. O período da execução teve início após a
liberação dos recursos e seu término seria 90 dias após seu início. Toda a 1ª fase foi executada na
íntegra, e teve a sua inauguração no dia 18 de agosto de 1997.
Na continuação da pesquisa, a segunda proposta datada de março de 1997 do projeto Cidade Para
Todos, consta a intervenção no quadrilátero já demarcado, com uma pequena alteração de
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abrangência de área, delimitado pela Avenida Deodoro, Rua Junqueira Aires, Rua Apodi e Rua Correia
Teles. Dá continuidade ao projeto “Cidade Para Todos”, primeira etapa – centro da cidade, tratando
agora da 2ª fase do projeto, uma continuação com os preceitos que norteavam o programa procurando
ampliar a oferta de equipamentos destinados à pessoa com deficiência.
A terceira e última proposta encontrada dentro do contexto do Projeto Cidade Para Todos,
também versam sobre a conclusão da 2ª fase da primeira etapa do Projeto Cidade Para Todos, datada
de março de 1998, portanto posterior. Consta também à intervenção no quadrilátero de abrangência
definido na 1ª fase em que elegia adequações no mobiliário urbano, adaptações nas áreas verdes e
nos passeios públicos para a locomoção com segurança de todos os pedestres, inclusive das pessoas
portadoras de deficiências. Esse projeto foi encaminhado pela Prefeitura Municipal da cidade do Natal
na pessoa da prefeita Wilma Maria de Faria Meira, e conveniado com o Ministério da Justiça, através
da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos e Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência em Brasília – DF, processo nº 08030.000283/97-12, em 06 de novembro de
1997 celebrado nos mesmos moldes do primeiro convênio, com as mesmas cláusulas, mudando
apenas o valor da verba repassada. O projeto foi posteriormente executado na sua íntegra pela
Prefeitura Municipal do Natal.
O projeto visava dotar as praças e áreas de passeios públicos do comércio central, dos elementos
necessários para a locomoção segura de todos os pedestres, não apenas das pessoas com
necessidades especial ampliando assim, a visão de acessibilidade. O desenvolvimento de intervenções
nas áreas públicas e no espaço urbano da área central da cidade fazia parte de um conjunto de ações
elencadas no planejamento e desenvolvimento com objetivo da promoção da cidadania, e
principalmente quanto ao apoio à pessoa com necessidade especial e ao cumprimento da Lei Municipal
nº 4.090/92.
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Com a execução da 2º fase, foi concluída 1ª etapa. A partir daí, por falta de convênios firmados
posteriormente, e a conseqüente falta de repasse de verbas federais especificamente na eliminação
das barreiras arquitetônicas urbana, vêem sendo executados com verbas orçamentárias do governo e
do município de Natal, conseqüentemente o processo de adequação vem caminhando a passos lentos.
Pode-se afirmar que houve avanços nesses mais de dez anos, mas poderiam ter sido bem mais
expressivos, e que os fatores de sucesso das políticas públicas, foram amparados nos convênios
firmados com o Governo Federal, em razão das políticas de gestões públicas de acessibilidade
estadual e municipal em Natal.
Após relatar sobre os dois convênios e os moldes firmados pelas partes interessadas nos
projetos da prefeitura do Natal, no capítulo seguinte serão tratados primeiramente algumas
recomendações com objetivo de colaborar, com algumas lacunas que surgiram durante o
desenvolvimento da tese, e no item seguinte, em um segundo momento serão apresentadas às
conclusões sobre o tema proposto: Avaliação das Políticas Públicas de Acessibilidade de 1992 a 2002
na Cidade do Natal.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse capítulo, se inicia com o tema recomendações, assunto surgido pela proximidade com os
problemas detectados, em conseqüência das vivências em campo, dos documentos analisados e das
entrevistas aplicadas. Para finalizar esse trabalho, no item conclusões, serão apresentados os
resultados da avaliação das políticas de acessibilidade de 1992 a 2002 na cidade do Natal, face às
questões levantadas nas hipóteses formuladas.

8.1 RECOMENDAÇÕES
Em toda pesquisa feita se percebeu a importância do turismo, para a cidade do Natal. Não se
poderia deixar de comentar, em razão da atual realidade presenciada, a importância de se desenvolver
um trabalho acadêmico voltado especificamente para acessibilidade no turismo.
Em 2004 são reconhecidos os direitos das pessoas com necessidades especiais, no lazer, turismo
e esporte (de preferência numa atividade integrada), não mais segregando esse segmento da
população em geral. Torna-se, portanto uma preocupação vital, criar condições acessíveis para os
diversos tipos de segmentos da sociedade que necessitam de adequações e em particular o turismo.
Atualmente o turismo é reconhecido em muitos países como uma das maiores atividades e fonte de
captação de renda, situando-se entre os três maiores produtores de riqueza no mundo, só perdendo
para o comércio do armamento e do petróleo, daí ter papel relevante no cenário mundial.
Natal, pela sua localização geográfica privilegiada no litoral nordestino, tem como vocação natural a
exploração dos potenciais turísticos, a sua principal fonte de renda. Sendo os atrativos turísticos
ligados a uma cidade belíssima e agradável, tem em suas praias, dunas e lagoas realmente locais
encantadores e paradisíacos, conhecida por ter sol praticamente 300 dias por ano, e uma população
muito hospitaleira, a torna ainda mais atraente.
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A cada ano que passa, Natal vem se firmando nessa atividade: hoje, é um dos maiores pólos
turísticos do Nordeste brasileiro. É pela sua belíssima beleza natural, através da expressão de sua
arquitetura, dos monumentos históricos, nas manifestações culturais populares, no artesanato, na sua
rica culinária regional, passando por uma gastronomia mais sofisticada a base de preparo de frutos do
mar um ponto alto de atração turística, entre muitas outras opções, faz da cidade um ponto forte de
referência no turismo.
Foi por volta de 1978 que Natal entrou oficialmente na rota do turismo, quando a EMBRATUR,
começou a comercializar os seus primeiros pacotes turísticos. Compete em nível federal além da
EMBRATUR, a INFRAERO, e ao IPHAN, conjuntamente com as Secretarias Municipais de Turismo,
Meio Ambiente, Urbanismo, Obras e Transportes, criarem condições de um turismo acessível através
de convênios com o Governo Federal, e parcerias com outros órgãos públicos afins e o setor privado.
Com o atual processo de globalização, o turismo criado pela revolução industrial vem mudando seu
perfil, e se faz necessário repensar nos modelos convencionais de ação do turismo na cidade do Natal,
pois com essa nova realidade, se precisa rever e implantar políticas públicas voltadas acessibilidade e
conseqüentemente, investir na eliminação das barreiras arquitetônicas, adaptando hotéis, monumentos
históricos, restaurantes, bares, praias, acessos, enfim, tudo que dificulte o direito de ir e vir do cidadão
residente ou não, e em especial do turista.
Uma pesquisa nessa área será uma excelente contribuição para avaliar o grau de acessibilidade no
turismo no município da cidade do Natal, aferindo em diversos níveis, locais como as rotas de circuitos
turísticos, equipamentos urbanos, hotéis, restaurantes, acesso aos diversos locais de eventos, museus,
patrimônios históricos, informações visuais, roteiros em Braille, a língua Libras, enfim, tudo que envolva
qualidade de vida no turismo também para pessoa com necessidade especial.
Outra sugestão é a premiação e o reconhecimento pelos órgãos fiscalizadores, das obras
reformadas e devidamente adequadas, ou as novas edificações dentro das normas da NBR 9050. É
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um tema que merece ser mais bem pensado. A Prefeitura Municipal do Natal poderia criar, e para isso
se poderia institucionalizar, um selo de qualidade de acessibilidade na cidade do Natal . Em seguida,
algumas sugestões de como se poderia formalizar, por exemplo, um selo de qualidade, baseado no
Símbolo Internacional de Acesso, de autoria da dinamarquesa Susanne Koefoed. Foi adotado durante
o XI Congresso Mundial de Reabilitação do Portador de Deficiência, realizado em 1969 pela
Rehabilitation International - entidade não governamental com sede em Nova Iorque, que congrega
organizações nacionais e internacionais que oferecem serviços de reabilitação, possuindo o “status” de
órgão consultivo da ONU (LANCHOTI, 2002, P.20).

Figura 1 – Selo de Qualidade

Figura 2 – Selo de Qualidade

Figura 3 – Selo de Qualidade

Mais uma recomendação que surgiu foi observada no período do levantamento em campo, a
cidade do Natal, até por razões estéticas e decorativas deveria haver um projeto municipal de
padronização das calçadas em toda grande Natal, especificando um piso padrão para garantir o acesso
com segurança, beleza, independência e autonomia de todos os cidadãos, além de uma cobrança de
ajustamentos de forma efetiva das normas de adequação em toda Natal.

8.2 CONCLUSÃO
É a partir do final do século XX, que houve no Brasil os maiores avanços no trato das leis de
acessibilidade, no que se refere à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.
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Diversos marcos, como duas grandes guerras mundiais, com início respectivamente em 1914 e 1939.
Em 1948 foi assinado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dando contribuições importantes
no processo da acessibilização. Outros marcos foram: citação à pessoa portadora de deficiência pela
primeira vez na OIT em 1955; a Emenda nº 12 do senador Felinto Müller incluindo pela primeira vez na
Constituição Brasileira em 1966; a citação dos direitos na área da “pessoa com deficiência”; o avanço
da medicina; o reconhecimento do aprendizado das pessoas com necessidades especiais; o
desenvolvimento da tecnologia, e a construção de espaços sociais inclusivos foram algumas das
importantes contribuições para alavancar o processo de integração da pessoa portadora de deficiência.
Fazendo uma retrospectiva dos primeiros dez anos após a Lei nº 4.090/92, se constata a
importância das políticas públicas, nos contratos dos dois convênios firmados com o Governo Federal,
do projeto Cidade sem Barreiras e do(s) projeto(s) Cidade Para Todos. Mesmo fracionados, os projetos
do quadrilátero do centro da cidade tiveram, toda 1ª etapa executada na sua íntegra, nas duas fases
conveniadas com a CORDE. O primeiro convênio foi firmado em de junho de 1996 e o segundo
convênio em novembro de 1997.
Conforme a 2ª etapa do Projeto Cidade Para Todos em 1995 e de acordo com o levantamento
fotográfico, as praias de Ponta Negra, Via Costeira, Areia Preta, Dos Artistas, Praia do Meio e Praia do
Forte, e Avenida Engenheiro Roberto Freire, encontram-se hoje em 2003, adequadas.
Em relação à 3ª etapa no bairro do Alecrim, muito poucas adaptações foram feitas até hoje,
setembro de 2003, se resumindo a algumas ações pontuais para passagens de pedestres de forma
muito simplista. No entanto, no centro do Alecrim, existe um importante, grande e variado comércio
varejista e atacadista, onde se ver as ruas e avenidas principais, totalmente invadidas por camelôs,
caixas de som, postes, placas e propagandas verticais entre outras barreiras arquitetônicas, a exemplo
do centro da cidade em 1995.
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A 4ª etapa, em que elege o bairro da Ribeira, uma das áreas selecionadas da pesquisa, se tem
poucas situações com soluções de adequações. Alguns trechos da calçada na lateral para o Teatro
Alberto Maranhão é um exemplo. A Praça Augusto Severo, local onde transitam todos os dias um
grande número da população, encontram-se trechos sem nenhuma adequação de acessibilidade, sem
guias de rebaixamento, sem piso tátil, equipamentos e mobiliários urbano precisando ser relocados,
além da necessidade de manutenção das adequações que foram implantadas.
Percebe-se, ser a maior parte do bairro da Ribeira inacessível para a pessoa portadora de
deficiência, mesmo na área que foi revitalizada, falta o piso tátil, o rebaixamento nas calçadas e a falta
de manutenção. Os bares, casas de show, museu têm os acesso fora de especificações, os banheiros
não são adequados, os passeios públicos em grande parte sem conservação, além de serem
obstruídos pelos carros estacionados.
Ao se avaliar o bairro de Petrópolis, divisa com o bairro da Cidade Alta, outro bairro incluído na
pesquisa, se constata que muito poucas adaptações foram executadas. Pode-se perceber algumas
intervenções de adequações nos levantamentos fotográficos coletados, mas de uma forma muito
desagregada, sem haver uma continuidade ao longo das vias urbanas. Alguns locais não foram
adaptados corretamente, pela ausência do piso tátil. Em algumas situações se leva a crer que se
ignorava como executar corretamente as adequações, pois em alguns trechos, só se fez adequação no
canteiro central sem fazer rebaixamento nas calçadas ou vice-versa, ou ainda só fazendo rebaixamento
da calçada em apenas um dos lados da via.
No bairro da Cidade Alta, na área mais especificamente conhecida como o centro da cidade, foi o
local mais beneficiado com as políticas públicas nesses mais de dez anos. Ao longo da pesquisa
percebe-se diversas construções no trato das adequações para eliminação das barreiras
arquitetônicas. As vias urbanas da área selecionada no quadrante do Projeto Cidade Para todos, estão
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na sua maioria adequadas, assim como as suas praças, no entanto, o restante do bairro encontra-se
com muito poucas adequações.
O problema, é que o centro da cidade ao longo dos anos não foi projetado para ser acessível,
percebe-se isso no tipo de piso utilizado, na largura das calçadas, na locação dos postes, nas placas
indicativas do nome das vias, nas condições do piso em torno das árvores25, na localização dos
mobiliários e equipamentos urbanos, nas paradas de transportes coletivos, na falta de grelhas nos
cruzamentos, ausência de sinais sonoros, na orientação escrita em braille entre outras. Nas edificações
públicas e privadas, constatou-se a falta de livre acesso, acentuados desníveis de acesso ao interior da
edificação, larguras de portas fora de especificações, banheiros e elevadores não adequados, o que
dificulta sobremaneira a vida de uma pessoa com necessidade especial. Por outro âmbito, observa-se
algumas barreiras atitudinais, como carros mal estacionados nas calçadas ou obstruindo os
rebaixamentos de calçadas, ou ainda, mesas, cadeiras, sacos de lixo ou tambores igualmente
obstruindo os passeios públicos. No processo de avaliação chegou-se à conclusão que o centro da
cidade, em 2003, mesmo sendo o local mais acessível da cidade do Natal, pode-se afirmar
seguramente que uma pessoa com necessidade especial tem muitas dificuldades de transitar, embora
tenha todos os direitos legais assegurados na lei, mas ainda existem muitas barreiras arquitetônicas,
ou com necessidade de manutenção.
Dentro da seqüência histórica, agora se fará um comentário, a respeito de um documento
encontrado. Trata-se de uma pesquisa em 199826, onde foram feitos levantamentos de acessibilidade
no centro da cidade. Nas conclusões dessas avaliações, verificou-se no centro de Natal problemas de
locações de equipamentos e mobiliários urbanos, carros estacionados sobre as calçadas obstruindo a
passagens das pessoas, apropriação do espaço urbano pela iniciativa privada, aparecem como fatores
geradores de dificuldades no livre acesso à cidade a qualquer cidadão.
25

26

Grande parte com suas raízes expostas.
Comentada no item 5.2.
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As edificações que foram visitadas poucas estavam completamente adaptadas, sempre faltava
algum item como maçanetas e torneiras inadequadas, ou elevadores sem sinalizações sonoras, e sem
a orientação escrita em Braille. Esse trabalho alertou nas discussões, que após a constatação e
levantamentos feitos, que se fazia necessário repensar não são apenas na dimensão mensurável, mas
que extrapola e se estende a outros aspectos, incluindo os psicológicos como formação de identidade
pessoal, e as possibilidades de convívio social entre outros. Finalizando, percebe-se na pesquisa
fotográfica em 2003, que a situação não mudou muito em relação ao levantamento feito em 1998, onde
as barreiras arquitetônicas persistem.
Ao final da pesquisa conclui-se que atualmente existem algumas prioridades básicas a serem
resolvidas na cidade do Natal, serão enumeradas e em seguida justificadas: 1) As adequações das
paradas de transportes coletivos; 2) Aumentar o número de transportes coletivos acessíveis; 3)
Adequar os passeios públicos nas vias urbanas; 4) Adequar as estações de paradas e o transporte
ferroviário; 5) Adequar o embarque/desembarque do transporte marítimo; 6) Campanhas educativas.
Tornar os abrigos dos pontos de embarque e desembarque de todos os meios de transportes
coletivos acessíveis é condição essencial para assegurar o direito de ir e vir de qualquer cidadão, e que
o acesso ao sistema de transporte público só será considerado adequado se a infra-estrutura atender a
todas etapas de um deslocamento acessível dentro da cadeia de transportes incluindo aí todas as
paradas.
Aumentar a frota de transportes coletivos adequados à pessoa com necessidade especial é um
tema que se apresenta como prioridade em todas as entrevistas. Além de ser um direito constitucional,
é uma necessidade para a maioria das pessoas com necessidades especiais em Natal. A atual
realidade cerceia o direito de ir e vir da pessoa com deficiência, lhe tirando de fato as oportunidades
para sua realização pessoal. Natal conta atualmente em 2004, com quatro micro ônibus para pessoas
com necessidade especial, conhecido como transporte cidadão; sendo duas linhas que fazem o
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percurso da zona norte a zona leste; uma que liga a zona oeste à zona sul e mais uma que interliga a
zona sul à zona leste.
Os passeios públicos nas vias urbanas precisam estar adequados, com políticas públicas voltadas
para essas áreas de interesse comum onde se concentram as barreiras arquitetônicas.
Referentes aos meios de transportes ferroviários, as estações de paradas dos trens e do próprio
transporte ferroviário, necessitam que sejam feitas as devidas adequações de acessibilidade.
No transporte marítimo, nos locais de embarque e desembarque, se faz necessárias adequações
de acessibilidade. Os transportes ferroviários e marítimos, além de serem os meios de transportes mais
baratos, devem ser tratados com seriedade dentro do contexto das políticas públicas do município de
Natal.
Finalmente dentro dessas prioridades elegidas, as campanhas educativas periódicas, têm papel de
grande importância no processo de conscientização, sensibilização, e mudanças atitudinais da
população no trato de pessoas com necessidades especiais.
Em relação às duas formulações de hipóteses de trabalho, a primeira na divergência entre objetivos
propostos e pela Lei 4.090, e suas aplicações práticas. Se existiam divergências entre os objetivos
propostos pela Lei nº 4.090 e suas aplicações práticas, nesses dez anos, não eram em razão entre os
seus objetivos propostos, pois a lei é muito genérica, remetendo a obrigatoriedade das adequações dos
edifícios e logradouros de uso público em conformidade, para as normas oriundas da associação
brasileira de normas técnicas (ABNT). Utilizando os dispositivos legais, a partir de novembro de 2003
na aprovação do Termo de Ajustamento de Conduta, com base no art. n 5º, §6º da lei de Ação Civil
Pública (7.347/8) e art. 41 da resolução 02/2000 (CPJ), publicada no DOE no dia 28.06.2000, com a
aprovação no TÍTULO III das Normas Especificas das Edificações, do Capítulo Específico de
Acessibilidade no Código de Obras aprovado em janeiro de 2004, vem consolidar; uma nova postura
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na implantação da acessibilidade na cidade do Natal. Essas ações de políticas públicas contribuem
para orientar e minimizar divergências entre a lei e suas aplicações práticas.
Por outro lado segundo todos entrevistados, não havia divergências entre os objetivos da lei e suas
aplicações práticas nas reuniões realizadas com as diversas secretarias e entidades civis envolvidas.
Todos os assuntos de acessibilidade eram discutidos, não sendo levantada a hipótese de algum tipo de
discordância, ou manipulação entre os objetivos propostos e os realizados pela Lei 4.090.
Existia desacordo sim, em relação à falta de sincronia e entrosamento nos projetos de
acessibilidade entre a secretarias e na execução dos projetos. Percebe-se claramente que dentro de
cada esfera de secretaria, havia políticas isoladas nos projetos e na sua implantação,
descaracterizando o “todo”, em “partes”, perdendo assim uma unidade, que poderia além de somar
forças, implantar um planejamento uniforme, criando uma identidade comum na apresentação das
soluções na eliminação das barreiras arquitetônicas.
Em relação à segunda hipótese que trata do entendimento do conceito de acessibilidade,
constatou-se a falta do domínio de conhecimentos dos responsáveis técnicos pelos licencionamentos
sobre o tema, que logo após o sancionamento, precisavam de qualificação e treinamentos no campo
teórico de acessibilidade, por se tratar de políticas públicas novas, portanto em processo de
assimilação. As liberações dos alvarás de licenciamentos ficavam a critério do entendimento do técnico
responsável.
Existia em Natal27, uma corrente de técnicos com uma linha de pensamento que seu principal
argumento era afirmar que a lei é para ser cumprida, portanto sem acordos, sendo flexíveis nos prazos
das adaptações que se fizerem necessárias. Entretanto, havia uma outra corrente de pensamento de
especialistas também, que defendia e defende a negociação e adaptações dos imóveis de uma

27

Em 2003, continua existindo.
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maneira flexível, não só em função de prazos, mas levando em consideração as condições sociais e
econômicas do interessado, com o argumento de não incentivar a clandestinidade.
Muito embora o Ministério Público em Natal venha atuando, em 2003 de forma decisiva na política
pública de fazer valer a lei e cumprir seu papel fiscalizando os projetos, e denuncias dos que tentam
driblar ou que não atendem os preceitos do da norma NBR 9050 de acessibilidade na cidade, no
entanto se faz perceber a falta de instrumentos legais, que independe da vontade de seus promotores
públicos que atuam nesse setor, para suprir a carência de pessoal nesse órgão. Vem se tentando
superar essa falta de pessoal, através de parcerias e convênios com o CEFET, por exemplo, que treina
e disponibiliza seus alunos para fazer perícias nos locais indicados por esse órgão. Essa fiscalização
precisa ser sistemática, para dar maior dinâmica nas adequações das edificações e vias urbanas.
Foi dado nesse trabalho uma grande ênfase pela sua importância, às políticas públicas voltadas
para eliminação das barreiras arquitetônicas nas vias urbanas, objeto e foco central do tema, ao
analisar os avanços e limites da política municipal de acessibilidade, mas não se perdeu de vista, que
acessibilidade abrange uma visão muito mais ampla, além das barreiras arquitetônicas, as barreiras
ambientais, atitudinais e educacionais; a necessidade das adequações de acessibilidade no meio
ambiente, a sensibilização social, o direito a inclusão na construção de novas posturas, como o
respeito a vida e a pessoa, a falta capacitação e despreparo de professores e gestores, políticas
públicas na área da saúde para reabilitação das pessoas com deficiências nos seus mais diferentes
níveis. Essas são algumas das barreiras na integração e inclusão da pessoa com deficiência e/ou
pessoa com necessidade especial.
Pode-se concluir, que foi a partir do sancionamento em Natal da Lei Municipal nº 4.090, em 03 de
junho de 1992; do decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 7.853, de 24 de
outubro de 1989, em que o Governo Federal transfere para os estados e municípios a responsabilidade
pela elaboração, implantação e fiscalização das normas que eliminam as barreiras arquitetônicas nos
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espaços urbanos, edificações e nos meios de transportes, que se deu um significativo avanço nas
articulações das políticas de gestões públicas municipais da cidade. A NBR 9050, o Estatuto da
Cidade, o Plano Diretor, o Código de Obras e o Termo de Ajustamento de Conduta foram e são
instrumentos valiosíssimos que se bastam como legislação vigente.
Conclui-se ainda, que embora os objetivos das políticas públicas seja o bem comum, sabe-se que
não se desenvolvem políticas públicas ou de ações afirmativas sem um cunho político, e que as leis por
si só são necessárias, mas não são suficientes para se ter a realização das ações que concretizem
uma condição ideal de acessibilidade na cidade, nem mesmo o desejo pessoal imantado pela
motivação de grupos, instituições, ONGS e associações afins. Na realidade tudo só passa a se
concretizar, quando se tem início além da vontade política, alocações de recursos municipais ou
estaduais, ou de convênios firmados com o Governo Federal, ou verbas externas.
Ao final de todas as treze entrevistas aplicadas, sempre foi solicitado aos entrevistados que fosse
feita uma avaliação pessoal, usando o critério de notas de zero a dez em relação à avaliação às
políticas públicas de acessibilidade em Natal nos dez anos de implantação da Lei 4.090, usando o juízo
de valor que conviesse. Das treze pessoas entrevistadas, onze deram notas e duas se abstiveram. Das
onze notas, foram excluídas a maior e a menor nota. Foram somadas as nove restantes, e tirada a
média aritmética. Na avaliação final obteve-se uma média de 5,88. Em razão dessa nota, se conclui
que: a qualidade de vida na acessibilidade em Natal, está muito aquém das expectativas dos
especialistas.
Em 2004, foi desenvolvido o projeto “Natal Acessível”, na gestão do prefeito Carlos Eduardo Nunes
Alves, em que é previsto dentro de um prazo de seis anos, que Natal possa dispor de uma
acessibilidade maior para todas as pessoas, em parceria, com a SEMURB, CORDE e a CPA. A
comissão é composta por técnicos da Prefeitura do Natal da CORDE-SEJUC, SEMURB, SEMSUR,
STTU, SEMOV, e por outros órgãos: CREA-RN, CEFET, SETURN e Ministério Público. Trata-se de
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uma iniciativa de políticas públicas sob os auspícios do Ministério das Cidades, não perdendo de vista
campanhas de sensibilização e envolvimento de toda sociedade no processo.
Concluindo esse trabalho sobre o tema, “Avaliação da Política de Acessibilidade no Período de
1992 a 2002 na Cidade do Natal”, segundo dados da CORDE–RN, tem-se atualmente alguns
municípios do estado do Rio Grande do Norte, a exemplo de Natal que solicitaram a partir do ano de
2000, e conseguiram convênios de acessibilidade junto a CORDE28, como é o caso de Caicó,
Canguaretama e Mossoró. Outros processos estão em andamento como o de Macaíba, George
Avelino, Jandaíra, Lagoa Nova, Baía Formosa. Não se teve acesso a outros encaminhamentos de
outras cidades por serem feitos diretamente com a CORDE. Como se pode constatar aos poucos o
processo de acessibilização nas cidades está se expandindo além dos limites de cidade do Natal.
Outras cidades co-irmãs, através das políticas públicas e entidades civis, estão hasteando a bandeira
da acessibilidade, se envolvendo, se organizando, procurando convênios, sensibilizando cidadãos pelo
reconhecimento ético da inclusão do direito da pessoa com necessidade especial, que tem três pontos
básicos de sustentação: crer na inclusão, desejá-la, e construí-la.

Dão margens para futuras teses de mestrado ou doutorado na área de acessibilidade a pessoa com
necessidade especial, em nível de outras cidades do estado do Rio Grande do Norte.
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APÊNDICE A – Entrevista com Wilma Maria de Faria
Funções: PREFEITA em:

1989 a 1992
1997a 2000
2001a 2002
GOVERNADORA: (a partir) 2003
Profissão: Professora/Pós-Graduação: Educação
Local da Entrevista: Via e-mail
Data da Entrevista: 25/03/2004
Funções: PREFEITA em:
1989 a 1992
1997 a 2000
2001a 2000
Perg.: Como surgiu a preocupação da prefeita da cidade do Natal, na época, de uma política
pública voltada para acessibilidade?
Resp.: Desde que iniciei minha vida pública, quando criei o MEIOS nos anos 80, sempre estive
muito próxima de grupos da sociedade que precisavam de atenção especial. Entre eles se destacam as
pessoas portadoras de necessidades especiais. O mínimo que podemos oferecer a essas pessoas é a
liberdade de locomoção. Aliás, isso é um direito constitucional. A lei de acessibilidade foi posta
justamente para garantir esse direito. Neste caso, acessibilidade é sinônimo de cidadania.
Perg.: Havia no país ou na cidade do Natal algum movimento voltado para acessibilidade?
Resp.: Na verdade, a lei da acessibilidade foi elaborada em Natal ouvindo as entidades que
representam os portadores de necessidades especiais. Ouvir a população para tomar decisões é uma
das minhas características. Torna a administração democrática. E foi assim, que também, na
elaboração e aprovação da Lei 4.090. Houve, então, um importante movimento na cidade para garantir,
não só a elaboração da lei, mas colocar as normas na prática. Acho, que inclusive, que as instituições
que representam os portadores de necessidades especiais ficaram ainda mais fortes a partir da lei, pois
foi uma prova de que os direitos dessas pessoas começaram a ser respeitados.
Perg.: Houve algum fato específico sobre acessibilidade que sensibilizou, além da prefeita a pessoa
Wilma?
Resp.: O que motivou a lei foi à preocupação que sempre tive de garantir os direitos de toda a
população, em especial as minorias. O bom governante é aquele que consegue observar os anseios de
todos os grupos que formam a sociedade. Para isso é preciso ouvir as pessoas, seus problemas, seus
anseios e desejos. Só assim conseguimos democratizar as ações.
Perg.: Acha que a barreira cultural (se existe) dificultou a implantação da acessibilidade na cidade
do Natal?
Resp.: Junto com a aprovação da lei, realizamos em parceria com entidades que representam os
portadores de necessidades especiais, um trabalho de conscientização da sociedade. A lei foi muito
bem aceita na cidade e se tornou, até, uma referência nacional.
Perg.: A imprensa se sensibilizou nas campanhas de divulgação e conscientização da população
nesses dez anos, na política de acessibilidade?
Resp.: A imprensa é sempre uma importante parceira nas ações que visam à melhoria da qualidade
de vida da população. Neste caso em específico, a imprensa que tem responsabilidade e
comprometimento com a garantia dos direitos do cidadão deu ampla divulgação à legislação e às
ações que se seguiram para a implantação da mesma.
Perg.: Durante a elaboração da Lei Municipal nº 4.090, como prefeita, na época, participou de
alguma forma de reuniões de acessibilidade?
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Resp.: Como já disse, os portadores de necessidades especiais participaram ativamente da
elaboração da lei.
Perg.: As sugestões das associações e instituições eram debatidas com a prefeita, e usado sempre
o bom senso nas soluções dos projetos?
Resp.: Claro que debatemos e atendemos às sugestões. Aliás, a lei foi baseada nas sugestões das
associações.
Perg.: Hoje tem algum tipo de observação a respeito da lei?
Resp.: Acho que ela é moderna, democrática e que deve ser, cada vez mais, respeitada.
Perg.: Gostaria que fizesse um comentário sobre: Projeto Cidade Sem Barreiras ou sobre o Projeto
Cidade Para Todos.
Resp.: O slogan do programa “Cidade Para Todos” já diz tudo. O objetivo do trabalho desenvolvido
na área de acessibilidade quando estive a frente da Prefeitura do Natal é um marco para a cidadania
dos portadores de necessidades especiais. Antes da lei e do trabalho desenvolvido pela equipe da
prefeitura, muito não conseguiam fazer coisas simples, como por exemplo, freqüentar uma escola, pois
as barreiras arquitetônicas não permitiam.
Perg.: Hoje, como analisa os transportes urbanos voltados para a acessibilidade na cidade do
Natal?
Resp.: Quando o projeto foi implantado, a Prefeitura do Natal, em parceria com o SETURN,
disponibilizaram ônibus equipados com elevadores que facilitavam a locomoção de portadores de
deficiência física. Esses veículos ligavam os bairros da periferia a áreas onde se encontravam as
principais clínicas que prestavam atendimento médico especializado a essas pessoas.
Perg.: Acha que houve avanços significativos na eliminação das barreiras arquitetônicas após a
aprovação da lei?
Resp.:Acho que sim. Pelo menos nos prédios e repartições públicas. Hoje, os principais prédios da
cidade possuem acessos especiais para os portadores de necessidades especiais. É assim na
Assembléia Legislativa, no Centro Administrativo. As escolas da rede municipal estão sendo
construídas já com esses acessos. Isso é um grande avanço. O que é necessário, é que esse avanço
continue.
Perg.: Qual a principal sugestão que daria hoje para os que fazem política e as leis de
acessibilidade?
Resp.: A lei já existe, é moderna e democrática. Basta que seja cumprida. fazer cumprir é a
responsabilidade do poder público.
Perg.: Qual a sua avaliação hoje, da política de acessibilidade, ao saber que Natal foi a primeira
cidade do Brasil em ter sancionado a lei de acessibilidade?
Res.: Fomos vanguarda. Isso já é uma vitória. Acho que é necessário que o trabalho tenha
continuidade e que outros projetos que possam facilitar a vida dos portadores de necessidades
especiais sejam aprovados.
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APÊNDICE B – Entrevista com Aldo da Fonseca Tinoco Filho
Função: PRESIDENTE DO IPLANAT em: 1990 a 1992
PREFEITO em :
1993 a 1996
IPLANAT: Instituto de Planejamento Urbano de Natal
Profissão: Engenheiro Civil Sanitarista
Local da entrevista: NPL (Internet Provider)
Data da entrevista.: 21/01/2004
Perg.: Quando e como surgiu a Política Pública voltada para a acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: Na realidade foi um pouco antes de 90, com o advento da Constituição Federal se incluía na
constituição um capítulo da política urbana e nesse capítulo o artigo 182, ele falava de uma forma geral
na questão da função social da propriedade... onde falava que as cidades com mais de vinte mil
habitantes precisavam elaborar seus planos diretores... aí vem um alerta na época, o Congresso
conservador ele tirava a palavra município, porque o escopo político e ideológico ele não podia se
prender apenas a cidade, ele tinha que se prender também ao campo, então nós estávamos passando
pela época das reformas, para e reforma sanitária acontecia naquelas conferências nacionais de
saúde... e dentro dessa reforma sanitária surgia a reforma psiquiátrica, que representava uma minoria
como os portadores de deficiência física... tínhamos os portadores de deficiência mental. Os portadores
de deficiência mental, eles eram aprisionados em clínicas psiquiátricas nos hospitais psiquiátricos, e na
época começava a se discutir no país um processo democrático da cidade pertencer a todos... não
podia se excluir o pobre, porque num processo de não ter recurso para poder comprar a terra ele era
expulso para extrema periferia no limite da zona rural, quando tinha zona rural nos municípios, e
ficavam morando nas áreas de risco... naquelas áreas de menor valor, nas regiões íngremes, nas
depressões, nas encostas, nos mangues, nas áreas preservadas. Na questão, por exemplo, da reforma
psiquiátrica surgia um modelo contra o hospital... é um modelo que acontecia na época do modelo
hospitalocentríco, o que nós definíamos era que o portador de deficiência mental deveria estar com a
família, deveria trabalhar em uma equipe multidisciplinar, e deveria estar inserido em uma sociedade
que lhe excluía, foi nessa linha que defendemos já durante a administração municipal, e criando na
cidade de natal os NAPS, (núcleo de atenção psíquico-social) que nada mais é do que equipes
multidisciplinares trabalhando com os portadores de deficiência mental, e inserindo eles no processo de
vida. Dentro de casa eles estão com a família, então quisemos trazer para esses núcleos de atenção
psíquico-social, o portador de deficiência mental... e à noite ele ia dormir em casa, até porque ele
estaria com a família, tinha auto-estima, um fator muito importante. Na mesma linha da auto-estima que
a gente trabalhou com o deficiente mental, a gente criou também os núcleos para a dependência
química... incluindo os drogados, os alcoólatras, pessoas que eram totalmente excluídas da sociedade
e que tinham que se inserir nesse processo, e foi criados também os CAPS (centro de atenção
psíquico-social) no caso nosso aí... que se localizava na Rua Juvino Barreto, perto do Chácara. Os
NAPS... um foi no centro da cidade... na Princesa Isabel, e o outro na Cidade da Esperança. Mas o
processo que se acontecia com a Constituição Federal, agora voltando à pergunta propriamente dita...
logo em seguida veio a Constituição Estadual em 1989, e na Constituição Estadual eles copiaram,
praticamente reproduziram... o que contemplava a Constituição Federal e depois as Leis Orgânicas do
Município sempre defendendo a linha de que a cidade pertence a todos. Que a cidade não pode ser só
de meia dúzia de empresários. Então a gente como presidente do IPLANAT... e depois como prefeito...
a função nossa seguindo essa linha política ideológica... gosto muito de frisar isso porque era um
grande movimento nacional... isso não se submeteu à vontade de uma pessoa... era a coisa que falava
em nível de avanço no próprio país... era com relação de buscar os atores existentes na cidade... esses
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atores são: privados, públicos, é a sociedade organizada, é a população de uma forma geral, são
portadores de deficiência mental, são portadores de deficiência física, os negros, os pobres, são
aqueles excluídos de uma forma geral... então como trazer esses atores? A função nossa pública que
nós víamos era explicitar esses conflitos... existem conflitos...? A cidade é palco de conflitos...? E
apenas eles são escondidos...! Eles são escondidos pelos modelos capitalistas que exploram... tiram o
que podem da maioria da população... e eles ficam simplesmente aplaudindo por mais uma
dependência economicamente que termina como dependência social e até dependência física. Então
na linha do IPLANAT foi iniciar um processo público de discussão da cidade. Esse processo público
eram reuniões diárias com a população... para o técnico entender o que acontecia com a população,
entender os anseios... porque a gente tem muito uma linha que a gente colocou muito no IPLANAT... e
isso veio a terminar com a consagração do Plano Diretor que é a seguinte frase: “Quem vive o
problema, quem sente o problema tem que participar da solução...” não é um secretário iluminado do
IPLANAT... nem muito menos um prefeito que se diz iluminado, que vai entender o que é que um
portador de deficiência física... que anda em cadeira de rodas... que anda de muletas... que vai dizer
como subir uma escada. Então o exemplo tem de começar dentro de casa pelos prédios públicos, que
a população quer ter acesso a um lugar e não pode, porque ele impede o acesso a essa população.
Então a linha foi muito maior, não foi uma linha específica do portador de deficiência física... no
IPLANAT nós começamos a discutir com as associações, ADOTE, ACORDE, aquelas associações que
lidavam com o portador de deficiência física... e foi a partir daí que foi montada a Lei Municipal 4.090
que na realidade era apenas um apêndice do projeto maior que foi o Plano Diretor.
Perg.: Como surgiu a idéia da redação da Lei Municipal 4.090 de acessibilidade?
Resp.: Naquelas reuniões que nós fazíamos que nós chamávamos de audiência pública... no
início depois nas próprias reuniões, sempre surgia alguma postura da população de que era necessário
que fosse abordado determinado tema, que se falava nesse se falava naquele tema, mas que se
esquecia de determinada ação. E sempre se cobrava, por exemplo, alguém tinha um alcoólatra dentro
de casa, um portador de doença física, um portador de doença mental, uma população que não tinha
condições de comprar a casa, que morava de aluguel, que moravam em terrenos ocupados
irregularmente que chamam de forma errada... de invasão... então essa divisão da população foi que
despertou no agente público, no caso o presidente do IPLANAT... que terminou gerando aquele
documento, a necessidade de discutir com as associações. Foi a partir daí que as associações ficavam
cobrando da prefeitura, a ADOTE, a CORDE reiteradas vezes foram até a prefeitura... e casou os
interesses. Quem representa os interesses daquele determinado segmento da população? O despertar
não surgiu pelo presidente do IPLANAT, surgiu pela necessidade real da população em que existia
aquele tipo de problema e que apenas a gente estava sendo instrumento naquela linha de explicitar os
conflitos que existiam.
Perg.: Após a Lei Municipal 4.090 da cidade do Natal, o senhor já não mais como presidente do
IPLANAT, mas posteriormente como prefeito sancionou o Decreto nº 5.934 de 01 de novembro de
1996 com objetivo de esclarecimentos, com qual finalidade?
Resp.: Naquela linha que tinha dito anteriormente quando assumimos a Prefeitura de Natal, nós
procuramos estimular a criação de conselhos... então tinha conselho de esporte... com seu fundo
municipal de esportes, tinha conselho de cultura... com seu fundo municipal de cultura, tinha conselho
de saúde o que você puder imaginar tinha conselho... e tinha conselho dos portadores de deficiência
física e se não me falhe a memória agora tem até uma lei do vereador Hermano de Morais... ta certo?
Sim! E tinha nessas discussões dos conselhos, existiam as polêmicas... os conflitos que a coisa não
estava tão clara... que a lei em determinados assuntos não era tão específica... então aquilo também
não foi uma vontade do prefeito! Aquilo surgiu por uma deficiência na legislação que levava a
interpretações dúbias e o fim do decreto, foi apenas elucidar essas questões. Isso aconteceu em todas
as áreas... eu gosto muito de frisar essa questão da terra, porque a grande questão da cidade é com
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relação à especulação imobiliária que se implanta pelo modelo urbano industrial e capitalista do solo
urbano, que expulsa a maioria da população como já disse para as áreas de risco, para as áreas que
estão ocupadas pelo exército... as áreas preservadas como dunas... as encostas que não se pode
construir porque tem grandes declividades... então nós dizíamos como recuperar um pouco dessa
valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos... através de política de terra dentro dos
planos diretores. A grande inovação do plano diretor da cidade, fugindo daquele modelo da década de
setenta foi mexer em uma questão que era uma ferida, uma questão que ninguém queria tocar, que
eram os interesse de meia dúzia de donos de terra na cidade, e foi aí que nós socializamos o direito de
construir permitindo acessibilidade a terra... quer dizer... o acesso à terra chamado numa visão macro
de reforma urbana! Enquanto no campo tinha reforma agrária... na cidade, mas do dobro dos sem terra
são sem teto... são populações que moram em favelas, são populações que moram de aluguéis, são
populações que moram em vilas... em Natal... no Alecrim você entra numa quadra daquela é cheia de
vilas... e são populações excluídas... excluídas do acesso dos equipamentos urbano, excluídas do
acesso à cidade, excluídas até fisicamente por uma ponte que tentavam se reproduzir na zona norte, a
força de trabalho do distrito industrial que se implantava... então a idéia da ponte é uma ligação física
com foi o barco, como foi à balsa, como foi a ponte... quer dizer foi um processo gradativo... isso é uma
coisa física... o rio separando um segmento da cidade, mas muito maior que isso, será a exclusão
social, a separação social... que não só deverá incluir o portador de deficiência física.
Perg.: Após o sancionamento da Lei Municipal 4.090 de 03 de junho de 1992, tivemos em um
primeiro momento um projeto chamado “Cidade Sem Barreiras”, poderia fazer algum comentário sobre
ele?
Resp.: Ilustrar os pontos de conflitos que aconteciam na cidade... me lembro demais... na cidade...
tinha camelôs, que ocupavam o passeio... e ali não dava acesso a um pedestre de forma geral... as
barreiras verticais... como as bancas de jornal, como um poste, como uma árvore... aquilo era um
empecilho ao portador de deficiência visual... além de estar ocupado pelo camelô... ele já ia para rua...
quando tinha calçada, as barreiras verticais... não tinham avisos nenhum e terminava se chocando... se
você andava de cadeiras de roda, já tinha o problema de não ter acesso a um orelhão, então nós
defendíamos a posição de ter orelhão baixo... o semáforo sonorizado para o deficiente visual fazer a
travessia de rua... eram várias ações que pinçadas que precisavam ser reproduzidas isso no ponto de
vista da cidade, quais os pontos que aconteciam na cidade que impediam o acesso... o fluxo do
trânsito... a circulação da cidade... porque a cidade é como um corpo humano cheia de artérias... onde
as ruas são os vasos... você permite simplesmente uma determinada velocidade na rua do que num
passeio... mas a prioridade é o pedestre... temos que olhar a cidade não do ponto de vista do
automóvel... mas do ponto de vista de quem caminha... de quem circula... o pedestre... aí embutido
nesse pedestre o portador de deficiência física.
Perg.: Então não houve verbas específicas nesse primeiro momento do projeto “Cidade Sem
Barreiras” para o levantamento e posterior eliminação das barreiras arquitetônicas?
Resp.: Do município sim... na época da identificação era recurso próprio do município com a sua
equipe do IPLANAT... era dotação própria porque você deixa de ter um funcionário trabalhando numa
área para trabalhar especificamente na identificação... no diagnóstico da situação da cidade do Natal
sem barreiras.
Perg.: E no segundo momento no projeto Cidade Para Todos, houve verbas para a implantação da
acessibilidade, já diagnosticadas na etapa anterior?
Resp.: Foi uma verba federal, que teve a participação do município com dinheiro porque todas elas
eram convênios, tinham que tem de ter a contrapartida... então nós fomos atrás desses recursos,
fomos no Ministério da Justiça, que tinha a parte que se responsabiliza pelo portador de deficiência
física... tinha um programa do governo federal “Cidade Para Todos”... “Cidade Sem Barreiras”... que só
não estava sendo feito em Natal... tinha outras cidades que já estavam implantando o programa. Existia
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com relação a elevador de ônibus, a questão de Curitiba, mas outras cidades pequenas de porte até
menor do que Natal, também estavam desenvolvendo esse programa. Nós fomos ao Ministério da
Justiça fizemos um convênio naqueles padrões tradicionais do plano de trabalho, cronograma de
investimentos que a primeira folha está ligada à prefeitura, e acredito que foi um convênio da ordem de
quatrocentos mil reais, e esse convênio incluía a retirada dos camelôs... as baias de ônibus... as
questões das compras no centro da cidade... semáforos sonorizados... orelhões rebaixados... aquele
calçadão da João Pessoa... a Rio Branco... aquelas aberturas na Deodoro para uma pessoa que anda
com cadeira de rodas precisar atravessar... no cinema Rio Grande os canteiros... na Catedral nova...
nós fizemos umas aberturas que ainda hoje tem... você passa ali e vê... aquilo é para as pessoas que
andam de cadeiras de rodas e precisam ter a segurança na travessia que antes não tinham... isso foi
uma verba federal com contrapartida municipal inserida no processo maior político da cidade do Natal
que é para todos... além disso, para os portadores de deficiência física, portador de deficiência mental,
para os alcoólatras, a população excluída, quer dizer era uma linha política maior.
Perg.: Na planta do projeto Cidade Para Todos, na cidade do Natal nosso objeto de estudo, eu
observo que o centro da cidade foi o único beneficiado, poderia fazer algum comentário?
Resp.: Na realidade a aquela rua, a primeira rua paralela a João pessoa, onde tinha uma padaria,
existia uma idéia na época do CDL (associação comercial) de ser transformada num calçadão... e
queria montar entre a Rio Branco e a Deodoro... entre a Apodí e a Ulisses Caldas... um grande
shopping no centro... e algumas daquelas ruas transformadas em calçadões como aquela em frente ao
Rio Grande, se não me engano, a Coronel Cascudo... que sai no café São Luiz! Exatamente entre a
Princesa Isabel e o cinema Rio Grande... e ali o centro com tanta circulação de pessoas, e a gente
queria estimular a ocupação do centro que ele estava perdendo força... e continua perdendo hoje para
o shopping... como a própria Ribeira que nós tínhamos uma proposta de revitalização da Ribeira... a
Rua Chile... aquele processo de urbanização da Rua Chile com o contra fluxo... você estimular a
edificação residencial na Ribeira estimulando a utilização da estrutura existente, como a localização da
ponte que criava uma utilização no sentido contrário ao grande fluxo de pessoas que se deslocam para
o centro... e você que vem da zona norte utiliza a outra margem quer dizer desobstruída maximizando
os investimentos públicos... postergando os investimentos públicos mais para frente. Então a idéia do
centro da cidade era apenas estratégico, como a Ribeira nós tínhamos essa preocupação com a
revitalização e fazer que o centro fosse um grande shopping de grande circulação da população, daí
começar pela visibilidade maior que seria o centro da cidade... isso foi exatamente em 94/95... o plano
diretor foi aprovado em 94... em 95 nós começamos a mexer com essa questão da cidade, com a Rua
Coronel Cascudo... e depois com o recurso federal a implantação do projeto Cidade Sem Barreiras que
foi em 95/96 se não me falhe a memória. Aquelas rampas na praia não foi prefeitura, foi até o Governo
Estadual... aquelas descidas na praia do meio.
Perg.: E hoje depois de mais de dez anos como avalia esse processo de acessibilidade na cidade
do Natal?
Resp.: O que eu sinto na minha visão de cidadão é que me parece que existe uma desconexão da
população, das associações... da ADOTE... a CORDE... a gente ver que elas não participam... tanto a
população ela não tem mais os canais como tinham na época... porque na época na própria discussão
do plano diretor que era pública... que tinha as audiências públicas e depois a montagens dos
conselhos dos delegados que eram eleitos pelos participantes dessas reuniões... dos delegados que
eram votados, em função da própria população de cada bairro... quanto maior a população maior a
representação... quanto mais o número de pessoas que iam para as reuniões maior o interesse... os
delegados em grandes reuniões discutiam com o poder público a questão dos investimentos para onde
alocar os recursos... tirar os recursos da propaganda... o dinheiro que se gasta em propaganda... e
alocava, por exemplo, em contrapartida em determinados convênios como foi o caso do projeto Cidade
Sem Barreiras, do Governo Federal. Então a população participava ativamente... isso acabou, não

129

existe mais... aqui não tem nenhuma crítica política! Muito pelo contrário, mas nós criamos o hábito na
cidade de anualmente fazer reuniões. Essas reuniões haviam delegados lá na Escola Técnica... esses
conselhos de delegados... nós tínhamos conselhos de conferência municipal do orçamento
participativo... então essa questão foi quebrada. Logo quando a prefeita hoje governadora assumiu isso
não existiu, ela rompeu com isto, apesar dela ter dito em campanhas que faço orçamento
participativo... no orçamento participativo nós vemos a população, as associações, os conselhos
atuando com suas representações paritárias, e não só colocar a maioria do poder público e na hora
que você quebra isso, que é a função exatamente que coloquei no início de explicitar os conflitos... a
grande maioria da população dos portadores de deficiência, de deficiência mental, físico, o dependente
químico, a população excluída de uma forma geral, não tem condições para nada... ficava feio o
representante da câmara e muitos deles defendendo o interesse individual.
Perg.: Gostaria de fazer algum comentário que julga importante e que não levantado nas
perguntas?
Resp.: A questão que vejo importante é que a população precisa cobrar... os conselhos que
existem por lei, os deficientes físicos, as associações de classe... suas representações legítimas a
população de uma forma em geral ela tem de começar a cobrar a participação dela no processo...
porque é assim que se constrói a cidade de uma forma geral. Veja uma coisa interessante, eu disse
aqui no início que a cidade era palco de conflitos e se, por exemplo, eu quero interligar a Cidade
Satélite com Cidade Nova, mas se tem uma duna... o ambientalista quer que se preserve a duna... a
população da Cidade Satélite precisa do acesso, a questão do acesso entre elas está cortada! Como é
que se faz? Quem resolve isso? Essas questões que lhe dei a sociedade precisam discutir... nós
fazíamos reuniões num programa de rádio com portadores de doença mental e eles participavam com
a gente... eles se entrevistavam... semelhante a rádio tam tam que tinha em Santos, era naquilo que
estávamos trabalhando... a população ver que existe uma minoria que são os portadores de deficiência
mental e alguém de sua família tem um, como tem portador de deficiência física e de repente passa a
despertar o interesse deles.
Perg.: A exemplo da importância da Lei Municipal 4.090 da cidade do Natal, o plano diretor da
cidade do Natal de 1994 serviu de modelo para criação do Estatuto da Cidade, poderia tecer alguns
comentários?
Resp.: A questão do plano diretor com a política da terra... você colocar a distribuição de rendas
dentro de um capítulo dentro de uma política como o plano diretor... isso não existia no país... se
discutia isoladamente sem terra... os sem tetos estavam aqui, mas a sua grande maioria pressionado,
quer dizer, excluídos... totalmente fora do processo político e de repente eles foram chamados a
participar... com seus delegados, com seus representantes na Escola Técnica, hoje CEFET... o que é o
conselho de orçamento e foi ali que eles incluíram o orçamento do município como dotação para fazer
face aos convênios, aos próprios investimentos da cidade. E o que é o Estatuto da Cidade do Governo
Federal? Se você pegar o nosso Plano Diretor de 94 o Estatuto da Cidade é a cópia do Plano Diretor
da cidade do Natal, principalmente nessa questão da terra... eles buscaram dentro do Brasil quem era
que tinha mexido com política fundiária dentro do Plano Diretor, e Natal tinha sido a única cidade... em
Istambul foi referendada mundialmente... é a primeira vez que me fazem uma entrevista em relação a
essa questão, exatamente por mexer em interesses... a massa pensante... a imprensa de uma forma
geral... para classe política isso não interessa... tem que matar tem que ser destruído isso aí... e de
repente surge alguém tocando nessa questão da acessibilidade tanto é que na realidade envolve um
processo político muito maior que é você combater o processo de especulação imobiliária. Para
entendermos melhor veja só... metades das cidades são vazias... metade delas são vazias... e o poder
econômico fica batendo no prefeito batendo na classe política para que aqueles recursos pagos por
toda as sociedade que pagam imposto para investir, por exemplo, no asfaltamento de uma rua que
valoriza aquele terreno dele. Então chega a prefeitura e asfalta! Subiu de preço o terreno... você tem
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um terreno vazio que é terra, se eu asfaltar a rua não sobe de preço? Se eu botar escola não sobe de
preço? Se eu botar iluminação pública não sobe de preço? Quanto mais estruturas... quanto mais
equipamentos que toda sociedade paga...você proprietário de terras se beneficia privadamente,
individualmente... em um valor que todos contribuíram... agregou o valor a sua terra... então a questão
é a seguinte: nós massa... excluídos perguntamos: como recuperar um pouco dessa valorização
imobiliária que nós que pagamos impostos e que você individualmente usufruiu? Nós queremos um
pouco dessa valorização imobiliária que venha para um fundo municipal com um conselho semelhante
a um conselho para portadores de deficiências, conselho municipal de urbanização... para fazer com
que haja investimentos de nossos interesses e não no seu individual, foi isso que criou a política, vários
instrumentos urbanos e um deles é o solo criado... socializou o direito de construir... outro exemplo:
você morava de frente a mim... o seu terreno do mesmo tamanho que o meu... cem metros quadrados
o meu cem metros quadrados! Aí eu chego e digo que no seu você pode construir trezentos habitantes
por hectare a densidade... no meu pode cento e cinqüenta por hectare... ora eu moro em frente a você!
Se no meu só pode construir metade do seu, o seu terreno vale o dobro do meu... então eu agreguei o
valor a sua terra com que decisão? De arquitetos? Que servem a escritórios de engenharia? E que
simplesmente numa linha... numa planta papel ele valorizou sua terra! Então a gente acabou...
socializou... tudo igual! Não tem mais nem trezentos nem cento e cinqüenta! São cento e oitenta
habitantes hectares! Quer ultrapassar essa densidade? Tem que ter água energia e viário, estrutura
básica... tem as três? Pague! Um por cento... do adicional do beneficio que será concedido pelo poder
público... usando a infra-estrutura e paga por toda a sociedade e que você vai se beneficiar
privadamente... então você vai, por exemplo, conseguir um prédio de cem milhões a mais, um grande
empreendimento de vários prédios de apartamentos... um milhão você paga ao município... é tão
pouco... um por cento... e esse milhão vai para um fundo... os gestores desse fundo não é o prefeito
nem poderia ser... nem meia dúzia de vereadores... os gestores desse fundo é a própria sociedade!
Tem de participação do poder público? Mas tem participação do portador de deficiência física,
representante da população que está morando numa favela que não tem energia, que não tem água,
que não tem esgoto, que não drenagem, que mora de aluguel... então a visão dele que vive o problema
que sente o problema... a solução dele é melhor do que qualquer mente iluminada de prefeito, de
engenheiro civil etc, é essa cidade que nós acreditamos que foi rompido!
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APÊNDICE C – Entrevista com Nelma Sueli Marinho do Nascimento
Função: ASSESSORIA TÉCNICA em: 1982 a 2004
IPLANAT: (antigo) Instituto de Planejamento Urbano da Natal
SEMURB: (atual) Secretária Especial de Meio Ambiente e
Urbanismo
Profissão: Engenheira Civil/Urbanismo
Local da Entrevista: SEMURB
Data entrevista: 11/01/2004
Perg.: Como surgiu a idéia de criar a Lei Municipal 4.090 na cidade do Natal?
Resp.: A idéia de fazer a lei foi uma necessidade que a gente sentia por que já estava envolvido,
que já estava trabalhando por aproximação com as pessoas que tinham necessidade de um tratamento
especial... não que... aquela coisa de todo mundo ser tratado de forma igual... e que todo mundo seja
tratado da mesma maneira... quando vemos que uma pessoa precisa de um tratamento especial, então
era uma espécie de justiça também... que havia de ser feita... tratar diferentes... os diferentes. E a lei
de eliminação das barreiras arquitetônicas era essa coisa do equilíbrio da cidade que nós trabalhamos
como urbanista, para tentar alcançar uma cidade mais equilibrada e com acesso para todos, e a justiça
que a gente fala e nem mais acredita que consiga através do planejamento... mas que é na verdade é
tratar todo mundo igual, sendo que... aqueles que tem necessidades diferentes, tratar de forma
diferenciada também... então fazer uma lei, como o município... nosso padrão trabalha com legalismo...
você tem que ter uma lei que apóie suas ações, então essa lei foi feita mediante essa necessidade que
estava sendo sentida não só por nós dois que fomos as pessoas que coordenamos o trabalho... mas
havia todo um clima na cidade... concorrendo para isso.
Perg.: Quem solicitou formalmente a elaboração da Lei Municipal 4.090 da cidade do Natal?
Resp.: Rômulo... sinceramente eu não lembro desse detalhe não, mas nessa época a gente
trabalhava na GEPLAT que era, Gerência de Planejamento Urbano, então nós tínhamos uma série de
programações e trabalhávamos com outras leis também, e esse... era um momento que isso aí veio... a
gente estava mexendo com outras leis... como publicidade... com projetos mais ousados e projeto de
tratar... algumas questões como publicidade ao ar livre... e barreiras arquitetônicas, em função das
necessidades que a cidade já tinha... de olharmos a cidade e planejarmos, então já tínhamos todo um
cronograma que tínhamos que pensar por parte. Por exemplo, a regulamentação da publicidade... foi
feita a colocação de meios para receber o material publicitário, por exemplo: outdoor, placas, faixas...
todo esse material de publicidade ao ar livre... pois estava poluindo a cidade e era uma de nossas
preocupações que estavam elencadas de acordo com os nossos cronogramas. Eu não sei o que o
João respondeu... mas eu tenho um enfoque... às vezes ele tem outro... às vezes ele lembra de uma
coisa... eu lembro de outra. Eu sei que havia uma pauta a ser seguida, que nós colocamos como
necessidade... não foi um trabalho meu e dele separado... foi de um grupo na época... que fazia a
GEPLAT.
Perg.: E Quem fazia parte desse grupo?
Resp.: De acordo com a nossa necessidade quem participou foi o grupo planejamento urbano, o
GEPLAT, Gerencia de Planejamento Territorial.
Perg.: Quem mais fazia parte além da GEPLAT?
Resp.: Quando já tínhamos elaborado a lei, depois de termos feitos leituras e pesquisas,
escrevemos uma minuta e a partir daquela minuta, nos reunimos com os segmentos. Inicialmente com
as secretarias municipais depois com os órgãos estaduais e depois com os segmentos. Nós não
tínhamos aquela preocupação em divulgação na mídia, eram reuniões semanais e às vezes até mais
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de uma reunião por semana... pois nós fazíamos uma agenda e definíamos com quem iríamos nos
reunir, isso na década de 90, e quando nós discutíamos aquela lei... aquele artigo que tínhamos
colocado inicialmente, ela era exaustivamente discutida e modificada... eu até dizia: gente essa lei não
tem mais identidade, porque tínhamos feito e não sabíamos mais quem tinha colocado esse ou aquele
artigo. Mas depois eu pensei... agora é que ela tem identidade... na medida que ela começou a ser de
todos... que ela não era de só uma pessoa que escreveu. A base inicial foi escrevermos algumas
coisas para serem discutidas. Foram inseridos artigos... e a base... à idéia era que a lei fosse dinâmica!
Pois sentíamos dificuldade de aplicarmos as leis... uma vez que a tecnologia e outras referências
mudavam rapidamente, então teríamos de ter o cuidado de fazermos uma lei muito dinâmica, por isso
remetemos a NBR 9050. Hoje eu vejo uma dificuldade, pois a NBR 9050 era uma recomendação de
projeto, e hoje ela é lei tem que ser seguida. Até as pessoas que fizeram a NBR 9050 são flexíveis,
mas aqui nós não fomos flexíveis nesse ponto, e hoje nós vemos esse ponto que na época não
pensávamos.
Perg.: Mas você não acha que remetendo para a NBR 9050 a Lei Municipal 4.090, será sempre
atualizada nas revisões periódicas?
Resp.: Sim, a vantagem é ela estar sempre atualizada, dinamismo ela tem... a lei é dinâmica por
conta disso... por ela estar atrelada a NBR 9050, mas ao mesmo tempo nós temos que rever esses
conceitos... por que ela pode ser uma das dificuldades da implementação dela... seja por essa rigidez
de estar sempre atrelada a NBR 9050... e a NBR às vezes pelo que nós vimos nas reuniões com o
pessoal da NBR... da ABNT, aliás, eles fazem apenas recomendações... eles não têm essa
preocupação da gestão, porque planejamento é uma coisa e gestão é outra... então essa lei ela tem
problemas seríssimos de gestão. Então temos que conciliar os dois fatores. Nós sabemos que é uma
lei avançada... que é uma lei boa... não dizem que tem lei boa e lei má...? Por exemplo, a alteração
urbana diz que é uma lei do mau... e essa seria uma lei do bem... tem essas coisas... mas ela gera mil
dificuldades de implementações por conta das condições que existe na lei.
Perg.: Quanto tempo em média vocês levaram para desenvolver o projeto da Lei Municipal 4.090
da cidade do Natal, até ser sancionado pela Prefeita Vilma Faria Meira na época?
Resp.: Essa lei foi exaustivamente discutida para fazer e escrever os artigos... ela é uma lei
pequena e isso foi rápido. A leitura também relativamente rápida... agora tem um detalhe também
engraçado, nós não tínhamos uma sensibilidade que temos hoje. Quando nós começamos a escrever...
hoje é diferente... pois nós contamos com os segmentos que tinha essa necessidade... que são
exatamente as associações, Instituições, ONGS... então começamos a conversar com essas pessoas a
partir daí... passamos a adquirir essa sensibilidade. Não sei quanto tempo foi dado encaminhamento,
eu não lembro, mas as discussões foram ótimas, na época não chamou muita atenção, foi uma lei fácil
de ser aprovada, não tivemos problemas. Hoje por exemplo se você encaminhar uma lei dessa, pelas
dificuldades de implementação que existe, vai ficar muito tempo em discussão, mas na época ela
seguiu todos os tramites legal sem problemas.
Perg.: Quais as referências além da NBR 9050 que vocês fizeram como orientação?
Resp.: Todos os projetos de lei nós só elaboramos lendo exemplos de outras cidades, inclusive na
época não tínhamos exemplos de nenhuma cidade que já tivesse uma lei voltada para acessibilidade,
mas pegamos toda matéria disponível, fizemos pesquisa a nível nacional, das leis federais... então eu
lembro que nós pegamos a NBR 9050, diversos artigos, várias questões, e mesmo sem a lei nós já
tínhamos um certo cuidado um certo cuidado com o acesso das pessoas com necessidades especiais,
mesmo quando não tínhamos a lei antes a análise dos projetos de grande porte, quando eu digo de
grande porte... não estou dizendo que não houvesse a preocupação nos pequenos projetos, mas que
lá no GEPLAT os projetos de grande porte ou os que não tinham uma legislação vigente especifica... ia
para lá para nós criarmos uma regra... um determinado uso, por exemplo, que não tinha nada prescrito
em lei, seguia para o setor de planejamento, e lá eu tínhamos de criar... dar soluções para os casos
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que não tivessem tratamentos... e a partir daí começava a virar regra... então movidos por essa
preocupação, já começávamos a fazer algumas exigências a título de projeto fidelidade para pessoas
de necessidades especiais.
Perg.: Eu tenho aqui em mãos, um decreto para um esclarecimento da Lei municipal 4.090 da
cidade do Natal, já sancionado pelo prefeito seguinte, Aldo Tinoco, qual o motivo desse
esclarecimento?
Resp.: Em função do artigo nono, criou-se uma polêmica na implementação do elevador... porque
ele inviabilizava muitos empreendimentos. Em relação ao artigo um já estava claro pela NBR...
inclusive nem eu nem o João participamos dela.
Perg.: E em relação ao Termo de Ajuste de Conduta feito pelo atual prefeito Carlos Eduardo Nunes
Alves, vocês participaram na elaboração?
Resp.: Olha... Rômulo dessa eu até participei, do ajuste de conduta. Eu fui chamada para voltar das
férias para participar dessa reunião do ajuste de conduta, quando eu cheguei aqui, como nós estamos
trabalhando em planejamento agora, com questões, mas relacionadas ao patrimônio histórico e na
época... mais recentemente também com Código de Obras... nós sabíamos dos problemas que
existiam... mas nós não sabíamos que estavam nestes termos aí, com essas implicação com o
Ministério Público, e eu tomei conhecimento a partir do ajuste de conduta.
Perg.: E qual o papel de vocês na atual revisão do Código de Obras?
Resp.: Eu e o João ficamos, mas na parte... quase de uma coordenação, mais na parte da filosofia
do código... um termo de referência. Como é que vai ser a filosofia do código? Então ficamos eu o João
e o Alexandre Frederico Nunes do Nascimento, para fazer a parte filosófica do código... delineamos as
linhas de pensamentos e ficamos encarregados dessa redação para definir esses eixos estruturadores
tivemos que fazer muitas reuniões com a equipe toda, e a SEMURB toda trabalhou, inclusive o pessoal
do setor de operações e aí definimos grupos de trabalhos... e quem ficou para fazer a parte de
acessibilidade foi Ilzene e Bernadete daqui e de outros órgãos como a CORDE, o CREA, você do
CEFET, Ministério Público e outros órgãos e Instituições. Teve também um grupo da participação
pública no processo e tivemos muitas reuniões... eu, o João, e o Alexandre participamos das reuniões
com o Ministério Público. Estou me referindo as reuniões em que estávamos mostrando a filosofia do
Código de Obras para todos os segmentos. Então elaboramos uma proposta inicial, e a partir da
filosofia que foi discutida com a participação popular, nós redigimos os resultados das discussões. Uma
das coisas que interfere diretamente na parte da acessibilidade foi continuar a torná-la dinâmica e
remetendo para a NBR 9050... continuou, mas dessa vez, com aquele cuidado especial... de também
verificar as condições, fazendo um contra ponto com o que é gestão e planejamento. E um dos pontos
que colocamos na filosofia, foi que na filosofia do código entrou esse ponto. Que é acompanhar os
avanços tecnológicos... as mudanças para que a lei pudesse ser dinâmica... então remeter para a NBR
9050. Foi uma experiência... uma lição que nós tiramos da Lei Municipal 4.090 de barreiras
arquitetônicas, e que tentamos implementar no código em função de uma questão que trouxemos da
participação pública, pois a pessoas diziam que a lei era defasada. Então para que ela ficasse mais
dinâmica, a gente continuou com essa idéia... foi uma lição que a gente extraiu daí... de um experiência
que já tínhamos só que atrelada a condições de gestão.
Perg.: Qual a sua avaliação hoje da Lei Municipal 4.090 de 03 de junho de 1992 da cidade do
Natal?
Resp.: É como eu já disse, nós fizemos exaustivamente as reuniões, inclusive depois fizemos
várias reuniões com os representantes do Ministério Público e com a promotoria de acessibilidade... e
nós buscamos hoje o consenso. Nós vamos flexibilizar na medida do possível para todos convergirem
para a discussão de um ponto, e do planejamento ter que ser compatível com a capacidade de gestão.
Às vezes as pessoas confundem planejamento com gestão; mas planejamento é uma coisa e gestão é
outra! Acredito até que planejamento e gestão, pelo que a gente ver na literatura, seja um problema ao
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nível de América Latina toda, e aqui em Natal o problema é esse também. Não adianta você planejar
uma coisa maravilhosa se o município não pode cumprir. Eu acho que a lei é avançada, eu tenho até
certa satisfação de ter participado do processo desde o começo, mas vejo que na medida que a lei é
avançada... ela tem vários problemas de implementação... então é um motivo de alegria e também um
motivo de tristeza... às vezes quando você faz uma coisa e dá certo e é um sucesso, as vezes você
nem recebe os louros. Mas esse artigo nono, por exemplo... eu já fui chamada para me dizerem: que
absurdo como você faz uma coisa dessas! Na época a idéia era o que? A acessibilidade! E continua
sendo... mas isso é um problema sério aqui. Já nos chamaram atenção porque não tínhamos atinado a
dificuldade que iam ter... de implementar... eu tenho muita satisfação em termos de ter trabalhado... de
ter participado e hoje ter esse produto aí... mas ao mesmo tempo a gente fica triste por não ver
implementar...
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APÊNDICE D – Entrevista com João Galvão do Nascimento Neto
Função: ASSESSORIA TÉCNICA em: 1985 a 2004
IPLANAT: (antigo) Instituto de Planejamento Urbano de Natal
SEMURB: (atual) Secretaria Especial de Meio Ambiente e
Urbanismo
Profissão: Arquiteto e Urbanista
Pesquisa: Revitalização em Áreas Históricas Deterioradas
GSD – Universidade de Harvard
Local da Entrevista: SEMURB
Data entrevista: 17/10/2003
Perg.: Gostaria que você falasse a respeito de sua carreira profissional.
Resp.: No IPLANAT (Instituto de Planejamento Urbano de Natal) eu e a Nelma também, estamos
desde início em 1985... portanto o plano diretor foi em 84... e em 85 fui direto para o IPLANAT. Eu
comecei a trabalhar na gerência de planejamento territorial... na GEPLAT nós lidávamos com
planejamento urbano especificamente. Então desde de lá que lidamos com acessória técnica... e que
implica? Que normalmente quando ocorre mudança de legislação ou discussão de legislação...
normalmente nós estávamos sempre discutindo essa parte de legislação e as mudanças... e vendo os
prós e os contras... e elaborando outras novas legislações especificamente.
Perg.: Uma de suas funções é elaboração de legislações?
Resp.: Sim legislações também. O Plano Diretor quando ele foi feito em 84... tinha uma parte que era
ligada a zonas especiais... então as zonas especiais foram marcadas em plantas... mas elas não tinham
regulamentações já prontas. Então nesse período logo de 85 até 86 por aí... foram dois anos que nós
trabalhamos muito na elaboração dessas legislações que foram publicadas a partir daí de 86/87 até 89...
nós saímos publicando essas legislações em relação ao plano diretor do físico-territorial.
Perg.: Na elaboração da Lei Municipal nº 4.090 quantas pessoas estiveram envolvidas trabalhando
com vocês?
Resp: Olha... toda a legislação em 96 no nível da GEPLAT terminava sendo discutida com todo
mundo das equipes especificamente... mas... quem mais trabalhou mais diretamente fui eu... a Nelma e
tínhamos também o Max... ele foi diretor técnico nesse período... como nós estávamos ligados a
GEPLAT (Gerência de Planejamento Territorial) na parte técnica. A estrutura do IPLANAT era uma parte
de operações e uma parte técnica.
Perg.: No período da elaboração da Lei Municipal nº 4.090 existiu algum tipo movimento ou evento
social, político ou cultural, que incrementou o processo?
Resp.: Olha... houve um congresso organizado pela CORDE a respeito da questão dos deficientes...
e nestas discussões... a exemplo como prefeitura... fomos convidados para discutirmos juntos... e a
participação nossa foi sair com uma legislação para cidade... isso entre 90 e 91... eu não saberia
precisar... mas na CORDE você tem essa informação... nesse período estava saindo nesse período a
NBR 9050... inclusive nesse seminário, um dos elaboradores esteve em Natal, ele inclusive nos deu uma
cópia, com alguns rabiscos com algumas modificações da legislação, e nos ajudou muito na elaboração
de nossa legislação. Tentamos fazer de uma forma muito sintética a lei do município... nós remetíamos
para as 9050, portanto qualquer modificação, qualquer atualização seria feita na 9050... e como ela virou
lei no município ficou estatutária dentro da lei... não precisou a gente entrar em muitos detalhamentos.
Só colocamos no corpo da lei o que não estava totalmente escrito na 9050, inclusive colocamos a
adaptação dos edifícios de valor histórico que não pudessem cumprir exatamente o que dizia a 9050 que
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deveria ser uma solução negociada... muito diferente de uma exigência... que se faz uma queda de
braço com a realidade... porque se você produz uma legislação que não pode ser executada, ela vira
letra morta, você não pode exigir uma coisa que na prática não acontece... e você corre o risco de
segurar o crescimento... as modificações e a até as melhorias de algumas edificações com uma
legislação muito pesada. Nós dizemos, por exemplo, que quando um prédio não poder ser adaptado... e
se tiver uma solução diferente do prédio... a solução seria negociada com os técnicos responsáveis da
SEMURB. Como a NBR 9050 virou lei no município e o estatuto está dentro da lei, não precisou nós
entrarmos em muito detalhamento.
Perg.: Hoje depois de mais de dez anos, você teria escrito nas cláusulas algum artigo diferente, ou
algum artigo a mais, ou a menos da Lei Municipal 4.090?
Resp.: A determinados momentos que a gente fica imaginando, se não deveria ter feito uma ligação
direta com a NBR 9050! Porque por Lei a 9050 tem umas modificações de números que podem
inviabilizar alguns empreendimentos... são simples... mas que algumas vezes são essenciais para uma
pessoa tem. Temos o exemplo muito conhecido, da senhora que tem um atelier que queria construir um
pavimento superior para ampliar seu negócio, e de repente se viu obrigada a só poder construir, se
colocasse um elevador, que seria mais caro que todo investimento que ela tinha feito no local de
trabalho. E ela sabe que ao reformar estaria gerando emprego... gerando renda para a família dela, está
vendendo seu produto a preços acessíveis na vizinha, e no momento ela está sendo penalizada... está
parada sem produzir. Ela não tem condições de comprar uma casa vizinha... é mais barato para ela,
fazer um primeiro pavimento. Pela legislação... se você fizer uma leitura meramente no que está na lei...
não interpretar o que se quer quando se fala numa solução diferente para determinados casos... você vai
correr o risco de ficar com uma legislação inexeqüível na prática. E para um pequeno empresário
contratar um deficiente... na realidade você termina cerceando, e não faz a política da inclusão daquele
cidadão que é pobre e deficiente que pode trabalhar... que precisa de um emprego... e a citada senhora
não pode contratar por não poder ampliar o seu negócio. É uma solução que não interessa para
ninguém. Não interessa para o deficiente porque não aparece emprego... já que a microempresária vai
continuar com a loja do mesmo tamanho no térreo... não aparece para a pessoa que está precisando do
emprego na sociedade... nem a própria mulher consegue ampliar seu negócio... nem para o município...
que aumentaria sua arrecadação... portanto se não há uma solução uma que possa ser negociada de
forma produtiva para todos em um consenso, acho que isso complica. Hoje talvez eu tivesse que pensar
mais na legislação e estabelecer outros pontos em relação a isso, porque se não vai ficar muito
complicado para se fazer alguma coisa.
Perg.: Qual as referências além a NBR 9050 que vocês fizeram como orientação?
Resp.: Nós tivemos material de apoio dado por todas as associações que lidam com a questão de
deficientes no estado. Então o Instituto dos Cegos... APAE... todos eles participaram junto com a gente
nessas discussões e nos entregaram material nos dizendo quais eram os problemas que sentiam no dia
a dia; de modo que pudéssemos incorporar o máximo em relação a isso. Portanto nós tivemos o apoio
de todo esse pessoal dizendo exatamente que problemas eles sentiam.
Perg.: E como foi a participação das Instituições, associações, ONGS e outras representações na
elaboração da Lei Municipal nº 4.090?
Resp.: Quem geralmente fazia esses contatos era a CORDE, nós trabalhamos muito ligados a
CORDE com um trabalho bastante conjunto com a CORDE e o IPLANAT na elaboração da legislação.
Perg.: Qual a maior preocupação de vocês, quando na elaboração de Lei Municipal nº 4.090, já que
se tratava de um assunto de política pública voltada para acessibilidade, e que envolve grandes
interesses sociais, políticos e econômicos?
Resp.: Como nós lidamos muito diretamente com o que é urbano, uma das nossas grandes
preocupações é a acessibilidade na parte política... e é justamente o que a lei contempla... mas o
aspecto da acessibilidade pública... a adequação das vias, à parte de tráfego também, sinal sonoro.
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Perg.: Na época da elaboração da Lei Municipal 4.090, houve a participação de outras
superintendências, hoje secretarias?
Resp.: Todos... todos os órgãos da prefeitura foram convidados para opinar.
Perg.: E todos os órgãos participaram desse fórum?
Resp.: Eu não tenho esses dados agora, mas acredito que sim, até porque quando se vai elaborar
uma lei dessa, envolve a todos.
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APÊNDICE E – Entrevista com Maria Eleonora Silva de Macedo
Função: GERENTE DE ANÁLISE PROJETOS em: 1986 a 1996
IPLANAT: Instituto de Planejamento Urbano de Natal
Profissão: Engenheira Civil
Local da Entrevista: CREA-RN
Data da entrevista: 09/01/2004
Perg.: Como foi a sua inserção como profissional no projeto de acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: A minha inserção no planejamento urbano da cidade teve início na SEMPLA que era o órgão
na época de 70 onde estava inserida toda parte de planejamento urbano da cidade e onde eram
aprovados os projetos referentes à construção... na década de 70 foi criada a SEMPLA (Secretaria
Municipal de Planejamento), na década de 80 a 84 foi criado o IPLANAT (Instituto de Planejamento
Urbano de Natal), e década de 90, acompanhando a instalação do próprio Plano Diretor de Natal de 94,
e anterior a isso foi criado... nesse intervalo foi criada a SEMURB que incorporou todas as atribuições...
no caso do IPLANAT junto com a ECONATAL, que trabalhava a parte de planejamento referente a
ambiental, então juntou o IPLANAT e ECONATAL e transformou-se na SEMURB que é o atual órgão
de planejamento ambiental e urbanístico de Natal.
Perg.: Como foi a atuação do IPLANAT após a promulgação da Lei Municipal nº 4.090, de 03 de
junho de 1992?
Resp.: Ela transformou-se em lei, e que é falada que se tratou da primeira lei municipal sobre o
assunto, então essa preocupação surgiu exatamente na administração da prefeita Wilma Faria, mas
quem trabalhava no setor de planejamento urbano e na direção do IPLANAT na época era Aldo Tinoco
que já tinha essas idéias vamos dizer assim... avançadas, sobre a concepção do novo planejamento,
inclusive as políticas públicas, as inovações todas... formas de inovação... surgiu a partir... dessa
concepção bem mais avançada sobre como planejar uma cidade para todos.
Perg.: Como o IPLANAT trabalhava especificamente no projeto das eliminações das barreiras
arquitetônicas?
Resp.: No caso da SEMURB, na época o IPLANAT, ele era o órgão que fazia licenciamento das
obras, era uma das atribuições dele. A outra parte de planejamento era exatamente a elaboração de
propostas de legislações e de onde surgiu à Lei Municipal nº 4.090. Tinha outros órgãos envolvidos
também, porque um órgão de planejamento ele não trabalha só, ele faz articulações com outras
Instituições do município e de outras estâncias... outros órgãos do município se envolveram no projeto
na parte de execução... no caso na época a SEMOV que na época era SUMOV e foi quem implantou
as ações físicas do programa... no caso do projeto que foi inicialmente “Cidade Sem Barreiras”... e
depois “Cidade Para Todos”. O IPLANAT ficava com a parte de fiscalização, dos licenciamentos que
eram solicitados. No IPLANAT, nós analisávamos os projetos das construções de ordem privadas... e
também de ordem públicas, mas não na parte de pavimentação, calçamento, sistema viário... a gente
não entrava nesta questão... nós entravamos na questão do licenciamento das obras, tanto públicas
como privadas, como prédios, escolas, igrejas, alguma coisa de ordem pública, mas não relacionada à
infra-estrutura.
Perg.: Havia uma unidade participativa nas elaborações dos projetos dos outros órgãos junto ao
IPLANAT?
Resp.: Nós lá no IPLANAT trabalhávamos isoladamente, pois fomos designados para fiscalizar as
edificações. Como a gente colocou, então na verdade nós participávamos esporadicamente das
reuniões gerais... onde o programa como um todo ele era desenvolvido. Nós éramos, um projeto quase
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que especifico nele... participávamos das reuniões mais especificas para termos conhecimentos. Já
tentávamos aplicar nas normas, até porque a lei já era uma base técnica em cima da NBR 9050, pois
ela já foi elaborada com o espírito da NBR.
Perg.: Havia no IPLANAT mais pessoas envolvidas no processo do acompanhamento nas análises
dos projetos da lei de acessibilidade?
Resp.: Tínhamos todos... porque a equipe de aprovação de projetos na época eu era coordenadora
do setor de análises de projetos, e éramos formados por cinco engenheiros e dois arquitetos que
analisávamos os projetos de uma maneira geral e na parte de acessibilidade.
Perg.: Antes de ser sancionada a Lei Municipal nº 4.090 havia alguma cobrança ou preocupação
por parte do então IPLANAT de fiscalizar os projetos levando em consideração a acessibilidade?
Resp.: Antes da lei não havia nenhuma preocupação em cobranças nem na parte privada nem na
pública de acessibilidade. A partir de 92 nós começamos a observar os parâmetros da legislação e
tentar, pois não conseguíamos a princípio enquadrar todos os projetos dentro da lei... pois tínhamos a
dificuldade da conscientização dos profissionais e também as adequações eram difíceis... às partes
físicas eram muito complicadas... quando tinha problemas de ordem de desníveis de terrenos...
edificações em lote muito pequeno, tudo isso dificultava a forma de aplicação da lei. Então usávamos o
bom senso técnico... quando tinha viabilidade técnica e a única coisa que impedia era à vontade do
cliente... então aplicávamos a lei... mas quando não havia possibilidade técnica... optávamos pelo bom
senso. Até por que a legislação depende muito do entendimento de cada técnico... você pode dá uma
conotação diferente de outras pessoas... para a mesma situação pode ser entendida de várias formas.
Perg.: Como você ver a acessibilidade hoje, depois de mais de dez anos, acha que houve avanços
significativos?
Resp.: Quando a lei foi sancionada e nós tivemos que aplicá-la, nós técnicos tivemos um impacto
relativamente grande porque nós não tínhamos como técnico acesso a essas informações de como
você adaptar, e a noção mesmo de inclusão social... de inclusão de toda sociedade.
Perg.: Vocês fizeram algum treinamento para poderem analisar os projetos dentro da Lei Municipal
nº 4.090?
Resp.: Nós fizemos um treinamento interno discutindo a legislação vigente, como acontecia como
todas as leis em que modificava alguma coisa, a nossa metodologia usual de analisar os projetos...
quando havia uma nova lei nós discutíamos, para tornar o atendimento o mais unânime possível na
forma de aprovação. Quando recebemos essa legislação para fazer se cumprir às normas, nós
sentimos uma certa dificuldade naturalmente realmente, pois eram coisas novas... materiais de
consultas... e como aplicar essas novas tecnologias que não estavam disponíveis totalmente no
mercado, e Natal como não estar no eixo centro sul, com todas as evoluções tecnológicas mais
fáceis... então nós tivemos dificuldade em dar soluções técnica para determinados casos... à parte
financeira era outra dificuldade, uma vez que elas alegavam dificuldades financeiras... eu acredito que
se nós estivéssemos continuado com uma inserção forte hoje estaríamos em outro patamar de
conscientização, e até de atuação... só que como administração ela tem quebras de continuidade...
isso aí atrapalhou um pouco, pois alguns novos administradores posteriores não tiveram um mesmo
nível de consciência, nem a mesma preocupação então por um período meio que parado... esquecido.
O Ministério Público também nesse período não foi tão incisivo e atuante assim... de cobrar muito da
prefeitura todas formas que estamos vendo agora... então a gente teve um período meio parado... um
vazio... nem se discutia o assunto e não tinha ninguém que cobrasse... e as coisas iam levando... mas
agora eu estou vendo uma retomada de conscientização... inclusive das pessoas voltando a lembrar
que isso é importante. Todos os órgãos se envolveram, e eu acho que agora se não tivermos uma nova
parada como a gente teve anteriormente, eu acho que a gente vai evoluir bastante... e a partir daí vai
se ter mais consciência e envolvimento dos profissionais.
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Perg.: Você gostaria de acrescentar alguma coisa que você acha importante e que não foi
questionado?
Resp.: Eu só queria complementar o seguinte: no que diz diretamente a minha inserção no
processo. As dificuldades... e ampliar isso para o futuro... que nós temos dificuldades como técnico da
engenharia e da arquitetura nas aplicações de legislações que são muito formais. E a parte técnica na
elaboração das construções nem sempre nós podemos fazer total adequação... e essa é a minha
preocupação principal... porque nós temos um índice muito grande de evasão de licenças, e se cada
vez que você dificulta ao colocar um novo elemento... aumenta as dificuldades de aprovação, isso
reduz o número de licenciamentos... e a gente cada vez se torna uma cidade mais ilegal, por que as
pessoas não deixam de construir... pela minha experiência como profissional em licenciamento de
obras... as pessoas não deixam de construir! Elas só passam de nome! Elas passam de uma
construção oficial para uma construção clandestina... elas não deixam de construir! Então minha
grande preocupação é: é melhor que tenha uma pequena preocupação com a acessibilidade com esse
problema... do que não ter nenhum... o meu entendimento é esse né! Nem que seja um começo... uma
pequena adaptação... qualquer coisa que já sinalize que as pessoas estão tomando consciência... é
melhor do que não ter nenhuma dessas sinalizações. Se a pessoa chegar lá na SEMURB para um
licenciamento e você faz inúmeras exigências da acessibilidade num local que às vezes não tem
condições de fazer aquela adaptação, então a pessoa volta constrói e fica ilegal! Está entendendo? Se
o técnico tivesse consciência e entrasse num acordo, visse como podia resolver com as soluções
técnicas, e o que não conseguisse entrasse num acordo. Nós temos um índice altíssimo, é em torno de
83% das construções em Natal, foi um trabalho que nós fizemos um levantamento, são clandestinas.
Nós temos o número de construções que são feitas pelo trabalho de recensionamento feito pelo IBGE,
sabemos o número de licenciamentos expedidos pela SEMURB e então fazemos a comparação
rapidinho... a SEMURB emite tantos licenciamentos, e em Natal tem tantas edificações, e por aí você
sabe... é realmente um número muito alto e cada vez que você dificulta o licensionamento você
aumenta o número da clandestinidade das edificações.
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APÊNDICE F – Entrevista com Teresa Cristina Vieira Pires
Função: Diversos Cargos em: 1977a 2004
SUMOV: (Antiga) Superintendência Municipal de Obras
SEMOV: (Atual) Secretária Municipal de Obras
Profissão: Arquiteta e Urbanista
Local da Entrevista: CREA-RN
Data da Entrevista 08/01/200
Perg.: Há quanto tempo você trabalha na SEMOV?
Resp.: Desde de 1977, cheguei na SEMOV quando ela ainda era denominada SUMOV...
(Superintendência Municipal de Obras e Viação), recebeu a denominação de SEMOV mais
recentemente, como secretaria. Passei um ano fazendo estágio ainda era estudante de arquitetura,
depois do tempo de estágio eu fui contratada... ainda como agente administrativo depois como
assessor técnico e depois de me formar em arquitetura como arquiteta. Hoje em dia na SEMOV eu
trabalho fazendo projetos de alocação de recursos junto aos ministérios... para financiamentos de
obras diversas... estruturas... para o município, e esses projetos a gente acompanha até a finalização
nas prestações de contas... não atuo diretamente na elaboração de projetos, a não ser quando sou
solicitada a participar de algum desenvolvimento de projetos específicos – como ocorreu na época em
que estive à disposição da CORDE, ou mais recentemente, nos projetos de urbanização do Passo de
Pátria.
Perg.: Pelo seu tempo de serviço e por sua função, você participou do projeto e processo de
implantação da Lei Municipal 4.090 de acessibilidade de 03 de junho de 1992 na cidade do Natal, pela
antiga SUMOV?
Resp.: Eu participei de um grupo de trabalho na CORDE, naquela ocasião... a CORDE local
recebeu uma verba do Ministério da Justiça... por volta de 95/96... uma verba federal, exatamente para
fazer algumas adaptações na área central de Natal. Então eu integrei um grupo como representante da
SUMOV, nesse grupo havia representantes do município, mas também havia representantes de outras
Instituições do estado, como por exemplo, o DETRAN, pois a intervenção contemplava na parte de
sinalização e de operação mesmo do trânsito, porque houve uma mudança de circulação na área
central então o DETRAN entrou fazendo parte do processo, juntamente com a STU.
Perg.: Essa verba, ela veio destinada para aplicação nas adaptações da acessibilidade na cidade
do Natal?
Resp.: Ela veio para o estado, mas as obras ocorreriam num âmbito municipal então a prefeitura
teria que gerir e participar dessas obras desses projetos na capital.
Perg.: Qual nome que foi dado ao projeto para aplicação dessa verba federal ao município da
cidade do Natal?
Resp.: Nesta ocasião foi “Cidade Para Todos”, porque já era o nome de um projeto maior que o
Governo Federal já vinha implementando em algumas capitais, e Natal ela foi prontamente atendida
com esse recurso por ser a primeira capital do Brasil a ter uma lei própria e específica para eliminação
de barreiras arquitetônicas. Esse projeto já foi pode-se dizer uma evolução de um primeiro momento
quando Natal começou a engatinhar logo após a lei de acessibilidade... naquele tempo nem tinha esse
nome lei de acessibilidade... era uma lei para eliminação de barreiras arquitetônicas. Um tempo depois
foi dado o início de uma experiência que se chamou “Cidade Sem Barreiras”... que foi uma etapa
anterior a “Cidade Para Todos”... muito embora possa até aparecer em plantas ou em projetos uma
inversão de datas... mas o “Cidade Sem Barreiras” ele foi anterior ao “Cidade Para Todos”.
Perg.: Então o primeiro projeto de acessibilidade na cidade do Natal depois de ser sancionada a Lei
Municipal 4.090 não foi o “Cidade Para Todos” ?
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Resp.: Não, o primeiro foi o “Cidade Sem Barreiras”.
Perg.: Houve verba federal ou foi mais euforia do pós-lei?
Resp.: Já foi com um recurso federal, foi feito numa etapa bem inicial... foi mais ligada a área de
trânsito mesmo... de transporte no centro da cidade de circulação... mas curiosamente não tinha ainda
aquelas intervenções de calçadas de guias rebaixadas... na primeira fase foi feita uma ordenação de
fluxo de veículos... priorizando as vias para ônibus... as faixas exclusivas para os coletivos, digamos
assim... uma arrumação dessa área central do fluxo de transporte para em seguida começar a fazer as
intervenções mais físicas.
Perg.: Quanto tempo durou esse projeto “Cidade Sem Barreiras” ?
Resp.: De dois a três anos, chegou num momento em que os dois projetos quase se sobrepõem...
porque quando chegaram os recursos da CORDE para o programa “Cidade Para Todos” ainda havia
alguma coisa do “Cidade Sem Barreiras” para ser complementada. Uma intervenção que foi feita quase
que simultaneamente foi o Camelódromo... ali no centro da cidade que foi uma tentativa de retirar da
calçada aquele comércio ambulante e concentrar numa área só. Um primeiro passo na ordenação das
calçadas... de fluxo... de pedestres... foi eliminar... tirar das calçadas esse comércio ambulante que
realmente era uma coisa muito agressiva... e se criar até que houve a idéia... não houve tempo nem
verba para viabilizar... de criar ruas tipo 24 horas a exemplo de Curitiba... só o comércio concentrado...
deixando as calçadas e outras áreas livres... tudo visando à acessibilidade. Antes teria que dar uma
varrida... teria que limpar as ruas para atender as adequações de rebaixar guias... cuidar das
calçadas... criar aqueles padrões de piso de revestimentos que vemos hoje. Uma coisa que ficou na
ocasião até a desejar foi que se fez esse trabalho de retirar, por exemplo, o comércio ambulante das
calçadas, mas o espaço em si onde se concentra esse tipo de comercio não foi adaptado. Que tem que
ter acessibilidade? Tem! Então se fez um de trabalho de retirar os camelôs das calçadas, foi criado um
espaço onde eles pudessem, onde eles pudessem continuar tendo a geração de rendas deles, não
vamos mexer com a economia do povo... mas não se criou dentro desse espaço... de certa forma ele
se tornou uma coisa impeditiva de acesso a todas as pessoas, pois não se previu aquelas devidas
adequações... como as circulações, o piso... os balcões... quer dizer ele ficou dentro do espaço de
Camelódromo não havia acessibilidade... então cria-se um contra senso. E nesse programa Cidade
Para Todos, se tentou fazer uma adaptação desse espaço também, mas havia assim outras áreas
prioritárias para aplicação desse recurso que era exatamente as praças do centro da cidade e desde
então vêm sofrendo as adequações.
Perg.: Por que foi escolhido o centro da cidade para a implantação do projeto Cidade Para Todos?
Resp.: O centro foi escolhido por concentrar uma área de interesse econômico financeiro, Bancos,
Instituições da prefeitura, construções de caráter empresarial e comercial. Uma área para onde
convergem muitas pessoas – origem e destino de várias linhas de transportes coletivos e,
principalmente uma área onde o pedestre deveria ter, prioridade.
Perg.: A SUMOV na época também desenvolvia projetos voltados para as eliminações das
barreiras arquitetônicas ou só execução?
Resp.: Nós desenvolvemos esses trabalhos em equipe, porque na verdade quem deu...
Perg.: Desculpe interromper, mas estou fazendo essa pergunta, pois ao longo das entrevistas
venho percebendo que as superintendências na época do projeto Cidade Para Todos, trabalhavam
isoladamente.
Resp.: É verdade cada secretaria fazia o seu e acabava não tendo articulação... e foi exatamente
por isso que não havia padronização na linguagem dos projetos, até porque, no caso específico da
acessibilidade, era um assunto muito novo. O que é que se queria fazer? Eliminar as barreiras
arquitetônicas... era só o que se pensava... então o que era de barreiras tinha que se tirar. Quando
chegou o recurso que estava destinado para o projeto Cidade Para Todos, isso entre 94/96, e que cada
secretaria estava atuando, até porque havia a lei e tinha que se fazer alguma coisa, de uma forma

143

muito desarticulada... quando chegou o recurso para o Governo do Estado foi que a Secretaria de
Justiça a Cidadania, na época o nosso atual prefeito Carlos Eduardo era o secretário, o que eles
resolveram digamos assim... já que o dinheiro tem que ser utilizado no âmbito municipal... vamos
chamar as secretarias do município que trabalham com projetos e obras para criar um grupo de
trabalho, e digamos assim seguir uma linha única o que era a intenção desse grupo desde a formação
dele na CORDE, porque tinha que ser feito um conjunto de projetos desenvolvidos nas respectivas
secretarias, pois não há na prefeitura digamos assim uma secretaria de projetos.
Perg.: Existe algum memorial descritivo do projeto “Cidade Para todos” ?
Resp: Eu tenho esse memorial do projeto Cidade Para Todos, e você vai ver que fizemos quase
tudo do projeto, porque eu tenho esse material e algumas fotos.
Perg.: Outros grupos como: Instituições, Associações, ONGS, etc., participavam das reuniões do
projeto Cidade Para Todos ?
Resp.: Havia sempre a participação, até um tempo tinha umas atas das reuniões, vou procurar...
algumas Instituições participavam principalmente como é o caso do Instituto dos Cegos, porque na
ocasião houve uma tentativa até no centro da cidade... próximo ao Instituto dos Cegos de se colocar
um sinal sonoro. Então eles participavam até porque quando se faz um trabalho desse... a gente tem
que ir muito pelo que eles precisam... pelo o que eles sentem de dificuldade... para nortear um pouco a
linha de trabalho. Algumas ações eram bem dirigidas como o caso do sinal sonoro, que acabou não
dando certo principalmente no centro da cidade porque as pessoas reclamavam que não era um som
agradável...
Perg.: Então houve projetos de acessibilidade oficialmente após a implantação da Lei Municipal nº
4.090 até hoje, na cidade do Natal só houve dois?
Resp.: Basicamente sim... eu passei três anos mais ou menos na CORDE, entre 94/97, exatamente
para fazer esse trabalho Cidade Para Todos, eu fui cedida para trabalhar na CORDE esse trabalho de
acessibilidade com a Maria do Carmo... a Carminha, ela foi quem conseguiu o recurso para as obras do
projeto Cidade Para Todos... inclusive é um mérito que ela tem que não podemos deixar de comentar
que ela teve essa visão desde aquele tempo... criar um grupo... de fortalecer essa comissão que
naquele tempo nós não tivemos um apoio... que passa muito por política como até hoje.
Perg.: Em relação a campanhas de divulgações de acessibilidade, acha que o problema cultural
descrimina a pessoa com deficiência?
Resp.: Campanhas propriamente assim de sensibilização para a comunidade nunca houve. Se
fazia com as Instituições... era feito um trabalho com a mídia... fizemos também trabalhos com o
Ministério Público... que foram seminários... que vieram promotores de vários estados do Brasil, para
exatamente tratar a questão legal da pessoa portadora de deficiência... pois tem toda uma legislação
constituinte até... e fizemos muitos trabalhos na universidade... participando da semana de
arquitetura...levando para universidade os resultados dessas campanhas... esses seminários fechados
que eram feitos com as Instituições levamos uma ocasião para UNP para uma semana de arquitetura
montamos um stand... mas não havia uma coisa pública aberta.
Perg.: Hoje se passado mais de dez anos da implantação da Lei Municipal nº 4.090, como a você
ver a política de acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: Avanços nós percebemos que houve. mas também a gente não pode negar que houve um
hiato. Nesse período da lei até os dias de hoje. De 92 para cá... nós passamos por uma época digamos
adormecida... da lei até 94/95 mais ou menos... quando se conseguiu fazer alguma coisa foi porque
veio dinheiro de fora, e eu acredito que só se conseguiu mesmo porque teve uma verba do governo
federal para isso... mas de 98 mais ou menos até 2000... estagnou... não houve avanços.... nada mais
foi feito.... inclusive não houve, mas alocações federais ou recursos próprios do município ou do estado
para esse tipo de intervenção... como se fosse um movimento daquela época foi com se feito aquele
trabalho não precisa mais fazer. Agora de uns três anos para cá é que houve realmente essa
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preocupação de voltar a pensar em acessibilidade, uma coisa que ajudou muito se não estaríamos
dentro da mesma morosidade foi à participação muito efetiva do Ministério Público que era muito alheio
dentro dessas questões, à medida em que eram enviadas as questões levantadas se fazia um
levantamento, por exemplo, se era obra da SEMOV então saber porque não fez, se era uma escola
pública... para você ter uma idéia nós participamos de um ano e meio atrás de um projeto de reforma
de todas as escolas... praticamente todas para adaptação de acessibilidade, então na hora que o
Ministério Público entra também nesse circuito as coisas começaram a funcionar... e agora mais
recente da campanha que fizemos aqui no CREA em 2001, os CREAS dos outros estados estavam
começando a fazer esse movimento, e aqui nós fizemos a campanha “Fácil Acesso”, nós levamos o
problema para sociedade... acho que essa campanha foi um marco, pois despertou no cidadão comum
e nos profissionais que não estavam atentos aos problemas da acessibilidade, como sendo um assunto
para todos, aquela campanha revitalizou e não parou mais. Muito embora se falasse sempre, digamos
que algum projeto era contemplado... ninguém sabia o que era acessibilidade ninguém sabia como
trabalhar com isso nós tínhamos algumas normas muito incipientes, já havia a NBR 9050, mas de uma
forma muito incipiente, o que a lei aproveitou da NBR 9050 que ela se reporta a ABNT? Era aquela
coisa da calçada, da guia rebaixada que tinha que ter, do estacionamento... da vaga para pessoa
portadora de deficiência, mas não tinha aquela coletânea de normas com hoje em dia tem e até
mesmo o acesso a essas informações. Hoje todos os projetos quando vão ser orçados, as equipes já
estão sensibilizadas quanto à questão de acessibilidade, e sou chamada para fazer aquela avaliação
se o projeto está de acordo com ABNT com a lei, quanto à questão de acessibilidade e muitas vezes na
hora da execução da obra a empreiteira responsável, a construtora responsável tem dúvidas com
relação aquele tipo de material ou da obra, então eles voltam vêem fazer os esclarecimentos das
dúvidas.
Perg.: E o projeto “Cidade Sem Barreiras” ?
Resp.: Ele surgiu depois da implantação da Lei Municipal nº 4.090, não sei se tenho em termos de
memória os projetos, ele foi, mas voltado para a questão de tráfego mesmo no centro da cidade, a Av.
Rio Branco, João Pessoa com a prefeitura... STU. Houve nessa ocasião do projeto Cidade Sem
Barreiras, um trabalho na Avenida Deodoro, mudou-se o sentido da Rua João Pessoa, nesse primeiro
momento foi como eu disse antes arrumação do centro da cidade, encaixando as travessias de
pedestre, as faixas de pedestres, houve inversão no sentido de tráfego, o fechamento de um trecho da
Rua Coronel Cascudo se não me engano.
Perg.: Quer dizer que o Projeto Cidade Sem Barreiras, no meu entender, tratou-se mais de
organizar o centro da cidade, com poucas intervenções construtivas?
Resp.: Sim, mas no sentido de organização do centro da cidade, mas houve intervenções físicas,
mas de uma forma muito discreta porque não havia recursos específicos para esse trabalho.
Perg.: O projeto Cidade sem barreiras, já era um primeiro momento de organização do centro da
cidade para o projeto Cidade Para todos e adjacências?
Resp.: Cidade sem Barreiras é uma proposta anterior Cidade Para Todos, era uma proposta da
prefeitura para uma identificação das prioridades de acessibilidade, mas pouca coisa foi feita. No
primeiro momento de identificação das áreas críticas após a lei e a partir de 94, a STU com Fátima
Arruda coordenando todos os projetos municipais viários como até hoje, o IPLANAT, (SEMURB hoje)
analisa os projetos vê se está adequado às normas a legislação vigente... faz uma arrumação, mais a
arquiteta que estava a frente não mora nem mais em Natal. Eram as secretarias de urbanismo e
trânsito quem desenvolviam mais projetos naquela época. Na SEMSUR, foi a Isabel e Valderez as
responsáveis por todos os projetos de praças eram feitos com elas, como são até hoje. No DETRAN
quem participava era o Moacir Guilhermino que era professor da universidade já naquele tempo ele era
envolvido essa questão por conta de operação de trânsito, eram as secretarias que estavam à frente
dessa linha de projetos... já a SUMOV era a executora dos projetos das obras e fiscalizadora também.
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Quem executa a obra, é também quem faz a prestação de contas dos recursos alocados no fim das
contas... a SUMOV ficou também com essa incumbência. Ao longo desses anos foram feitas
intervenções pontuais, mas recentemente no dia 03 de novembro de 2003, foi assinado pelo atual
prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves e com o Ministério Público na pessoa da Promotora de Justiça de
Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência e do Idoso da Comarca de Natal Doutora Ladya Gama
Maio, o Termo de Ajustamento de Conduta, agora é Lei e não se pode fugir disso... que os projetos
agora que não estiverem dentro das normas não serão licenciados, muito embora que de uns cinco
anos para cá já se vem sendo feito e com reforço de 2000 para cá. O Cidade sem Barreiras, que pode
até ter sido aproveitado como uma referência, uma evolução para o Cidade Para Todos, foi um primeiro
levantamento digamos assim, não chegou a ser um projeto, tanto que muitas dessas áreas não
sofreram intervenção como o Alecrim, por exemplo. Eliminação de barreiras naquela ocasião era vista
mais assim como relação a promover um acesso, uma entrada, tirar um elemento do meio da rua um
ambulante, uma carrocinha enfim, uma coisa muito ainda não tão abrangente como hoje em dia nós
sabemos, que a coisa tem que ser foi um primeiro passo. Agora o programa Cidade Para Todos que foi
subsidiado pelo Governo Federal, ele foi um programa que já veio de lá com esse nome “Cidade Para
Todos” foi um programa que veio para ser implantado no centro da cidade: Av. Deodoro, Av. Rio
Branco, Rua João pessoa, as reformas das praças e do Memorial Câmara Cascudo. Nós não
estávamos preparando para o programa Cidade Para todos, porque nós não tínhamos conhecimento
dele ainda, não foi uma coisa preliminar porque nós já vislumbrávamos o projeto Cidade Para Todos.
Foi nessa época que fui fazer o curso no IBAM, coisa paradoxal, eu fiz o curso depois que o projeto foi
implantado, e inclusive quando fui ao IBAM fazer esse curso de município e acessibilidade, que era o
curso de gestão de políticas publicas para acessibilidade... não era um curso para ensinar a fazer
projetos de acessibilidades, para ensinar como uma guia tem que ser... como a rua tem que ser, era
um curso para gestão pública, e eu acho muito importante se você não tem a política pública você não
consegue criar programas. O que decepciona de uma certa forma é que quando você volta não tem
aplicação... você vai investe seu tempo... tem interesse vem cheio de informações... mas ninguém nem
pergunta para você como é que foi lá... e isso é muito ruim Romulo.
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APÊNDICE G – Entrevista com Maria do Carmo Soares Costa Silva
Função: COORDENADORA DA CORDE em: 1987 a 1992
1995 a 1999
CORDE: Coordenadoria para Integração das Pessoas Portadoras de
Deficiência
Profissão: Professora e Jornalista/Pós-Graduação: Master em Mídia e Deficiência,
Doutoranda em Mídia e Deficiência
Local da Entrevista: Sua residência
Data entrevista: 15/12/2003
Perg.: Como foi seu envolvimento e começou o processo de acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: Primeiro eu acho importante dizer que a CORDE foi criada em 1987 através de um decreto
de três de dezembro desse mesmo ano de 87, e na época havia pouca coisa em relação à questão da
deficiência. Mas especificamente estou me referindo a questão de acessibilidade, porque o que se tinha
era alguma coisa a respeito da educação... mas educação que não vislumbrava ainda uma
acessibilidade arquitetônica... eles tinham acesso à educação especial, mas nem as escolas... nem tão
pouco os equipamentos eram acessíveis às pessoas portadoras de deficiência, ou seja, as escolas não
tinham equipamentos em braille... não tinham equipamentos próprios para ensino de uma pessoa
surda... não se tinha acesso arquitetônico para pessoas com deficiência física... e foi aí que nós em
meados de 88... começamos tentar fazer alguma coisa que pudesse tornar viável esse ir e vir das
pessoas voltadas especificamente na época pensávamos nas escolas. Mas aí nos deparamos com o
seguinte: A gente prepara para as escolas, mas depois vem a menina... a moça ou o rapaz termina... e
como vai ter acesso ao trabalho? Começamos então a ter uma preocupação, e foi aí que
voluntariamente nós nos reunimos na CORDE para que as pessoas disponibilizasse o seu tempo, por
isso que digo que era uma coisa voluntária mesmo... para que pudéssemos estudar essa questão de
acesso, e Natal poderíamos dizer que engatinhava em relação a isso. Ficamos em meados de 88, 89 e
90 tentando elaborar alguma coisa que pudesse se tornar uma legislação especifica em relação às
questões das eliminações das barreiras arquitetônicas... aí surgiu um grande problema! E eu disse e os
ônibus? Foi aí que também demos uma parada na questão da eliminação das barreiras arquitetônicas e
passamos a ver a questão do ônibus adaptado... então através de recursos da CORDE nacional, da
Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência em Brasília, nós conseguimos
adaptar dois ônibus, me lembro como se fosse hoje! Eram dois ônibus da cidade do sol que na época
tinham esse nome, e que não foi feito uma coisa de cima para baixo! Nós nos reunimos com todas
Instituições, para que fosse criado um roteiro... para que pudéssemos contemplar esses ônibus dentro
das linhas, que pudessem realmente atender especificamente aquelas Instituições que atuavam com
pessoas portadoras de deficiência. Isso foi mais ou menos em 91 esse ônibus ficaram prontos. Com a
mudança de governo, em 91 eu deixo a CORDE em maio... no final de abril para maio de 91 de abril
para maio eu deixo a CORDE. Esses ônibus foram inaugurados pelo governador do estado... no largo
onde hoje é o palácio da cultura que era o antigo palácio de governo... com muita pompa... muitos
foguetões... mas que... o itinerário não foi obedecido, e esse dois ônibus passaram a circular somente
na zona sul não observando que... onde tinha o maior índice de portador de deficiência era na zona
norte, e por isso esse projeto não vingou... eu de longe olhava um projeto que tinha sido idealizado por
mim e por minha equipe... mas que não vingou! E esses ônibus rodaram apenas seis meses e até hoje
ninguém sabe... não se tem sequer uma notícia em relação a esses ônibus. Neste mesmo ano de 91 eu
deixo a CORDE e fundo assim... como eu fundei a CORDE no Rio Grande do Norte em 1987 em nível
de estado, eu fundo a PAD, Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência, tem a sigla PAD...
no âmbito da prefeitura municipal... e foi aí que nós retomamos toda a questão da legislação

147

específica... foi aí que realmente renasceu a questão eliminação das barreiras arquitetônicas. Então nós
fizemos varias reuniões com vários arquitetos daqui, já pegando... como eu estava no âmbito do
município... conseguir chamar pessoas das diversas secretarias do município para que pudessem
auxiliar nessa lei. Foi então que em 92... em junho de 92... nós fizemos um grande evento em Natal
chamado: “Comunicação Para Todos”, o primeiro dia... não era Comunicação Para Todos era...“Cidade
Para Todos...” na época o PAD, essa Instituição criada em nível de município tinha como presidente na
época do “Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e Minorias” tinha a professora Elizabeth
Nasser à frente disso. Me lembrei o nome era: “Integração Sem Barreiras”... então o primeiro evento em
nível de município, pois nós já tínhamos feito em 88/89 dois grandes seminários sobre eliminação de
barreiras arquitetônica, já com nível na CORDE... na Casa da Indústria... até nós trouxemos uma
pessoa muito importante na época da EMBRATUR, que por acidente, ela ficou paraplégica, e ela veio
justamente dar o depoimento dela em relação de se criar naquela época “Compromisso Para Todos”.
Perg.: Como surgiu o nome do projeto: Cidade Para Todos?
Resp.: Não a gente não tinha esse nome: Cidade Para Todos, a gente fazia assim: Primeiro
Seminário de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas ... mas nesse sentido, isso em 88/89.
Perg.: Como acontecia as reuniões de acessibilidade?
Resp.: Nós nos reuníamos no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e das Minorias,
funcionava ali numa diagonal da câmara dos vereadores... numa casa de esquina que tinha. Eu me
lembro muito de João Galvão, Fátima Arruda, Nelma, Maximiniano, tinha quem mais? morro de medo
de esquecer o nome de alguém! Mais tinha muitas pessoas das diversas superintendências do estado.
O interessante era que nesse programa com esse seminário de “Integração Sem Barreiras” nós tivemos
três dias importantes de trabalhos. No primeiro dia era “Comunicação Sem Barreiras”, quando se fala
de comunicação sem barreiras, é por que se observava como era é importante o papel dos meios de
comunicação, era extremamente importante. No segundo dia “Escola Sem Barreiras”, e no terceiro dia
“Cidade Sem Barreiras”, foram três temas num só evento. Nesse Comunicação Sem barreiras, nós
trouxemos a Natal, Caio Túlio costa que trabalhava no jornal folha de São Paulo que criticava o próprio
jornal, mostrando que o próprio jornal deveria ter uma comunicação sem barreiras, porque Rômulo... o
grande problema quando se estuda o problema de deficiência ou de qualquer outro de excluídos... se
estuda de forma muito apartada e aí na época, na época nós observávamos que era importante você
ver o problema da comunicação... como é que você pode lutar por uma política de uma cidade sem
barreiras onde tenhamos consciência que a cidade é o palco do viver social, se os meios de
comunicação não tem essa consciência de divulgação para levar isso adiante? Então promovemos
“Escola Sem Barreiras” e depois no último dia do evento foi “Cidade Sem barreiras”. Então a prefeita e
atual governadora assinou o projeto. Antes desse projeto passar, quantas vezes eu fui ao COPLAN...
porque tínhamos que conversar com eles para ver a elaboração, a necessidade real, foi extremamente
importante até porque era um projeto pioneiro, e Natal era a primeira cidade brasileira que estava
desenvolvendo um projeto de lei municipal sobre acessibilidade. E depois descobrimos que na
realidade Natal tinha sido a primeira cidade da América Latina, pois na América Latina não existia
nenhuma cidade que tivesse uma legislação tão especifica, a prova é tanto que depois dos seminários
e palestras que fui a São Paulo... eu emprestei muitas vezes esse Projeto de Lei para que São Paulo
pudesse acompanhar isso, e São Paulo realmente acompanhou, criando a segunda legislação
brasileira. Tem uma coisa que acho extremamente importante você frisar no seu trabalho, é que nós
colocamos acho que em 89, os dois primeiros sinais sonoros. Um ficava nas imediações do Instituto dos
Cegos pela necessidade deles, e o outro ficava em frente ao antigo hotel Ducal era na cidade o local
onde eles, mas trafegavam onde eles mais andavam e que precisavam ter segurança. Na época como
disse anteriormente a gente tratava a questão de forma bem apartada, que a gente só via o nosso
contexto... então não era uma integração baseada numa visão harmônica de toda sociedade, então nós
colocamos um sinal sonoro horroroso... uma sirene extremamente estridente... funcionando vinte quatro
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horas sem a gente perceber, que a gente precisaria para ter garantido o direito que a gente queria,
respeitar o direito do outro! Até que um dia uma senhora foi nos visitar na CORDE e disse: olha estou
com minha mãe doente... com minha filha em casa que chegou da maternidade e está com um
bebezinho... e a sirene é tão estridente que não conseguimos dormir... porque ela toca dois minutos a
três minutos, e ela fica tocando isso além do dia todo, as onze, doze duas, três, quatro, cinco horas da
manhã... o tempo todo! E aí na época nós dizíamos, mas que absurdo... que egoísmo... mas na
realidade o egoísmo era nosso! Pois poderíamos ter colocado o sistema de botoeira... um sistema de
som mais suave que não incomodasse... mas naquela época foi um amadurecimento no processo e
ficou claro que se não tratar a questão dessa forma... de forma harmônica com os segmentos não
avançam.
Perg.: Houve uma preocupação em divulgação da acessibilidade na imprensa falada, escrita e
televisada?
Resp.: Houve uma ampla divulgação, a prova é tanto que nos recortes de jornais que tenho, o
aspecto que mais chamou atenção dos jornalistas e repórteres foi à eliminação das barreiras
arquitetônicas. São inúmeros as reportagens e recortes de jornais que tenho arquivados em relação a
essa questão... então houve uma ampla divulgação nas rádios, jornais e televisões e a sociedade toda
participou. Também existiu uma divulgação muito grande por parte do Instituto dos Arquitetos do Brasil
aqui em Natal... me lembro que a professora Bethy arquiteta, e ela deu um apoio muito grande na
Universidade Federal... nós fomos à Universidade Federal chamar atenção, visitamos as cadeiras de
projetos no Curso de Arquitetura, enfim foi amplamente divulgado.
Perg.: E no governo do Aldo Tinoco, sucedendo a então prefeita Vilma Faria houve apoio? Houve
avanços? Ele se sensibilizou com trabalho da implantação da acessibilidade?
Resp.: Houve um grande avanço porque primeiro ele era sensível à causa, e segundo porque
através da CORDE eu conseguir setecentos e cinqüenta mil reais para que se pudesse ser feito uma
adaptação no centro da cidade, e você ver que o centro da cidade hoje não está ideal porque faltou a
manutenção... mas toda aquela mudança no trânsito houve... os ônibus só andam do lado direito, o
corredor, toda à parte da João Pessoa... foi tudo extremamente bem elaborado... bem planejado. Agora
claro que se tivesse sido dado continuidade e com a manutenção teria sido um trabalho bem mais
importante.
Perg.: No governo do prefeito Aldo Tinoco se lembra de algumas intervenções nas eliminações das
barreiras arquitetônicas?
Resp.: Sim justamente por isso, pois foi no governo dele que foram feitas todas as adaptações, por
exemplo: o Museu Câmara Cascudo foi adaptado, o Largo da Catedral antiga, a João pessoa foi toda
adaptada, nessa época nós já começávamos a estudar a retirada dos camelôs... do centro da cidade
que era impraticável andar nas calçadas, eu me lembro muito. Em 95 eu retorno a CORDE e retomo
isso com muita força. Eu me lembro que passamos assim... momentos difíceis porque pela situação
política, que alguns vereadores se diziam que eram as pessoas que protegiam o sindicato dos camelôs.
Claro que ninguém queria prejudicar... nem que os camelôs que tinham seus estabelecimentos
comerciais nas calçadas ficassem desempregados, queríamos que acontecesse de forma pacifica e
organizada. Foi aí que no shopping popular por traz do Banco do Brasil que vale salientar, que apesar
de nossos protestos, mas os camelôs disseram como queria o projeto e foi desenvolvido com eles lá na
CORDE supervisionando todo projeto, que não tem uma boa solução, porque os camelôs quiseram que
fosse daquele jeito com aquele aspecto. Para que se pudesse ganhar em parte o passeio público,
tivemos que negociar com eles daquela maneira e ceder... me lembro que tinha um vereador muito
atuante que ia muito na CORDE e de inicio de uma forma raivosa... que é hoje o deputado estadual,
Mineiro... discordava. Mas quando lhe foi explicado a grandeza do trabalho que o passeio publico era
público que o ir e vim e era um direito de todos... e que o camelô não podia ficar ali... foi aí que ele
entendeu a filosofia do projeto e a coisa se deu de forma pacífica e parabéns para Natal, por que São
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Paulo teve aquela experiência, mas uma experiência muito dolorosa, onde houve mortes, uma coisa
extremamente desagradável... e aqui não! Foi pacífica e graças a Deus hoje temos uma Natal mais
compatível o direito das pessoas.
Perg.: Depois da gestão do prefeito Aldo Tinoco, a professora Vilma Faria é reeleita e volta para
prefeitura e o projeto “cidade para todos” como fica?
Resp.: Quando a prefeita retorna depois da gestão do prefeito Aldo Tinoco, nós já estávamos com a
mentalidade bem mais avançada em relação à acessibilidade bem mais madura, nós trouxemos o
Marcelo Rubens Paiva para Natal, e inclusive aconteceu um incidente que consideramos positivo... o
Marcelo teve problemas enormes no hotel... e depois disso foi quando o jornal Diário de Natal se não
me engano foi 29 ou 30 de outubro de 1996, estampou a notícia dizendo assim: Conferencista
paraplégico sofre no hotel. Achamos uma notícia agressiva segregadora porque penalizava um escritor
famoso mostrando a deficiência que ele apresentava. Quando quem deveria ser penalizados eram os
arquitetos que não tinha planejado o projeto dentro dos princípios do desenho universal para todos, e o
próprio hotel. Foi um fato coincidente que lamentamos, pois como é que se convida uma pessoa e
destrata dessa maneira... mas o assunto foi debatido na mesa do evento.
Perg.: E o retorno da professora Vilma Faria com prefeita, como foi seu desempenho no tocante a
acessibilidade?
Resp.: No meio do período do governo do Aldo Tinoco até 99 que foi o período que fiquei na
CORDE nós tínhamos todas as quintas-feiras um fórum que chamávamos fórum de acessibilidade.
Esse fórum analisava todos os projetos, antes de passarem pela SEMURB primeiro eles passavam na
CORDE, eram analisados pela CORDE, e de acordo com a nossa legislação e da NBR-9050. Fora
disso dávamos um parecer e encaminhávamos para a SEMURB que autorizava o alvará, a licença...
para o interessado iniciar a construção.
Perg.: Esse fórum era composto por quais secretarias?
Resp.: Era formada por uma pessoa da STTU, uma pessoa da SEMURB, uma pessoa da SENSUR,
uma pessoa da SUMOV e uma pessoa do DETRAN também... pois a travessia do pedestre é
extremamente importante... e é bem especifico do DETRAN e também por conta dos sinais sonoros.
Agora uma coisa que acho que você não pode deixar de comentar como está tratando de uma
avaliação da política de acessibilidade... é inegável a sensibilidade da atual governadora em relação a
essa questão. Ela nunca dificultou nada, ao contrário, ela sempre compreendeu e sempre se
sensibilizou... eu dizia muito: prefeita, a nossa cidade é o palco do viver social e tem que ser para todos.
Perg.: E em relação às calçadas e paradas de transportes urbanos, qual o seu ponto de vista?
Resp.: Você levantou duas questões que acho extremamente importantes, uma é descobrir que lei
é essa, quem é o responsável pelo passeio público? Pois acredito que não avançaremos em nada
enquanto não descobrirmos isso. Veja só quando você sai da sua casa seu primeiro contato é o
passeio público, as pessoas constroem da forma que elas querem... o que é muito prejudicial e muito
agravante. Para se ter uma cidade acessível e importante saber se o passeio público é obrigação do
dono da casa ou da prefeitura! O seu segundo questionamento a respeito das paradas, Natal é uma
vergonha em relação às paradas de ônibus, podemos observar “in loco”, que as pessoas muitas vezes
com crianças no braço atrás de um poste, para se proteger do sol pegando aquela restinha de sombra
que o poste projeta, então tem no poste uma placa escrita: parada... mas não tem abrigo não tem
nada... você imagine em relação aos deficientes físicos. Para que acessibilidade arquitetônica exista
tem quem primeiro saber de quem é a responsabilidade do passeio público e redesenhado, e ter nas
paradas de ônibus um lugar acessível. Na minha opinião o Ministério Público tem contribuído bastante
nesta questão, e ele precisa ter esse entendimento e reveja a questão dos passeios públicos, das
paradas de ônibus e ver se os ônibus que estão aí adaptados dão conta. De que adianta colocar todos
os prédios adaptados se uma pessoa com deficiência não tem como chegar no seu destino? Elas não
conseguem chegar lá por que os passeios públicos não deixam que elas cheguem! Se elas chegarem
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numa parada, elas não conseguem chegar a ter acesso a parada, porque não existe parada adaptada.
Eu lembro que em 97 nós adaptamos a parada em frente a Catedral, a parada da metropolitana, podese observar que ela tem um nível mais alto, fizemos a adaptação ali para quando o ônibus encostasse
ficasse nivelado com a plataforma, facilitando muito, não só para as pessoas com deficiência, mas para
os idosos, pessoas que estavam com algum tipo de deficiência temporária. Acho que o importante é
que a população cobre realmente.
Perg.: Tenho observado, se estiver enganado me corrija, mas tenho a impressão que as secretarias
vêem trabalhando nesses dez anos, desde o sancionamento da Lei Municipal nº 4.090, isoladamente
nos seus projetos, procede meu questionamento?
Resp.: Exato, Acredito que esse Termo de Ajustamento de Conduta, que foi assinado pelo prefeito
Carlos Eduardo agora no dia 03 de novembro de 2003, vá contribuir, vá auxiliar esta questão, para
minimizar esse problema, você tocou num ponto fundamental. Isso não acontece num país
desenvolvido, porque se acontecer alguém vai ter de pagar uma multa. Além dessa falta integração das
próprias secretarias, cada um faz seu projeto do jeito que quer e acha.
Perg.: Você acha que nesses dez anos, de 1992 a 2002 houve avanços de um modo geral na
política de acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: Eu acho que poderíamos ter avançado mais, acho que faltou não é nem vontade política...
mas mesmo consciência política, eu acho que você só tem vontade política quando você conhece, é
muito interessante, pois para a maioria da população a questão da deficiência é como se fosse uma
lenda... é aquela coisa, a maioria das pessoas só dão atenção quando tem algum parente com algum
tipo de deficiência.
Perg.: Gostaria de fazer alguma observação que julga relevante ou que não foi questionada?
Resp.: Você questionou um problema e acho que deu luz para que realmente tenhamos uma
“Cidade Para Todos”. Acho que o atual prefeito deveria criar uma comissão que pudesse unir e
gerenciar todas as secretarias afins com a questão da acessibilidade. Não seria uma coisa cara, pois já
dispõe de profissionais e técnicos habilitados que poderiam ter esse envolvimento, no sentido de unir e
não cada um fazer da maneira isolada, essa coisa tão afastada um do outro, essa consciência política é
muito importante nessa hora de forma que congregue tudo isso.
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APÊNDICE H – Entrevista com Gleice Elali
Profissão:Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - UFRN
Titulação: Doutora em Arquitetura e Urbanismo
Disciplinas: Acessibilidade Arquitetônica (optativa),
Psicologia Ambiental (obrigatória),
Projetos(s) de Arquitetura (obrigatórias)
Local da Entrevista: Curso de Arquitertura e Urbanismo (CAU-UFRN)
Data da Entrevista 01/06/2004
Perg.: Havia no país ou na cidade do Natal algum movimento voltado para acessibilidade na época
da Lei Municipal nº 4.090?
Resp.: Bem... na cidade exatamente na cidade, existia já alguma coisa, vamos dizer “semente” de
movimento para começar a trabalhar com acessibilidade. No país estava começando um movimento
mais forte, era liderado por Marcelo Pinto Guimarães, da UFMG, que é arquiteto e tem deficiência, e
havia uma série de pessoas que se envolveram, como a Regina Cohen no Rio de Janeiro, o pessoal de
São Paulo, e muitos outros... esse pessoal começou a articular um movimento que teve reflexo
nacional. Claro que isso chegava aqui em Natal de alguma forma e as pessoas começaram a
reivindicar... mas eu não me lembro de um movimento forte e organizado em prol da acessibilidade.
Lembro desses fatos, e lembro também dos cursos que foram ministrados em 94 depois em 96, foram
eles que realmente puxaram o interesse da academia.
Perg.: Acha que a barreira cultural (se existe) dificultou a implantação da acessibilidade na cidade
do Natal?
Resp.: Na disciplina que temos no Curso de Arquitetura da UFRN, trabalhamos com quatro tipos de
barreiras: A barreira arquitetônica, a barreira sócio cultural, a barreira informacional e a barreira
psicológica, não necessariamente nessa ordem. A barreira arquitetônica é, talvez, a mais básica, o
obstáculo de arquitetura... é não ter a rampa, faltar banheiro adaptado, as portas serem estreitas etc...
eu acho que essa barreira é a mais contornável, e a que nós arquitetos temos condições de atuar mais
diretamente. Já a barreira informacional, ou comunicacional, com você queira, é a falta de informações
das pessoas a respeito do que existe naqueles locais. Então, por exemplo, a pessoa chega aqui na
UFRN, e não sabe onde é o Centro de Convivência, a Reitoria, os setores de aulas. Não importa se ela
tem alguma deficiência ou não, ela não consegue entender o Campus e isso tem haver com a
informação em si, com o entender o que acontece em qual local, como se processa a dinâmica interna
do local. Por sua vez a barreira sócio cultural é um outro nível; tem haver com a sociedade e como ela
ou não, o portador de deficiência física. Eu acho que localmente falando, ainda existe muita barreira
cultural... ela surge na hora que você na hora que você diz: “coitadinho do deficiente ele não pode...”
quando você fala ou pensa assim você não quer saber se ele é um cara que só tem problemas de
mobilidade, porque teve um acidente de trânsito e perdeu a mobilidade das pernas. Quando alguém
diz: “coitadinho ele não pode”, de certa forma você evitando que aquela pessoa participe da situação,
porque ela já foi colocada numa outra categoria. Recentemente em 2002, eu tive uma aluna, Rosineide
Araújo, ela é arquiteta formada pelo CAU-UFRN, aqui pela UFRN, e terminou o mestrado na Psicologia
Ambiental, orientada pelo professor José Pinheiro. Ela inventou um outro termo que é “acessibilidade
psicológica”. Segundo ela, há situações nas quais essas três barreiras que falei nem existe muito, mas
a pessoa não se sente à vontade para usar um determinado ambiente... é uma barreira que está dentro
da pessoa, não está na sociedade... ela pode surgir no deficiente, no idoso, em qualquer um, a pessoa
não vai aquele local porque acha que não tem condições de participar daquilo... não é que exista uma
barreira arquitetônica ou que a sociedade não permita que ela participe, é porque ela não sente que
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pode... é uma coisa que está dentro dela, e talvez essa seja a barreira mais difícil, porque é ela que
não quer fazer uma coisa.
Perg.: Durante a elaboração da Lei Municipal nº 4.090 de 03/06/1992, na época participou de
alguma forma, de reuniões de acessibilidade?
Resp.: Eu me lembro que eu participei... de uma ou duas reuniões que aconteceram na prefeitura,
em nome da universidade, porque o departamento de arquitetura tinha sido convidado. Depois eu
lembro que participei, de um curso que foi promovido pela prefeitura de Natal, que trouxe até o
professor Juncá. Tinha bastante gente da prefeitura participando, eu fui em nome da Universidade.
Depois o CREA convidou o professor Marcelo Guimarães, que fez uma visita a Universidade e ele ficou
horrorizado, porque ele não conseguia entrar em muitos lugares. Eram milhares de pequenas barreiras
arquitetônicas! Também tive uma participação, embora talvez menor do que deveria, na recentemente
revisão do Código de Obras. O professor Fabrício é representante da Universidade participou de todo o
processo, e eu fui para a discussão específica da parte de acessibilidade. Acho que avançamos
alguma coisa... não muito, mas houve avanço.
Perg.: Como uma pessoa atuante, na sua opinião e nos comentários que ouve hoje, acha que
houve após a Lei Municipal nº 4.090, avanços significativos na eliminação na eliminação das barreiras
arquitetônicas na cidade do Natal?
Resp.: Claro que houve avanços, porque a partir do momento que há uma porção de pessoas
preocupadas com um assunto, principalmente arquitetos, urbanistas e designers preocupados em
colocar esse material em seus projetos, então houve um avanço. Agora tudo é muito lento
principalmente se a gente estiver falando de urbano. Você anda pela cidade inteira e nota que está
cheia de calçadas com problemas de degraus, que há muitas coisas inacessíveis. Você chega em
pontos turísticos e ver que, se o turista tiver problema de mobilidade, ele não vai conseguir usufruir
daquilo. E não precisa ser deficiente. Basta ser um idoso ou uma mulher no final da gravidez, que os
problemas são uma discussão mais efetivas dessas leis todas. Apesar da acessibilidade ser uma
bandeira que eu defendo, eu também concordo que há situações que é difícil aplicar todas as regras.
Entendeu? Você encontra uma pessoa que tem um kiosque de 3m², e exige que faça uma rampa ou
algo parecido. Acontece que ele não tem espaço nem recurso para fazer isso... nesse caso eu acho
que as exigências de acessibilidade também têm que acontecer em nome do bom senso.
Perg.: Hoje tem alguma observação a fazer a respeito da Lei Municipal nº 4.090/92 ?
Resp.: Na realidade a Lei 4.090 é uma tentativa de resposta, mas ela não diz nada específico já
que simplesmente remete a NB... Mas a NB também tem problemas... então vamos esperar que a NB
seja corrigida, há uma revisão a caminho. Logo, por si, a Lei apenas indica que, no município, a NB
deve ser seguida.
Perg.: Gostaria que fizesse algum comentário ou sobre o Projeto Cidade Sem Barreiras, ou o
projeto Cidade Para Todos, implantado na cidade do Natal.
Resp.: Olha, esses projetos e outros que vão surgir, fazem parte de um esforço para você atingir a
acessibilidade. Não posso dizer que nenhum desses projetos resolveram totalmente o problema,
embora sejam tentativas e, nesse sentido, são válidos... o primeiro é mais um levantamento, o segundo
é uma trabalha inicial. Mas eu acho que também não dá para a gente começar a exigir que um projeto
inicial resolva uma situação, eu acho que o “Cidade Sem Barreiras” tem méritos... o maior mérito é o de
levantar um problema e dizer: “olha estamos conscientes... temos esse problema e queremos fazer
alguma coisa. Então vamos começar a resolver...” os problemas de acessibilidade da nossa cidade não
estão resolvidos... claro que não. E eu não sei se nos próximos 10 anos vão estar. Resolve-se algumas
coisas, mas sempre surgem outros problemas, entendeu? Simplesmente vamos ter um outro nível.
Como quase todo tipo de necessidade humana, quando a pessoa resolve algum problema num
patamar mínimo, cria uma nova exigência; se resolvermos essa nova exigência, vamos criar uma
exigência maior, e assim por diante. Na realidade nenhuma questão urbana, como a acessibilidade, é
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totalmente resolvível. Simplesmente resolvemos o mínimo, e partimos para uma estância maior de
exigência. Aliás, tudo na vida da gente é assim.
Perg.: Hoje com analisa os transportes urbanos voltados para acessibilidade nesses mais de dez
anos?
Resp.: Quanto ao transporte eu não sinto grande mudança, por mais que saibamos que há uma
política para acatar o idoso dentro do transporte público, por mais que o deficiente tenha que ser
beneficiado. Mas eu não vejo ônibus adaptado... me disseram que há um ou dois, mas o que isso
significa no universo da cidade? E o ônibus, em geral, param pouco O que já vi foram os meninos do
Roda Viva (companhia de dança da UFRN, no qual atuam vários portadores de necessidades
especiais) subindo e descendo de cada ônibus terríveis, se arrastando em batentes de mais de 30cm
de altura. Por isso acho que, nos transportes, ainda há muito a fazer.
Perg.: Qual a principal sugestão que daria hoje para os que fazem a política e as leis de
acessibilidade?
Resp.: Basicamente prestar muita atenção no usuário, conversar com a pessoa que realmente tem
os problemas, para saber como ela está se saindo, como resolve seus problemas, como gostaria que
as instituições públicas atuassem. Digo porque acessibilidade não é só uma questão de haver uma lei,
e querer que ela seja cumprida; é essencial verificarmos como as pessoas que realmente enfrentam os
problemas, como gostariam que fosse essa lei. Já passei por situações muito interessantes. Uma vez
fiz um projeto residencial para uma família cujo chefe era cadeirante. Foi um desafio enorme; algumas
coisas ficaram boas, outras nem tanto. Em certo local eu estava pensando em usar uma rampa com
10% de inclinação, que é o ideal, uma indicação da norma. Na hora da execução ele ficou um tempão
estudando aquilo e, no final, sugeriu que fizéssemos uma rampa menor, mesmo que ela fosse muito
inclinada. Ele preferia ter um espaço plano maior, pegar uma certa velocidade, e aí subir rápido. Para
aquela pessoa, naquela situação, aquela era a melhor solução. Claro que a inclinação da rampa é o
mínimo dessa estória. Na realidade temos de pensar no que as pessoas estão precisando e querendo.
Às vezes a gente gasta muitíssimo colocando um elevador hidráulico, e elas simplesmente não sabem
o que é para fazer lá em cima ou não estão interessadas, então talvez fosse melhor usar aquele
dinheiro com outro tipo de coisa. Além disso, é preciso investir mais na informação porque não adianta
construir rampas, tentar tornar os ambientes acessíveis, se as pessoas não sabem que podem chegar
lá e nem o que há naquele prédio... se não existe a informação, então não adianta haver acessibilidade
física.
Perg.: Gostaria de fazer algum comentário que acha relevante e que não foi questionado?
Resp.: Com relação à acessibilidade acho interessante evidenciar o esforço que atualmente está
sendo feito com relação à formação do estudante. Quando eu fiz o curso de Arquitetura, há vinte cinco
anos atrás, praticamente não se falava em acessibilidade. Às vezes alguém dizia: “vamos colocar uma
rampa para facilitar alguma coisa”, nós colocávamos, e era só isso, não havia mais nada! Mas essa
nova geração de Arquitetos está sendo formada com a preocupação de usar a NB, de questionar a NB
e dizer: “aqui posso fazer de uma forma diferente e vai ficar legal!” Portanto essa é uma geração que já
vai começar de outra maneira, com outras preocupações. Penso que eles realmente têm condições de
participar ativamente, e isso vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa área, vai fazê-la ir para
frente... outra novidade é o surgimento dos núcleos de pesquisa em torno desse tema. Aqui na UFRN,
por exemplo, existe o “LAI”, que é o Laboratório de Acessibilidade Integrada. O LAI é uma iniciativa
conjunta de profissionais de Arquitetura, Engenharia da Produção, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
É um trabalho muito interessante, o tipo de trabalho que está começando a ser feito, e vai ser melhor
desenvolvido depois que o prédio estiver pronto, já tem projeto e etc... etc... o que é o trabalho? Só
para ter uma idéia básica: o portador de deficiência marca uma consulta, e é avaliado por fisioterapeuta
e terapeuta ocupacional, que vão verificar até onde vai a potencialidade dele em termos de atividades e
de movimentos, já que nem todos os deficientes são iguais, aliás, como todas as pessoas, somos todos
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diferentes. Então ele é avaliado, e feito um programa específico para, digamos, melhorar o
funcionamento de alguma estrutura que não está funcionando adequadamente, como a musculatura,
ou um treinamento de um movimento imprescindível. A partir daí o pessoal de Engenharia de Produção
e o pessoal de Arquitetura trabalham conjuntamente para fazer a adaptação. Digamos que ele precise
de uma cadeira de rodas, mais o seu braço seja muito curtinho. Então vamos fazer um ajuste na
cadeira, para que ele mesmo possa usá-la de modo independente. Isso vai ser desenhado por
arquitetos e engenheiros da produção, e vai ser executado nas oficinas da UFRN. Enquanto isso
vamos visitar o local de trabalho, o local de estudo, e a residência daquela pessoa, e vão ser propostas
pequenas reformas que o ajudem a movimentar-se, tudo com o menor custo. Nesse caso não interessa
eu dizer: “ficaria lindo se a rampa fosse uma rampa de granito com detalhe assim”... é preciso ser
realista; o local onde ele mora não é desse jeito, talvez seja preciso apenas de uma rampinha de
cimento básica, para facilitar o cara entrar. Em resumo, estamos propondo um trabalho tríplice: o
diagnóstico, o desenvolvimento do equipamento, e o acompanhamento. Claro que é um trabalho ideal,
que vai ser feito por estudantes recebendo bolsas, e não vamos poder investigar a cidade inteira, mas
a idéia e começarmos devagar, seguirmos em frente. Nunca atingiremos todas as pessoas que
precisam ou que gostaríamos, mas se conseguirmos auxiliar algumas pessoas já estaremos fazendo
algo.
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APÊNDICE I – Entrevista com José Odon Abdon (Vice Presidente)
Função: PRESIDENTE DA ADEFERN em: 1983 a 1985
1986 a 1989
1997 a 2000
2000 a 2003
Participação de Virgílio Lopes de Azevedo Neto (atual presidente)
ADEFERN: Associação dos Deficientes Físicos do Rio Grande do Norte
Profissão (ABDON): Funcionário Público Municipal
Profissão (Virgílio) : Funcionário Público Municipal
Local da entrevista: ADEFERN
Data da entrevista: 22/01/2004
Perg.: Primeiramente eu gostaria de saber a quanto tempo foi fundada essa associação, a
ADEFERN?
Resp.: (Abdon) A ADEFERN existe a vinte e dois anos, ela foi fundada no dia 11 de dezembro de
1981... que foi o ano dedicado às pessoas portadoras de deficiência, e por quinze anos nós
funcionamos no portão dois do Machadão, e desde 15 de março de 2000 nós estamos funcionando na
Rua Cariacica no conjunto Santarém, onde estamos na construção do Centro de Reabilitação e
Profissionalização e Espaço Paradesportivos das Pessoas Portadoras de Deficiência.
Perg.:Quantos funcionários a ADEFERN têm hoje no seu quadro?
Resp.: (Abdon) Diretamente e internamente nós trabalhamos com dezessete funcionários, mas nós
temos hoje cento e seis funcionários prestando serviços terceirizados. A associação hoje tem
convênios de terceirização de serviços com oito empresas: Correios, DATAPREV, IMETRO, SEBRAE,
COSERN, Hotel Barreira Roxa, Tribunal Regional Eleitoral, Segundo Ofício de Notas, e SMB uma
empresa de telemarketing. Então são essas empresas que dão verdadeiro suporte a essa Instituição. É
através da terceirização de serviços que nós conseguimos um modelo de independência. Hoje a
associação independe para seguir seu curso normal... independe de patrocínio... vamos assim dizer...
nós temos um trabalho totalmente independente... isso não quer dizer que nós não precisamos do
Governo Estadual, federal ou municipal... a gente só não tem ajuda deles, mas a gente necessita
porque nosso trabalho é muito grande. Nós temos um quadro social de dois mil e seiscentos
associados, e atendemos em média quinze pessoas diariamente para todos os tipos de situações,
desde de gratuidade, a inserção no mercado de trabalho, atendimento médico, atendimento
odontológico, encaminhamento para programas de governo, programas de esportes... etc etc... hoje
isso aqui é o principal referencial das pessoas portadoras de deficiência do município de Natal.
Perg.: Vocês trabalham com associados e clientes na ADEFERN?
Resp.: (Abdon) Nós temos hoje um quadro associativo de dois mil e seiscentos associados,
infelizmente desse quadro apenas cerca de quinhentos... são sócios contribuintes... pagam as suas
mensalidades de sócio em dia. A mensalidade do sócio hoje corresponde a dois por cento do salário
mínimo... quatro reais e oitenta centavos, desses quatro reais e oitenta centavos, um nós pagamos
para o motoqueiro para pegar as mensalidades em casa para sua necessidade de locomoção, e os
restantes três reais e oitenta centavos fica para a manutenção... no mais... não deixa de ajudar.
Perg.: Como presidente da ADEFERN na época participou das reuniões de acessibilidade junto aos
órgãos públicos para elaboração posterior da Lei Municipal nº 4090?
Resp.: (Abdon) Nós participamos desde a elaboração da Lei Municipal nº 4.090, essa Lei ela foi criada
na primeira gestão da professora Vilma Faria como prefeita e atual governadora do estado... e nós
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tivemos participação. Foram pedidas algumas sugestões e nós demos algumas sugestões para
Prefeitura Municipal... então nós participamos muito sempre de maneira ativa e após a vigência da lei,
nós continuamos a ter reuniões porque as coisas não mudam da noite para o dia... nós temos dado
nossa parcela de contribuições principalmente na questão de adaptação de mobiliário urbano. Por
exemplo, adaptação do centro da cidade, através de nossa associação encaminhamos um documento
a CORDE pedindo as adaptações nas principais avenidas de Natal... infelizmente hoje só o centro da
cidade vamos dizer assim é semi adaptada... tem até algumas conquistas que nós tivemos, por
exemplo: no shopping estacionamento privativo... nós tínhamos dezessete e infelizmente hoje temos
apenas dois... então a gente ganha aqui, perde aculá, mas estamos batendo e lutando para que as
coisas passem a funcionar... porque infelizmente no nosso país é como você sabe, as leis estão no
papel, mas não é cumprida como um todo... a gente discutiu isso a semana que passou inclusive com a
doutora Elequicina, do CREA que hoje está também na STTU, é uma pessoa que estamos sempre
enviando algum documento, para que ela note... ela veja... que a cidade que a cidade necessita de aos
poucos ir se tornando mais humana.
Perg.: Nas reuniões de acessibilidade na época era o único representante da ADEFERN?
Resp.: Não, sempre a gente participa... eu participei juntamente com o Virgílio, juntamente com o
Décio que é nosso representante estadual... nunca de maneira isolada, sempre procurar tomar as
decisões em conjunto e mostrar que não é opinião apenas de uma pessoa... a idéia do conjunto... as
pessoas que estão mais envolvidas diretamente e não só do nosso segmento de assistência física... os
outros segmentos sempre tiveram presente também.
Perg.: Hoje quantas são, as Instituições representativas de portadores de deficiência física em
Natal?
Resp.: (Abdon) Com certeza hoje são dezessete Instituições representativas do segmento dos
portadores de deficiência em Natal: cinco de deficiência física, ADEFERN, ADDF, SADEF e
ANDECARN e CADEFI... são quatro de deficiência visual: ADEVIRN, SOCERN, AACERN, IERC/RN...
São duas de deficientes auditivos: ASNAT e o SUVAG, e cinco de deficiência mental e múltiplos:
ADOTE, APAE, APABB, ASDAW e APAARN.
Perg.: E as reuniões com os órgãos competentes eram semanais?
Resp.: (Abdon) Não... sempre se colocava ou pela CORDE ou pelo conselho, eu até o meio de
julho do ano passado eu fui presidente do Conselho Municipal de Direito de Pessoas Portadoras de
Deficiência, reclamei e discutir a vida do Conselho Municipal com os órgãos afins da prefeitura, mas
principalmente junto a CORDE que seria o órgão maior, representante maior seria do Governo do
Estado... infelizmente nós colocamos no papel, mas como já falei, mas as coisas não são tão fáceis, a
falta de recursos nós entendemos, faz com que a coisa não sejam cumpridas.
Perg.:Vocês da ADEFERN na época se reuniam para discutir assuntos dos seus interesses e levar
para as reuniões com os órgãos representativos envolvidos com acessibilidade?
Resp.: (Abdon) Com certeza, e continuamos no mesmo pleito. Já recentemente encaminhamos um
documento a STTU solicitando adaptação de paradas de ônibus para que o portador de deficiência de
cadeiras de rodas tenha um melhor acesso. Nós caminhamos e avançamos em algumas situações, por
exemplo, graças ao nosso trabalho... ao trabalho dos portadores de deficiência não se priva. Hoje a
Assembléia Legislativa está adaptada, graças a nossa luta nossa exigência, a Câmara Municipal está
adaptada, o Centro de Convenções está adaptado, e aos poucos nós vamos conseguindo algumas
adaptações e melhorando a qualidade de vida dos portadores de deficiência... muitas vezes tem
adaptações que não condizem com a realidade porque as pessoas que estão à frente não querem nos
escutar e isso e tenho batido de frente nesses últimos anos, por exemplo, o Centro Administrativo de
Natal... fizeram as adaptações nas secretarias naquelas rampas de acesso, mas não nos ouviram, não
nos escutaram... aquelas rampas não servem para nós portadores de deficiência, para idosos, para
gestantes, etc etc, pois são muito íngremes e torna-se, muito difícil nosso acesso... por que isso
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acontece? Porque as pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho, os arquitetos e engenheiros eles
acham que podem fazer as coisas sem nos ouvir... nós costumamos a dizer eles só chegam até um
certo ponto... mas quando chega na realidade no real quem sabe somos nós.
Perg.: Nas reuniões de acessibilidade com os órgãos competentes, sempre era usado o bom senso
nas soluções propostas?
Resp.: (Abdon) Sempre ficava de se tomar alguma decisão para que melhorasse, Virgílio que
participou ativamente nas reuniões com a gente levou uma sugestão muito importante com a gente
para a questão de adaptação do IPLANAT...
Resp.: (Virgilio) É por que é o seguinte: No tocante ao cumprimento das adaptações principalmente nas
vias de acesso dos shoppings que estão em construção, não existia até alguns anos atrás... ninguém
responsável para que fiscalizassem os projetos na hora que estivessem sendo dado entrada no
IPLANAT, na SEMURB ou prefeitura. O projeto chegava era aprovado... após ele está em avanço de
execução... é que ia se verificar o problema se algum morador perto de um edifício desse fosse lá
comprar e detecta-se o problema então era por acaso... então nós sempre brigamos para que o projeto
só fosse aprovado dentro da prefeitura, após ele ter sido feito todas as ações rotineiras e mais à parte
de acessibilidade... se uma pessoa dentro do grupo de aprovação, se não está não prendado,
capacitado para isso ele passará desapercebido. E o arquiteto quando está preparando um projeto, já
tem que está visualizando a questão da acessibilidade... tem que provar que está capacitado e que seu
projeto está correto ou se não... volta para corrigir alguma coisa para poder aprovar.
Perg.: O projeto “Cidade Para Todos” implementado na cidade do Natal na época, acredita que
atendeu as expectativas da ADEFERN?
Resp.: (Abdon) Em meados de 86/87 nós tivemos um projeto chamado Cidade Sem Barreiras. Esse
Cidade Sem Barreiras, nós já passamos esse projeto para CORDE... e esse projeto inclusive foi
modificado o nome e até a gente autorizou, nós da associação autorizamos... foi feita uma mudança de
fluxo e ficou Cidade Para Todos, foi feitas adaptações no centro da cidade, nós tínhamos feito um
projeto já com rebaixamento de guias, estacionamentos de automóveis para deficientes... passeios
públicos... me lembro que pegamos com o Adriano Batista de Andrade, até modelos das empresas de
primeiro mundo... o que a gente ver no centro da cidade? Apologia e graças à associação aqui... nós
não estamos fazendo apologia, mas essa é a realidade.
Perg.: E o que foi o projeto Cidade Sem Barreiras feito pela ADERFRN, foi um levantamento dos
pontos críticos da cidade do Natal?
Resp.: (Abdon) Mais ou menos isso! Nós levantamos as necessidades de toda grande Natal, o
projeto foi feito não só para portadores de deficiência física, mas para todas as deficiências, por
exemplo, o projeto pressionava a situação das instalações das cigarreiras, placas indicativas, deficiente
visual... as dificuldades que tem um portador de deficiência visual... as botoeiras de sinais... então
víamos como um todo, e passamos esse projeto para a CORDE, e a Carminha na época era
coordenadora... e foi na gestão dela que se fez aquela semi-adaptação no centro da cidade. Depois
veio Aldo Tinoco como Prefeito de Natal, que foi uma pessoa muito sensível também, e que sempre
discutia as questões de acessibilidade com as pessoas portadoras de deficiência. Quando entrevistado
sempre afirmava que na questão de adaptação, que o que ele fez, foi muito pouco... e que o mérito na
realidade era das entidades envolvidas... pois ninguém melhor do que elas que detectavam os
problemas com clareza... e não de um secretário ou um prefeito iluminado. Depois... vem a questão
agora mais recentemente da adaptação de uma maneira geral para as pessoas portadoras de
deficiência... que isso é uma coisa que só vai acontecer com o tempo. Nós temos o exemplo de
algumas cidades do Brasil com é o exemplo de Curitiba... quando nós estamos em Curitiba, a gente
pensa que não está no país, pensa que está num outro país... e Natal vai chegar nesse processo até
porque estamos batalhando para isso. O poder público pode contribuir para fustigar... para cutucar
como se diz por aí... nós é que sentimos na pele... esse projeto vai funcionar como um todo... por
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exemplo, eu não deixo de falar em acessibilidade para não fazer uma crítica... toda vida que eu falo em
acessibilidade, eu faço uma crítica gritante ao poder público municipal... a Prefeitura Municipal do Natal
infelizmente não é adaptada, e eu como portador de deficiência e como representante dessa entidade
já cair duas vezes uma do último degrau da escada da prefeitura, e já cair do batente ao lado da
entrada... e é a casa do povo... a Câmara Municipal só adaptada por que nós gritamos e levamos o
próprio Ministério Público que era um direito nosso, para mostrar para eles que nós não tínhamos
acesso ali.
Perg.: Todas as sugestões que a ADEFERN sugeria para a eliminação das barreiras arquitetônicas
eram discutidas pelos órgãos competentes?
Resp.: (Abdon) Eram acatadas, por exemplo, como falei anteriormente, Assembléia Legislativa, o
Centro de Convenções, bancos... inclusive tive algumas brigas com os bancos, outra, vou dar até
ênfase é uma situação que acho que pouca gente em Natal conhece: nós encaminhamos para o
Ministério Público a questão das adaptações dos Correios no Município de Natal... e hoje, cento e
quarenta e duas agências dos correios são adaptadas para portadores de deficiência... o nosso
trabalho não inclui apenas o Município da cidade do Natal... inclui todo o Estado do Rio Grande do
Norte... hoje o nosso grande aliado da CORDE é o Ministério Público... quando não cumpre nós vamos
lá e entregamos o abacaxi no Ministério Público, inclusive eles mandam respostas e pedem para
fiscalizar e nós temos conseguido resposta... a Caixa Econômica é adaptada, o Banco do Brasil é
adaptado... então aos poucos nós vamos conquistando... claro que são vinte e dois anos de luta mais é
muito pouco para termos uma cidade mais justa.
Perg.: Após a implantação Lei Municipal nº 4.090 na cidade do Natal, na época ela atendeu as
reivindicações?
Resp.: (Abdon) Em parte, inclusive isso fez com que, essa luta pela acessibilidade, fez com que
muitos parceiros se juntassem a gente... as outras entidades, por que quando se fala em acessibilidade
lembra logo de uma cadeira de rodas... das dificuldades que tem uma pessoa em uma cadeira de
rodas... mas não e só a gente que usa cadeiras de rodas... tem a questão do idoso, tem a questão da
gestante, dos obesos, o alto, o baixo... inclusive a associação de inventores (INCUBATEC) eles nos
procuraram, e demos até umas idéias sobre elevadores para acesso portadores de deficiência em
aviões.
Resp.: (Virgílio) Muitas edificações que já estavam prontas tiveram de seus representantes a boa fé
e a boa intenção de adaptar, mas as adaptações que eles estavam fazendo não correspondiam cem
por cento a nossa expectativa, mas como foi o exemplo no que acabei de colocar no tocante ao
Governo do Estado quando fez aquelas adaptações do centro administrativo, quer dizer o que... tinha
para oferecer seria aquelas rampas que já estavam lá... bastante altas... longas, mas não foi colocado
o corrimão, não foi rebaixada a guia do meio fio que dão acesso. A gente vai chegar lá com
dificuldade... com muita dificuldade mais vai chegar, então quando ele disse que ainda vai ter um
enfarte é porque muitas das verificações tiveram fáceis adaptações e corretas e outras não... mas
mesmo assim foram feitas e isso facilita a nossa chegada lá.
Resp.: (Abdon) Hotéis, por exemplo, eu me lembro que recebemos uma comitiva em 1985, nós
recebemos uma comitiva do Ministério da Educação. Nessa comitiva tinha dois portadores de
deficiência, e um inclusive cadeirante, e naquela época andei Natal todinha para colocá-lo em um hotel,
e naquele tempo não tinha um só hotel adaptado... e hoje a gente tem quase todos os hotéis
adaptados, que dizer, isso é um avanço muito grande.
Perg.: Algum de vocês tem alguma observação a respeito da Lei Municipal nº 4090 da cidade do
Natal que gostariam de fazer?
Resp.: (Abdon) Não só que ela é muito lenta... tem sido muito lenta, mas como a gente sabe que o
poder público para se fazer cumprir... o cumprimento das Leis ele sempre foi lento... a gente aos
poucos está dando subsídios está dando ênfase para ser cumprido na sua íntegra.
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Perg.: E em relação aos transportes urbanos na cidade do Natal houve avanços após a Lei
Municipal nº 4090?
Resp.: (abdon) Transporte urbano? Com certeza... a melhoria de transporte... apesar de ficar muito
a dever, pois dizem que temos a lei, mas avançada de transportes coletivos, mais fica muito a dever:
primeiro com a questão das paradas, a acessibilidade... e depois o sistema de gratuidade... o sistema
de gratuidade melhorou muito, teve um avanço significativo... inclusive a gente estava numa polêmica
muito grande agora na transferência da SETURN para STTU que nós estamos participando
efetivamente. Já ontem mesmo tivemos uma reunião... mas com certeza melhorou muito... só falta que
o poder público possa fazer cobranças e melhorar o acesso... ainda ficar muito a dever na questão da
acessibilidade nas paradas de transportes.
Perg.: Embora nós saibamos que não é responsabilidade da Lei Municipal nº 4090, mas a partir da
sua implantação houve uma maior procura dos portadores de deficiência no mercado?
Resp.: (Abdon) Veja bem, a nossa maior dificuldade sempre foi à capacitação da mão de obra...
tudo tem a ver... a história é muito complexa muitas vezes a gente cobra e as pessoas não entendem...
a gente não pode cobrar um potencial melhor do deficiente porque ele não teve acesso à escola... por
que ele não teve acesso à escola? Porque a escola não era adaptada... e por que a escola não era
adaptada? Porque os professores também não eram capacitados para receber aquelas clientelas...
então vira uma bola de neve... mas mesmo assim com o advento do decreto Lei 3298/99... com o
portador podendo sair de casa... já de uma maneira generalizada... eu digo assim porque quando eu
comecei no movimento de portadores de deficiência a coisa mais difícil do mundo, era ver um portador
de deficiência na rua principalmente usando cadeiras de rodas, e hoje não... hoje no nosso município,
no nosso estado sou fato comum, eu quando saio de casa eu digo: rapaz parece que todos os
deficientes saíram de casa hoje também... porque a gente vai no faro... então melhorou muito essa
questão de emprego... para você ter uma idéia nesses últimos um ano e seis meses essa Instituição
mandou mais de mil portadores, de deficiência para o mercado de trabalho, todo dia nós temos uma
vaga de emprego... umas não várias vagas para portadores de deficiência; se ele tiver capacidade
qualificada, se ele tiver o segundo grau completo no mínimo, e noções básicas de computação que o
mercado pede hoje que é muito competitivo, ele estará trabalhando com certeza... com certeza!
Resp.: (Vigílio) Ele pode ter uma dificuldade um pouco maior no tocante se for o deficiente físico da
cadeira de rodas... porque por mais boa vontade que a gente tenha de falar nessa forma... do papel do
empresário querer adaptar para receber o portador de deficiência... mas complica um pouquinho mais...
temos que mostrar o espaço do trabalho... dentro da rampa... então para os outros tipos de deficiência
não... facilitou bastante porque é muito mais fácil colocar um batente, rebaixar um batente... no tocante
ao deficiente de cadeiras de rodas ainda é um número menor das pessoas que encaminhamos para o
mercado de trabalho.
Resp.: (Abdon) O grande número... a realidade do Nordeste, e o do Rio Grande do Norte, é de que
cerca de setenta a oitenta por cento, são de sequelados de pólio, o que é diferente do Rio ou de São
Paulo... cidades do eixo centro sul onde se encontram grandes números de portadores de deficiência
de cadeiras de rodas dos acidentes do trabalho, acidentes de trânsito, em águas...rios... piscinas...
armas de fogo. Aqui no nosso estado não... as seqüelas são de pólio... as seqüelas de acidentes do
trabalho são diminutas, com armas de fogo agora é que consta nas estatísticas, mas não constavam
nas estatísticas ainda... apesar de nós do estado do Rio Grande do Norte sermos o campeão brasileiro
em número de portadores de deficiência. Enquanto no Brasil a média é de 14,5%, no Rio Grande do
Norte é de 19,5 da população do estado do Rio Grande do Norte, e em segundo lugar o estado da
Paraíba com 19,0 (dezenove por cento).
Perg.: A barreira cultural, se é que ela existe, dificulta a implantação da acessibilidade na cidade do
Natal?
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Resp.: (Abdon) Também... também... infelizmente é aquilo que falei... o portador de deficiência na
sua grande maioria não teve acesso à escola... por que? Porque as escolas não eram pagas... e a
dificuldade de chegar sentado numa cadeira de rodas, usar uma muleta, usar uma bengala... outra:
mesmo chegando lá os professores não tinham condições de recebê-los... eu não entendo esse
processo de inclusão... quando se fala tanto em inclusão... onde vai se colocar numa sala de aula o
portador de deficiência física, auditivo, mental, visual e múltiplos...? São cinco situações diferentes... a
primeira coisa que você teria de ter era um intérprete dentro da sala de aula... você teria de ter um
professor com um asg... como é que você vai colocar um portador com síndrome de Daw e um
portador de deficiência física cuja função orgânica ele não tem controle fisiológico...? Quer dizer é uma
série de circunstancias que as pessoas pensam que é fácil... é muito fácil dizer... na teoria e quando vai
à prática... aí vem o acompanhamento... o cego não ver, o auditivo não ouve, nós portadores de
deficiência física temos lutado com certa dificuldade, e como vai ser colocado tudo isso numa sala de
aula durante o dia? Agora entrando nessa história de preconceitos a gente sabe que... hoje está um
pouco diferente. Há vinte anos atrás é essa mesma coisa que costumo dizer, que a gente bateu muito
isso e tem um mérito muito grande que nós temos... nós da associação dos deficientes... eu sempre
dizia: vamos batalhar para que isso não aconteça... nós éramos tratados como mendigos... uma vez
que se torna um portador de deficiência... se torna um mendigo... a sociedade via tudo de uma maneira
igual... nivelava por baixo e a gente... essa associação que no início era só uma mesa... um birô e duas
cadeiras... se preocupou muito com isso, a gente ia caminhar por esse lado... para que a sociedade
veja que a gente vai ter condição de um dia... olhar de frente para toda sociedade. Hoje no esporte, nós
temos os melhores atletas ao nível de mundo... natação nós somos os melhores do mundo... das treze
medalhas paraolímpica da Olimpíada da Austrália, seis são do Rio Grande do Norte. O mercado de
trabalho foi aberto. Por esse lado vamos ter condições de um dia olhar de frente para toda sociedade...
hoje nós temos destaque nos esportes... só tem um caminho: ou a sociedade nos respeita ou nos
respeita! Porque nós estamos mostrando a nossa capacidade... a nossa qualidade de trabalho.
Perg.: Do ponto de vista de vocês, acham que nesses mais de 10 anos a imprensa se sensibilizou...
contribuiu, ou se omitiu sobre os problemas voltados para acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: (Abdon) Aí sim! Foi fator importante e preponderante a questão da imprensa... a imprensa
tem feito um trabalho de divulgação muito bom... pelo menos em nível de portador de deficiência
física... a imprensa tem contribuído bastante para que a gente pudesse avançar... e com certeza
nesses dez anos nós avançamos muito. Eu costumo a dizer que se agente colocar a mão no rosto e se
reportar a dez anos atrás... fazendo um comparativo com hoje a gente tem a ligeira impressão de que a
gente caminhou duzentos anos à frente.
Perg.: Com toda essa vivência e experiência qual seria a sugestão, se for o caso, para os que
fazem a política e as leis da acessibilidade hoje?
Resp.: (Abdon) Se cumpra... se cumpra o que está no papel... se cumprir oitenta por cento do que
está no papel, com certeza os portadores de deficiência vão se sentir imensamente gratificados...
imensamente felizes... porque ia acabar com a vaidade... porque é muito bom quando a gente vai
conversar com alguém que está do outro lado do birô... e ele tem a sensibilidade... tem a hombridade
de saber que ele está ocupando um cargo ali, mas que ele não é dono da razão. Então muitas vezes
nós vamos como portadores de deficiência conversar com alguém que está do outro lado do birô... falar
de assuntos sobre portadores de deficiência... ele acha que é a pessoa mais importante... a pessoa
mais sábia naquela situação... quando é ao contrário... então era preciso que haja a sensibilidade do
poder público principalmente e dizer: vamos trabalhar juntos... isso eu tenho cobrado todos os dias...
prefeito vamos trabalhar juntos... governadora vamos trabalhar juntos... Câmara vamos trabalhar em
conjunto... Assembléia vamos trabalhar juntos... eu levo as idéias, que façam os projetos... lhe ajudo...
a ADEFERN que ajudar também... quer parcerias... e se assim for com certeza à coisa melhora.
Perg.: Gostariam de fazer algum comentário que julgam importante e que não foi questionado?
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Resp.: (Abdon) Não eu acho que como um todo a gente falou até de assuntos... a gente começou
em acessibilidade depois foi globalizando... é uma pena porque o poder público ainda é muito moroso...
por exemplo, eu falei anteriormente nesse número de portadores de deficiência de dezenove e meio
segundo IBGE, por mais dez anos, mas muito mais... a gente vem questionando esse número dado
pelo poder público: dez por cento da população de portadores de deficiência... então tudo que eles
fazem, que eles fizeram ou pensam em fazer, eles tinham dez por cento da população. Quando surge
dezenove e meio por cento de deficientes no nosso estado aí muda-se tudo! E só estão divulgando
esses números agora porque nós começamos a bater... fomos à imprensa: olha o número de
portadores de deficiência é outro, do dado pelo IBGE! Por exemplo, gratuidade...quando se fala em
gratuidade é a provado na lei em cima de dez por cento da população... quando vão ver os números...
ai meu Deus do céu! Mas na realidade são dezenove e meio por cento... então tudo aumenta... e isso
de certa maneira me penaliza... o estado vamos dizer não se preparou para um numero tão
significativo.
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APÊNDICE J – Entrevista com Shirley Rodrigues de Carvalho
Função: PRESIDENTE (FUNDADORA) da ADOTE em: 1982 a 1994
ADOTE: Associação de Orientação aos Deficientes
Profissão: Engenheira civil
Local da Entrevista: Sua Residência
Data da Entrevista: 26/01/2004
Perg.: Quando foi fundada a Associação de Orientação aos Deficientes? (ADOTE)
Resp.: Foi fundada no dia 04 de abril de 1982.
Perg.: Naquela época, com quantos funcionários começaram?
Resp.: Olhe... a ADOTE começou tinha a diretoria que eram quatro pessoas, e tinha uns vinte
deficientes... não... uns trinta deficientes... que participavam de algumas das atividades oferecidas pela
ADOTE.
Perg.: Naquela época vocês já tinham clientes e associados?
Resp.: Eram os dois... porque os clientes... por exemplo, começou com a fisioterapia. Outra coisa
que a gente fazia no começo era que não tinha... a gente não se via descriminação dentro da
Instituição como a gente não ver até hoje... até hoje eu não sei... agora não sei... mas...
Perg.: Que tipo de descriminação?
Resp.: Se você atender só o portador de deficiência você está descriminando... certo? Então o que
a gente fazia? A gente tinha um cursinho preparatório para o vestibular, a gente tinha a fisioterapia...
lógico que a fisioterapia não precisa ser só para portadores de deficiência... uma pessoa que sofreu um
acidente... uma coisa que precisava de fisioterapia a gente atendia.
Perg.: Embora fosse preferencialmente para portadores de deficiências, todas as pessoas tinham
acesso aos serviços da ADOTE?
Resp.: Exatamente todos poderiam utilizar porque a gente não queria descriminação... nessa época
a gente lutava muito por que a gente era muito descriminado... era uma coisa terrível.
Perg.: Naquela época já havia algum tipo de patrocínio em benefício da ADOTE?
Resp.: Não... a gente fez o seguinte: a gente começou com ajuda da Paróquia da Cidade da
Esperança. E a MISERIOR elas construíram um salão lá na paróquia e que servia para nossas
atividades... mas não tinha patrocinadores não, a gente começou com ajuda da LBA, quando a gente
precisava de uma cadeira de rodas então... por isso que foi fundada a ADOTE, por que a gente
começou fazendo visitas a portadores de deficiência através de uma instituição chamada: Fraternidade
Cristã dos Doentes e Deficientes. Então eu ia muito a LBA para conseguir cadeiras de rodas, conseguir
outras coisas que eles precisavam... documentos... os idosos... os deficientes... geralmente eu ia atrás.
Só que a LBA disse que se a gente pudesse, se a gente fundasse uma instituição... uma pessoa
jurídica... ia ter mais facilidades, mais força política... então o que a gente fez? Depois de seis meses
que eu era vice-coordenadora, e Ubiratan Pergentino de Araújo já falecido, ele era o Coordenador da
Fraternidade Cristã dos Doentes e Deficientes... então a gente fundou a instituição justamente para
começar a atender esses portadores de deficiência. A gente se sentia muito descriminado porque a
gente não tinha acesso às repartições públicas... com até hoje muitas ainda não temos, mas melhorou
bastante... a gente começou a aparecer... começou a dar entrevista nos jornais, na televisão, no rádio...
então começou a fazer passeatas... começou a acordar as pessoas... quando os políticos viram que os
movimentos já estavam meio forte... então eles querendo votos... a verdade é essa... querendo votos...
eles se uniram a gente. Então eles começaram a ver como eu era uma pessoa... eu não o grupo! O
grupo da ADEFERN, da ADOTE, do Instituto dos Cegos... Marcos, a gente começou a se unir... a gente
tinha uma reunião assim... não sei de quantas e quantas vezes, as instituições todas... a gente
marcava... o que a gente vai fazer para tentar resolver os problemas dos portadores de deficiências...
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eu ia também muito a Brasília, eu falava com os ministros... com os deputados começaram a me
conhecer... então eles viram que realmente eu não estava para brincadeiras... era trabalho sério.
Perg.: Isto antes da Lei Municipal nº 4.090?
Resp.: Antes da lei... eu comecei em 1981... em meados de 81 que a gente começou... que eu me
aposentei não tinha o que fazer... falei com padre Tarcísio que era pároco lá da Cidade da Esperança...
então ele falou com a irmã Pricila... e irmã Pricila me apresentou a uma freira que era da Coordenação
da Fraternidade Cristã dos Doentes e Deficientes... e foi daí que começou.
Perg.: Quer dizer que a mais de dez anos antes da Lei Municipal nº 4.090 de 06 de junho de 1992,
vocês associações e instituições, vinham se reunindo periodicamente para tratar assuntos referentes
aos portadores de deficiência?
Resp.: Normalmente... eram grupos formados pela ADOTE, ADEFERN, Instituto dos Cegos,
APAE... e também não sei se tinham outras instituições, mas essa quatro... ah! E a Clínica Heitor
Carrilho, éramos cinco, e também a gente começou usou... os Companheiros das Américas... a gente
também se reunia lá nos Companheiros das Américas... eu fui até coordenadora desse programa
PATH... do programa!
Perg.: O que vem a ser os Companheiros das Américas?
Resp.: Os Companheiros das Américas, você não ouviu falar não? É uma associação de um
intercambio entre o Rio Grande do Norte e os Estados Unidos. Porque o estado do Maine nos Estados
Unidos... ele fica no Nordeste e aqui o Rio Grande do Norte também fica no Nordeste, então tem
algumas coisas em comum, como lagostas, essas coisas lá praias... então eles fazem um intercâmbio
levavam muitas gentes para lá e pessoas de lá para cá. Qualquer pessoa poderia participar desse
intercâmbio... agora na coordenação do PATH que é um programa, esse é que era voltado para o
portador de deficiência.
Perg.: Qual era o objetivo de vocês nas reuniões, era só para solucionar de alguma forma a
problemática da deficiência?
Resp.: Era para tentar solucionar lógico... né? Mas também tinha um objetivo muito forte que era
fazer com que as pessoas, que a sociedade, a comunidade... respeitasse o portador de deficiência... e
visse que porque estava faltando uma perna um braço... porque anda de cadeira de rodas é uma
pessoa inútil... então o nosso objetivo era esse... era fazer com que o portador de deficiência fosse
reconhecido na sociedade como uma pessoa.
Perg.: Naquela época não existia nenhuma adequação na cidade do Natal?
Resp.: De jeito nenhum! uma coisa horrível! hoje está bem melhor a gente conseguiu na época,
nesse período... a gente conseguiu o primeiro ônibus com elevador.
Perg.: Quando... se lembra da data?
Resp.: Não lembro o ano... em mais ou menos... acho que em 88 para... 90, uma coisa assim...
Perg.: Micro ônibus?
Resp.: Não eram dois ônibus de linha
Perg.: Faziam que linha se lembra?
Resp.: Não sei... não sei... só sei que tinham duas linhas que fazia... foi inaugurado e tudo, mas
não foi... não continuou... eles conseguiram um recurso de uma Instituição de um órgão acho que foi o
estado... não sei a prefeitura conseguiu junto com os empresários...
Perg.: Após a Lei Municipal nº 4.090 ser sancionada passou a participar como representante da
ADOTE nas reuniões com os órgãos competentes?
Resp.: Sim a gente participava, mas o que a gente notou é que apesar da lei ter sido promulgada,
ter sido aprovada pela prefeitura na época tudo... ela não era cumprida... não era cumprida... a gente
lutou muito para isso.
Perg.: Você era a única representante da ADOTE nas reuniões, ou tinha mais representantes?
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Resp.: Não... geralmente quando o Ubiratan era vivo ele participava muito ele era um vicepresidente muito ativo, também Ana Lúcia que depois tornou-se até presidente... era minha secretária.
Perg.: Além da ADOTE e outras instituições, associações, ONGS também participavam das
reuniões?
Resp.: Exato... o Instituto dos Cegos, o SUVAG, a Clínica Heitor Carrilho e a APAE... a APAE
Natal...
Perg.: Vocês da ADOTE antes de participarem das reuniões com os órgãos competentes, vocês se
reuniam na associação para debaterem assuntos e levarem propostas?
Resp.: Não a gente não se reunia com o pessoal da prefeitura para fazer essa lei não.
Perg.: A prefeitura não convidava vocês para as reuniões de acessibilidade?
Resp.: Não... não convidava não... a gente preparou, a gente lutou tudo... mas eles fizeram lá...
Perg.: Eu me refiro à participação de vocês após o sancionamento da Lei.
Resp.: Sim! Eles nos participavam de algumas reuniões, a gente fez inclusive alguns seminários
sobre isso... alguns seminários sobre os portadores de deficiência era através de que? Da imprensa,
através de seminários, através de palestras que eles davam que incentivou... é alimentou... e criou
essa perspectiva... dessa lei.
Perg.: Após o sancionamento da Lei Municipal nº 4.090 vocês não eram convidados para
participarem da implantação da referida Lei?
Resp. Eu não me lembro...
Perg.: Logo após a aprovação da Lei Municipal 4.090, houve dois projetos: o Natal Sem barreiras, e
o Cidade Para Todos, vocês da ADOTE participaram das reuniões convocadas pelos órgãos
competentes?
Resp.: Eu vou dizer uma coisa... eu tenho problemas de memória... tem muitas coisas que eu
gravei... tem muitas coisas que não me lembro... mas deve ter ocorrido isso, porque a gente ficava
sempre em cima... reclamando... então éramos convidados naturalmente.
Perg.: E as sugestões que vocês sugeriam era sempre acatadas, pelos responsáveis pelas
reuniões?
Resp.: Na hora sim! Na hora sim... mas depois... é ficava no papel... ficava!
Perg.: Gostaria de fazer alguma sugestão a respeito da Lei Municipal nº 4090 da cidade do Natal?
Resp.: Gostaria de fazer sim... de saber a quem a gente pode reclamar... porque não é fácil... essa
lei... não só essa lei no Brasil geralmente isso acontece... a lei existe... mas ela não é cumprida... então
muitas vezes existe o problema de... acesso... tem problemas de acesso... mas não sabe bem a quem
reclamar.
Perg.: Acha que a implantação técnica da Lei Municipal 4.090 nos acessos urbanos na cidade do
Natal atendeu as expectativas dos portadores de deficiência?
Resp.: Olha eu tenho um exemplo muito bom, e era bom que se você pudesse entrevistar... ela é
enfermeira... ela é paraplégica... e ela tentou ir dá Afonso Pena onde ela mora... ela comprou uma
cadeira dessa automática... ela tentou chegar ao centro... ela não conseguiu... ela não conseguiu!
Então ela fez o que? Ela foi com um promotor para ele ver como era impossível...
Perg.: E quando foi essa ocorrência?
Resp.: Faz pouco tempo que eu conversei com ela... faz um ano... um ano e pouco...
Perg.: No caso em 2003 no ano passado?
Resp.:Foi em 2002... 2003 por aí... ela fez isso... eu não sei o resultado dessa passarela dela... mas
foi uma coisa interessante.
Perg.: E nesses mais de dez anos de implantação da acessibilidade nos meios de transportes na
cidade do Natal?
Resp.: Olha eu sou uma pessoa que não tem muitas condições de falar por que eu não ando de
ônibus... eu já vi vários ônibus passando perto de mim... mas não sei realmente eles funcionam...
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porque às vezes está lá... eu não sei agora é o caso... mas da outra vez que tinham os elevadores
estavam lá... o bicho estava quebrado e não funcionava... não sei se está funcionando...
Perg.: Acha que a barreira cultural (se existe) dificultou a implantação da acessibilidade na cidade
do Natal?
Resp.: Ah sim! Muito... outra coisa, por exemplo, estacionamento de um supermercado... Carrefour!
O Carrefour tem uma área delimitada para portador de deficiência tudo direitinho... só que quando a
gente chegava lá às pessoas... precisam sabe de que? De uma conscientização da comunidade... fazer
uma campanha... um trabalho de esclarecimento de conscientização... que a pessoa portadora de
deficiência precisa daquele estacionamento! Tem estacionamento... mais ainda é pouco... eu reclamei
muito e outro deficiente reclamou... Marinho que é até arquiteto, fez um bocado de auê lá dentro do
Carrefour... eles isolaram... e ficou maravilha! Só que agora está sem ninguém novamente. Outra coisa!
Lá em frente à Casa de Saúde São Lucas, tem um estacionamento para portadores de deficiência, e o
que acontece? Toda vida que eu chego lá ele está ocupado! Outra coisa ali... prefeitura... na SEMAF...
aqui na Ribeira... tem duas vagas para portador de deficiência... chegue lá e veja se tem algum
portador de deficiência com carro estacionado!
Perg.: Acha que a imprensa vem cumprindo com seu papel, divulgando, esclarecendo e orientando
a população para as questões da acessibilidade?
Resp.: Não... não de jeito nenhum... parou... parou muito... na época que foi fundada essa lei a
imprensa ajudou muito... divulgou...essa lei tinha um prazo para as repartições públicas terem o
acesso... por exemplo, a Caixa Econômica Federal ali da João Pessoa botaram um elevador... tudo
bem...
Perg.: Acha que houve avanços significativos nesses mais de dez anos de implantação da
acessibilidade na cidade dom Natal?
Resp.: Sim... não foi o esperado que a gente desejava... mais realmente melhorou bastante...
bastante mesmo!
Perg.: Qual seria hoje a sugestão que daria para aqueles que fazem a política e as leis da
acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: Que criar-se uma Lei, para que as leis fossem cumpridas!
Perg.: Gostaria de fazer algum comentário que acha relevante e que não foi questionado?
Resp.: Eu gostaria... eu falei que era bom criar uma lei que fizesse funcionar as leis... mas eu
gostaria era... que fosse criada e cumprida uma lei... que por exemplo, os estacionamentos dos
portadores de deficiência tivesse multa, por exemplo, o cara que bota lá... tinha que ser multado! Uma
vez eu chamei a STTU... sabe o que a coordenadora lá do SEMAF fez? Mandou o cara embora e não
deixou o guarda multar! Eu não quero isso! Eu fiquei possessa! Mas o cara foi embora e não foi
multado...
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APÊNDICE K – Entrevista com Concília Maria Araújo de Brito
Função: COORDENADORA ADMINISTRATIVA em:
1981a 2004
PRESIDENTE (anos alternados segundo estatuto): 1981a 2004
SUVAG: Sistema Universal Verbotonal de Audição Uguberina
Profissão: Assistente Social
Local da Entrevista: SUVAG
Data da entrevista: 19 /01/2004
Perg.: Gostaria de saber quando foi fundada essa Organização Não Governamental o SUVAG?
Resp.: Olha... o SUVAG foi criado em 28 de agosto de 1981... quando se comemorava o ano
Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Existia uma comissão aqui em Natal... uma
comissão estadual... na época coordenada por dona Wilma de Faria... que era então Secretária de
Ação Social e primeira dama... um grupo de pais entre eles eu... a gente se juntou e foi conversar com
ela... e ela deu toda a força para a gente fundar essa instituição... com o apoio do Centro SUVAG de
Pernambuco... onde um grupo de pais já levava os filhos para lá.
Perg.: Atualmente quantos funcionários trabalham no SUVAG?
Resp.: Trinta e seis funcionários. É uma equipe multidisciplinar formada por: otorrinos,
fonoaudiólogos, pedagogos, psíquicos-pedagogos, professores, assistentes social, psicólogos e o
pessoal administrativo... de apoio.
Perg.: No SUVAG vocês trabalham com clientes e associados, e se for o caso quantos são ao
todo?
Resp.: Olha a gente considera associado todo pai de criança matriculado aqui no SUVAG para
reabilitação. Então no momento nós temos 153 crianças sendo atendidas. Agora... porque tem o setor
de diagnóstico e o setor de reabilitação. O setor de diagnóstico ele é temporário... a pessoa... não só
são crianças... são pessoas de todas as faixas de idade... que vem aqui por suspeita de surdez... e elas
passam pelo médico... fono... assistente social e com todos os exames para saber o grau de surdez
que ela tem. Se houver necessidade ela é encaminhada para receber um aparelho auditivo através do
SUS... e se não... se ela for criança... ela é encaminhada para reabilitação se for umas crianças fixas
aqui do SUVAG... crianças e adolescente.
Perg.: Vocês têm alguma estatística para saberem qual a porcentagem de pessoas com esse tipo
de deficiência em Natal?
Resp.: Olhe... deficientes como um todo segundo o censo... o último censo... que foi o primeiro a
fazer uma pesquisa sobre deficiência... são 19% a nível de Rio Grande do Norte... ao nível de Natal eu
não sei.
Perg.: Vocês recebem patrocínio de alguma empresa, e se recebem quais seriam essas empresas?
Resp.: Olha... nós temos convênios com a Secretaria de Educação, do estado e município, que
cede professores. Temos convênio com o SUS... que a parte toda de diagnósticos é financiada pelo
SUS... e pela SEMTAS que é um órgão de assistência social do município... que recebe recursos do
Fundo Assistência Social... que era antigamente a LBA.
Perg.: Como coordenadora do SUVAG, na época participou das reuniões de acessibilidade junto
aos órgãos públicos para elaboração posterior da Lei Municipal nº 4090?
Resp.: Olhe... normalmente quem participava era o setor de serviço social, mais vez por outra eu
participava como coordenadora administrativa.
Perg.: Então você não era a única representante do SUVAG nas reuniões, tinha mais
representante.
Resp.: Certo.
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Perg.: Além do SUVAG tinham outras instituições, associações, ONGS também participavam das
reuniões?
Resp.: Sim as instituições... porque nós somos cinco instituições que temos assim convênios em
comum... então é: APAE, Heitor Carrilho, Instituto dos Cegos, Centro SUVAG e ADOTE... essas cinco
sempre estavam presentes nessas reuniões de acessibilidade.
Perg.: As reuniões de acessibilidade com os órgãos municipais representativos eram semanais?
Resp.: No início eram semanas, depois quinzenais e até mensais.
Perg.: E as propostas que vocês sugeriam como representantes do SUVAG eram sempre
discutidas, e usado o bom senso com os responsáveis pelas reuniões?
Resp.: Quase sempre. Havia um respeito em relação às sugestões apresentadas pelas entidades,
onde se discutia até chegar a um consenso.
Perg.: Acha que o projeto Cidade Para Todos, na época atendeu as expectativas da Instituição?
Resp.: Em parte.
Perg.: Teve alguma sugestão que você levou por considerar importante para as reuniões sobre as
barreiras arquitetônicas, e que não foi acatada pelos representantes dos órgãos representativos do
município?
Resp.: Eu acredito que não! Eu não sei... porque talvez as instituições que trabalham diretamente
com portadores de deficiência visual e física, tenham uma resposta melhor... mais no caso da gente...
Perg.: Gostaria de fazer alguma sugestão a respeito da Lei Municipal nº 4.090 da cidade do Natal?
Resp.: Não...
Perg.: Acha que a implantação da Lei Municipal nº 4.090 nos acessos urbanos na cidade do Natal
atendeu as expectativas dos portadores de deficiência?
Resp.: Sim.
Perg.: E nesses mais de dez anos de implantação da acessibilidade nos meios de transportes na
cidade do Natal, acha que teve avanços significativos?
Resp.: Houve, mas a questão da acessibilidade está longe de atender integralmente as
necessidades do deficiente, uma prova é só andar pelas ruas de Natal e nos ônibus, que se constata
as deficiências dessa acessibilidade. os canteiros das ruas não são rebaixados, os ônibus não estão
adaptados etc.
Perg.: O SUVAG faz a orientação e encaminhamento de empregos de sua clientela?
Resp.: Sim...
Perg.: Embora nós saibamos que não é responsabilidade da Lei Municipal nº 4.090, mas a partir da
sua implantação houve uma maior procura dos portadores de deficiência no mercado?
Resp.: Aumentou sim... inclusive... o DRT tem um órgão chamado PRÓ-DIGNIDADE que sempre
nos procura tendo em vista fazer com que as empresas cumpram a lei... agora o pior é que
normalmente as empresas solicitam pessoas com pré-requisitos que os nossos portadores de
deficiência não tem. E muitas vezes logo no início há doze anos atrás... treze anos... as empresas nos
procuravam pedindo pessoas portadoras de deficiência simplesmente para cumprir a lei... porque
quando a gente perguntava qual a função que o deficiente ia desempenhar... eles diziam que ainda
nem sabiam ainda... apenas eles queriam cumprir a lei.
Perg.: Acha que a barreira cultural (se existe) dificulta a implantação da acessibilidade na cidade do
Natal? .
Resp.: Acho que sim. Certamente, é necessário uma política educativa eficaz que sensibilize a
sociedade em relação à pessoa portadora de deficiência.
Perg.: Do seu ponto de vista, acha que nesses mais de dez anos após a Lei nº 4.090, a imprensa
se sensibilizou... contribuiu, em relação aos problemas voltados para acessibilidade na cidade do
Natal?
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Resp.: Olha... a imprensa ela se mobiliza na época quando acontece algum evento e depois fica no
esquecimento.
Perg.: Acha que houve avanços significativos nesses mais de dez anos de implantação da Lei nº
4.090 da acessibilidade, na cidade dom Natal?
Resp.: Acho que sim, em parte. É necessário mais rigidez no cumprimento da lei.
Perg.: Qual seria hoje a sugestão que daria para aqueles que fazem a política e as leis da
acessibilidade na cidade do Natal?
Resp.: Que esse assunto fosse debatido sempre... e não só na hora que acontece um evento. Que
se elabore uma política de acessibilidade através de discussões juntos àqueles que dela precisa, pois
só ouvindo as pessoas portadoras de deficiência, é que se constituirá uma política efetiva, justa e
solidária a causa do deficiente.
Perg.: Gostaria de fazer algum comentário que acha relevante e que não foi questionado?
Resp.: Olha... quanto à questão do trabalho... como sugestão eu daria... que os órgãos que
realizam... representativos que realizam cursos de qualificação... como é o caso agora do SENAC que
está se empenhando nisso... e talvez outros órgãos que também se empenhassem... em fazer uma
qualificação realmente direcionada para o portador de deficiência... para que a gente não passe por
esse problema de quando a gente procura não tem pessoas qualificada.
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APÊNDICE L – Entrevista com Tereza Elizabeth Gurgel de Faria
Função: PRESIDENTE ADOTE em: 1997a 2003
ADOTE: Associação de Orientação aos Deficientes
Profissão: Professora
Local da Entrevista: ADOTE
Data da entrevista: 19/01/2004
Perg.: Há quantos anos foi fundada a Associação de Orientação aos Deficientes? (ADOTE)
Resp.: ADOTE vai fazer agora em abril vinte e dois anos de criada.
Perg.: Quantos funcionários trabalham na associação atualmente?
Resp.: Nós estamos com aproximadamente com sessenta funcionários trabalhando, aqui pessoal
cedido e contratado pela própria instituição.
Perg.: Essa instituição trabalha com clientes e associados e se for o caso quantos sócios, e
quantos clientes a associação atende normalmente?
Resp.: Nós temos um quadro de sócios que está na faixa de duzentos e quarenta sócios mais ou
menos. Temos também os clientes que não precisam ser sócios para serem atendidos, que no último
levantamento que nós fizemos no final do ano passado, nós estávamos com quinhentos e setenta
pessoas sendo atendidas aqui nessa instituição.
Perg.: A ADOTE, recebe algum tipo de patrocínio ou contribuição para sua existência? E se recebe
quais seriam elas?
Resp.: Nós sobrevivemos aqui de convênios e doações. Agora patrocínio só alguns eventos nossos
nós conseguimos patrocínio... agora mesmo no final do ano para a doação de cestas natalinas para
todas as pessoas atendidas, aqui nós temos várias ajudas como a MULTDIA, a CARAMELO NATAL, a
SAMS... várias empresas nos ajudaram no patrocínio dessas cestas.
Perg.: Essa Instituição tinha representantes nas reuniões de acessibilidade promovida pela
prefeitura na época?
Resp.: Na época eu não estava na direção da instituição, eu era professora aqui, trabalhava com
natação terapêutica, mas sempre houve a participação da instituição em todas as reuniões no que diz
respeito a toda a legislação do portador de deficiência... ou da direção ou do serviço social.
Perg.: Aqui na ADOTE, vocês se reuniam para a enviarem propostas e sugestões que achavam
importantes?
Resp.: Na ocasião inclusive a presidente era uma portadora de deficiência física, então ela mais do
que ninguém tinha condições de dar esse auxílio... nas sugestões para a legislação... então realmente
ficava muito a cargo dela essa parte aí.
Perg.: O projeto Cidade Para Todos, vem atendendo as expectativas da associação?
Resp.: Eu acho que mesmo tendo os projetos... a legislação... eu acho que muita coisa ainda tem
que ser feita para que o portador de deficiência tenha acessibilidade. Acho que foi feito alguma coisa...
mas ainda falta muito para que o portador de deficiência tenha os seus direitos de ir e vir garantidos
aqui na cidade.
Perg.: Aqui na ADOTE, quando vocês fazem reuniões atualmente na direção, discutem sobre a
implantação da acessibilidade na cidade do natal pelos órgãos competentes?
Resp.: A gente tem sempre discutido não só a questão de barreiras arquitetônicas... mas como no
centro da cidade se foi feito alguma coisa... mas a questão de ponto de ônibus... que nós não temos
nenhum ponto de ônibus adaptado ainda... até mesmo o transporte coletivo que também nós só temos
hoje quatro ônibus que tem elevador... e eu acho que é um detalhe que ainda falta muito.
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Perg.: Nesses mais de dez anos, como ver a implantação da acessibilidade nos transportes
urbanos na cidade do Natal após o sancionamento da Lei Municipal nº 4.090?
Resp.: Houve mais muito pouco.
Perg.: Tem alguma observação que gostaria de fazer sobre a Lei Municipal nº 4.090?
Resp.: Eu acho que a lei desde que ela seja cumprida na sua íntegra, ela vai ajudar bastante ao
portador de deficiência.
Perg.: Então acha que as reivindicações da associação na época das dicurssões da Lei Municipal
nº 4.090 foram atendidas?
Resp.: É em parte só... porque estão faltando muitas coisas, como as questões das paradas de
ônibus, o rebaixamento também das calçadas que só foram feitas em alguns pontos, mas ainda falta
muita coisa para ser feito.
Perg.: Vocês também trabalham com encaminhamento dos portadores de deficiência na questão de
empregos?
Resp.: Não... não é o nosso objetivo, mas a gente trabalha, a gente está procurando qualificar
também o portador de deficiência e na medida do possível encaminhá-los para um emprego para um
mercado de trabalho.
Perg.: Nós sabemos que a Lei Municipal nº 4.090 não trata sobre o assunto empregos, mas de
alguma forma acha que ela chegou a influenciar no mercado de trabalho para portadores de
deficiência?
Resp.: A procura daqueles empregos tem aumentado, mas a gente tem muitas dificuldades de
fazer esses encaminhamentos devido à qualificação... e as exigências... pré-requisitos que eles
qualificam, o nosso pessoal não se enquadram dentro dele... então realmente aumentou, mas a
dificuldade nossa de encaminhar é grande.
Perg.: Acha que a barreira cultural (se ela existe) dificulta a implantação da acessibilidade na
cidade do Natal?
Resp.: Acho sim... acho que a barreira existe... a barreira cultural existe... e nós temos que
modificar isso... acho que com campanhas e todas as Instituições se unirem com relação a isso... para
acabar com essa descriminação que ao meu ver é muito grande.
Perg.: Ao longo desses dez anos acha que a imprensa vem se sensibilizando e contribuindo com as
campanhas de divulgação e conscientização da sociedade sobre o tema acessibilidade na cidade do
Natal?
Resp.: Ainda também acho que de forma muito tímida. Acho que eles poderiam fazer mais... porque
é um meio de divulgação muito grande... muito forte e eu acho que eles poderiam fazer mais do que
tem feito... lógico que tem melhorado sim durante esses dez anos... tem melhorado... mas ainda de
uma forma tímida.
Perg.: Você como uma pessoa atuante, acha que desde a da implantação da Lei Municipal nº
4.090, ela vem tendo avanços significativos na eliminação das barreiras arquitetônicas?
Resp.: Como eu falei ela trouxe realmente melhorias... mas ainda falta muito para se chegar lá na
acessibilidade... ela é uma lei muito boa à primeira da América Latina inclusive... e a gente precisa que
ela seja realmente colocada em prática.
Perg.: Tem alguma sugestão para os que fazem hoje a política e as leis da acessibilidade na cidade
do Natal?
Resp.: Acho que não há necessidade da modificação da lei... o que a gente tem de fazer é que seja
cumprida a Lei 4.090.
Perg.: Gostaria de fazer algum comentário que acha relevante que não foi questionado?
Resp.: Não...
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APÊNDICE M – Entrevista com Marco Antonio da silva
Função: PRESIDENTE do IERC/RN em: 1987 a 2003
IERC/RN: Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio
Grande do Norte
Profissão: Professor
Local da entrevista: IERC/RN
Data da entrevista: 16/01/2004
Perg.: Quando foi fundado o Instituto dos cegos em Natal?
Resp.: O Instituto dos cegos foi fundado em 16 de julho de 1952, pelo médico Ricardo César Paes
de Barreto... ele era médico psiquiatra e trabalhava com o asilo... nessa época a sua idéia de criar uma
instituição foi em virtude dele se preocupar muito com os cegos e surdos... então na época ele criou o
Instituto de Proteção aos Cegos Surdos Mudos, e depois houve a reforma estatutária, e no pacote
passou a se chamar Instituto de Educação e Reabilitação dos Cegos do Rio Grande do Norte.
Perg.: Quantos funcionários trabalham hoje na instituição?
Resp.: Hoje nós estamos com vinte funcionários.
Perg.: O instituto dos cegos trabalha com clientes e associados?
Resp.: Aqui nós temos os clientes que são os usuários dos serviços oferecidos pelo instituto, esses
serviços são: pré-escola, educação fundamental de primeira à quarta, atividades da vida diária, música
com violão... teclado e bateria, educação física, oficina de artes... trabalhamos com material reciclável,
temos estimulação precoce também... esse é o nosso trabalho.
Perg.: Qual os objetivos do instituto dos cegos?
Resp.: O objetivo do instituto tem como a sua finalidade principal, a educação, reabilitação e
habilitação da pessoa portadora de deficiência total e parcial.
Perg.: A instituição também tem associados?
Resp.: Sim nós temos os associados, que são as pessoas que contribuem com o instituto... pode
ser contribuição mensal ou de outras formas contribuindo com dinheiro ou mercadorias e também com
serviços. Temos o sócio colaborador, temos o sócio contribuinte, temos o sócio benemérito, o sócio
honorário... então nós temos essas categorias de sócios.
Perg.: Os clientes que vocês atendem eles fazem algum tipo de contribuição?
Resp.: Não o atendimento ao nosso cliente ele é totalmente gratuito... não tem pagamento de nada.
Perg.: E se o cliente por um motivo pessoal achar que deveria dar uma contribuição para a
instituição?
Resp.: Se ele quiser... vamos supor... se a família quer contribuir por que de repente tem
condições, ela pode realmente ser um dos associados e colaborar...mas ele como cliente ele não pode
contribuir... agora o associado pode. Se ele quer contribuir, a contribuição tem de vim através de um
familiar, de um parente, de um amigo ou coisa assim.
Perg.: Quantos clientes e associados hoje existem aqui no instituto?
Resp.: Hoje nós temos cento e cinqüenta clientes, mas a nossa clientela nem todos vêm todos os
dias... tem a parte da escola dos que vêem todos os dias... do ensino fundamental... pré-escola e
ensino fundamental... elas são à tarde... então o pessoal que participa da reabilitação, habilitação e
simulação precoce como também de atendimento psicológico e do atendimento social eles vem por
dias marcados.
Perg.: Existe alguém ou alguma empresa que faz algum tipo de patrocínio a essa instituição?
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Resp.: Não... a gente não tem patrocínio de empresas, só tem uma construtora... e ela vem
colaborando conosco há algum tempo, e é uma contribuição muito valiosa para gente... uma
contribuição de cem reais por mês, é o maior contribuinte que temos aqui. E o número de sócios a
gente não tem ainda porque... eu quando assumir a instituição ela tinha um cadastro de sócios muito
grande... mas ainda não tive condições de fazer esse levantamento, e fazer o recadastramento desse
pessoal que eu acredito que está precisando de uma atualização.
Perg.: Durante a elaboração da Lei Municipal nº 4.090 da cidade do Natal, como presidente dessa
Instituição, participou com representante na época as reuniões de acessibilidade?
Resp.: Participei! Na época através da CORDE, Coordenadoria para Pessoa Portadora de
Deficiência, nós participamos de algumas reuniões... inclusive também de seminários... houve na
época um trabalho bem interessante na época da criação da lei... e foi bastante divulgado, foi bem
discutido... depois passado o tempo continuou esporadicamente a se falar... a se ter um
acompanhamento, mas o que eu posso dizer é que a participação na época foi bem maior.
Perg.: Quando ia as reuniões de acessibilidade era o único representante ou ia mais pessoas dessa
Instituição?
Resp.: Do instituto não, às vezes tinha acompanhante... mas acompanhante assim...
acompanhante sem voz... acompanhante com voz sempre era eu que ia... eu digo acompanhante sem
voz por que a pessoa ia me acompanhando... ela participava mais não era deficiente...
Perg.: Você antes de ir para as reuniões, fazia encontros na Instituição para colher sugestões de
melhoria de uma forma geral, para apresentar?
Resp.: Sempre que era necessário, fazíamos para que a gente pudesse ter uma coisa... uma
opinião representativa... é tanto que me recordo bem, na época houve uma discussão a respeito de
sinal sonoro. Se a gente colocaria mais sinais sonoros em Natal... onde colocaria... e nos dissemos o
seguinte: que era preciso, isso foi uma coisa unânime! Que era preciso sim... manter o que já tinha e
aperfeiçoasse ele, que se observasse à demanda de pessoas em outros locais para que se justificasse
o sinal sonoro. Porque nós temos que ver que tem que ser bom para nós cegos, a coisa tem que ser
boa, mas também nós não podemos ser inoportunos para os outros. A campanhía que foi colocada
aqui no sinal deu muitos problemas... hoje inclusive está desativada.
Perg.: As reuniões de acessibilidade com os órgãos municipais representativos eram semanais?
Resp.: Rapaz eu não me recordo.
Perg.: As questões discutidas aqui na instituição eram sempre levadas em consideração, e usado o
bom senso nas reuniões de acessibilidade, pelos representantes dos órgãos municipais
representativos?
Resp.: Eram sempre ouvidas... eram sempre estudadas realmente e analisadas pelo grupo...
sempre usando o bom senso.
Perg.: Acha que o projeto Cidade Para Todos, na época atendeu as expectativas da instituição?
Resp.: Olhe vamos considerar que nos não tínhamos nada. Com o advento da lei... já foi uma
conquista... e junto a essa lei que foi criada a 4.090 então foi se começando a fazer alguma coisa...
então foi uma coisa que para nós cegos foi bom... como acredito que também para as outras
categorias.
Perg.: Pelo que você afirmou anteriormente entendi que, antes da Lei Municipal nº 4.090 da cidade
do Natal, não havia nada de concreto sobre acessibilidade voltado para o deficiente visual.
Resp.: Pelo meu conhecimento não... existia! Um sinal sonoro... o sinal sonoro ele já existia.
Perg.: Teve alguma sugestão que você levou por considerar importante para as reuniões sobre as
barreiras arquitetônicas, e que não foi acatada pelos representantes dos órgãos representativos do
município?
Resp.: Eu dei uma sugestão não a nível de portador de deficiência... mas uma sugestão a nível de
coletividade... inclusive eu até encaminhei para o órgão municipal de transporte urbano uma sugestão
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de que todas as paradas no perímetro urbano de Natal, elas ganhassem um número, para que
facilitasse a locomoção das pessoas... tanto as cegas como todos os usuários. Porque se você pegou
um transporte coletivo aqui, e vai para Felipe Camarão, e diz assim: olha eu vou descer no ponto
3216... então aquilo ali... amarra um ponto... por que? Porque e Igreja Evangélica é uma referência que
pode de repente mudar... a padaria fecha... a farmácia também... eu acho que a única coisa que não
muda é cemitério... cemitério e Igreja Católica... eu acho que essas duas coisas eu acho que são as
coisas não mudam de lugar...
Perg.: Depois das reuniões e implantação da Lei Municipal 4.090 foram atendidas como um todo as
expectativas da instituição?
Resp.: Na época em parte foi atendida, sentimos falta realmente de pessoas que tivessem
vivenciando o problema e com conhecimentos técnicos... sentimos inclusive a falta de ter pessoal
qualificado... um exemplo vamos dizer... sentimos falta de ter na área de deficiência visual ter um
engenheiro ou um arquiteto, alguém que de repente teve dificuldades ou tem dificuldade visual ou
locomotora e foi discutir o problema... porque ele teria a necessidade e o conhecimento de como fazer.
Perg.: Já que você falou sobre paradas de transportes coletivos, e nesses mais dez anos houve
avanços no atendimento dos transportes urbanos para os deficientes visuais?
Resp.: Sobre o transporte urbano houve o avanço de se promover o benefício da gratuidade pela
necessidade das pessoas estarem tendo a oportunidade de se qualificar ou se tratar no caso... por que
existe uma lei municipal que ela da direito à gratuidade as pessoas carentes que ganham menos de um
salário mínimo percápta por pessoa... então para mim isso foi um avanço, por que oportunizou quem
não ia para escola, quem estava em tratamento de saúde teve essa oportunidade. Em relação ao
transporte urbano a gente sente ainda que no espaço interno do ônibus, que deveria haver um desenho
mais unificado, por que cada carroceria de ônibus tem um design diferente, então isso para uma
pessoa cega complica... então eles deveriam padronizar as carrocerias dos ônibus. Outra coisa que
não é questão de ser barreira arquitetônica, mas uma coisa que de alguma forma eu acho que ficou
complexa foi à inversão de fluxo... com a inversão do fluxo todas as pessoas, não só o cego, mas eu
acho que todas as pessoas tem dificuldades. Eu acho que deveria fazer um estudo... mas um estudo
levando em conta o conforto. O fluxo... ele está realmente invertido... porque na hora que você sobe no
transporte pela frente e vai descer, vai caminhar para o interior do ônibus... você vai encontrar algumas
dificuldades de locomoção... e o sistema deveria ser mais discreto... quando você passa a carteira...
não precisa estampar na cara do individuo que é de graça. Eu acho que essa gratuidade deveria ser
subsidiada pelos tributos... pelos impostos e não pelos usuários. A forma antiga de subir e descer pela
frente do ônibus era ideal para todos e não só para mim.
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ANEXO A – Algumas Leis de acessibilidade
O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.
A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 “Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - CORDE, e transfere para os Estados e Municípios a responsabilidade
pela elaboração de normas que eliminem as barreiras arquitetônicas nos espaços urbanos,
edificações e nos meios de transportes”. A Lei nº 7.853/89 e o Decreto nº 3.298/99 balizam a
política nacional para integração nacional da pessoa portadora de deficiência com a função de
implementar essa política e para isso, orienta a sua atuação em dois sentidos: primeiro é o
exercício de sua atribuição normativa e reguladora das ações desta área no âmbito federal e, o
segundo é desempenho da função articuladora das políticas públicas existentes, tanto na esfera
federal como em outras esferas governamentais.
Já a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 tem o objetivo de dispor sobre a Política Nacional
do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso, e dá outras providenciais, garantindo aos cidadãos
com mais de 60 anos, as condições necessárias para o pleno exercício da cidadania.
Tem-se implantada a Lei 8.899/94, em que garantem os assentos por veículo no transporte
coletivo as pessoas com deficiência.
A Lei nº 9.503 institui o Código de Trânsito Brasileiro, sancionado no dia 23 de setembro de
1997, dispõe em seu artigo 1º, § 2º, que “o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos
e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo,
no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse
direito”. No capítulo II, composição e competência do sistema nacional do trânsito, seção II
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Disposições Gerais, art. 14, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito: VI - indicar um
representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência
física a habilitação para conduzir veículos automotores. No capítulo IV, Art. 68º - É assegurada
ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos
acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a
utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de
pedestres. No seu capítulo XV, art. 181 disciplina o estacionamento de veículos e no § XVII - em
desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa estacionamento regulamentado): infração leve; penalidade multa; medida administrativa remoção do veículo.

Figura 1 – Código de trânsito Brasileiro
Fonte: DETRAN/RN
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A Resolução nº 80, de 19 de novembro de 1998 altera os Anexos I e II da Resolução nº
51/98 - CONTRAN, que dispõe além do exame clínico geral, os exames de aptidão física e
mental e os exames de avaliação psicológica, que de acordo com o resultado da junta médica
especial autoriza a pessoa com deficiência a mandar fazer as devidas adaptações.
DEFICIÊNCIAS FÍSICAS

ADAPTAÇÃO NO VEÍCULO

Amputação ou paralisia do membro inferior esquerdo total ou Veículo automático
parcial (Categoria B)
Embreagem adaptada à alavanca de
câmbio
Amputação ou paralisia do membro inferior
parcial (Categoria B)

direito total ou Veículo automático
Embreagem adaptada à alavanca de
cambio
Em ambos os casos acelerador
esquerda.

Amputação ou paralisia dos membros
parcial (Categoria B)

a

inferiores total ou Veículo com transmissão automática ou
modificado conforme necessidade de cada
caso com todos comandos manuais
adaptados
Cinto pélvico-toráxico obrigatório

Amputação ou paralisia do membro inferior esquerdo total ou Moto com carro lateral
parcial (Categoria A)
Câmbio manual adaptado
Amputação ou paralisia do membro inferior direito total ou Moto com carro lateral
parcial (Categoria A)
Freio manual adaptado.
Amputação ou paraplegia de membros inferiores (Categoria Moto com carro lateral
A)
Freio e cambio manuais adaptados
Amputação do membro superior direito ou mão direita Veículo com transmissão automática ou
(Categoria B)
modificado conforme necessidade de cada
caso
Comandos de painel a esquerda
Amputação do membro superior esquerdo ou na mão Veículo com transmissão automática ou
esquerda (Categoria B)
modificado conforme necessidade de cada
caso
Casos de amputação de dedos, paralisias
que não necessitem de adaptações veiculares.

Quadro – 2
Fonte: DETRAN/RN

q) Ficam a critério da Junta Médica
Especial as exigências e adaptações.
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O Decreto Estadual nº 9.938, de 3 de dezembro de 1987 cria a Coordenadoria para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e o seu Conselho Consultivo no Estado do Rio
Grande do Norte.
A Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 no seu art. 1º enfatiza que as pessoas portadoras
de deficiência física, os idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, as
gestantes, as lactentes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento
prioritário, nos termos dessa Lei, e dá outras providências.
Nos termos da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 estabelece no art. 1º normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios
de transportes e de comunicação.
O Estatuto da Cidade, criado sob a forma da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 no seu
art. 1º na execução da política urbana, de que tratam nos arts. 182 e 183 da Constituição
Federal será aplicado o previsto na lei. Para todos os efeitos, essa Lei denominada Estatuto da
Cidade, torna-se bastante complexo seu conteúdo regulatório, vez que estabelece normas de
ordem pública e interesse social que tratam do uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, o que
significa interferência nos poderes públicos Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas
Federal, Estadual, Municipal e na sociedade.
Outra em pleno vigor é a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso e no seu art. 1º destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. No art. 2º O idoso goza de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
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Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e
social, em condições de liberdade e dignidade. No art. 3º É obrigação da família, da comunidade,
da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na sua Instrução Normativa nº 1, de
25 de novembro de 2003 dispõe sobre a acessibilidade aos bens culturais imóveis acautelados
em nível federal, e outras categorias, conforme especifica:
1. Estabelecer diretrizes, critérios e recomendações para a promoção das devidas condições de
acessibilidade aos bens culturais imóveis especificados nesta Instrução Normativa, a fim de
equiparar as oportunidades de fruição destes bens pelo conjunto da sociedade, em especial
pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
1.1. Tendo como referências básicas a Lei Federal nº 10.098/2000, a NBR 9050 da ABNT, e esta
Instrução Normativa, as soluções adotadas para a eliminação, redução ou superação de
barreiras na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis devem compatibilizar-se
com a sua preservação e, em cada caso específico, assegurar condições de acesso, de trânsito,
de orientação e de comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão de seus
acervos para todo o público.
O Plano Diretor, determina através da Lei complementar nº 7, de 05 de agosto de 1994
(revisado pela Lei complementar nº 22/99) é instrumento que dá suporte as políticas públicas
municipais de desenvolvimento urbano (art. 1º), bem como orienta os que atuam, no público e
privado, na produção e gestão do espaço urbano. Tem como seu objetivo pleno o
desenvolvimento das funções sociais da cidade e propriedade (art. 2º) “garantindo um uso
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socialmente justo e ecologicamente correto equilibrado do seu território de forma a assegurar a
todos os seus habitantes condições de bem-estar e segurança, conforme dispõem os arts. 118 e
119 da Lei Orgânica do Município do Natal. Determina no art. 69 que seja elaborado no Código
de Obras e Edificações, uma regulamentação específica no trato da acessibilidade”. usando o
critério que conviesse
O Termo de Ajustamento de Conduta aos 3 de novembro do ano 2003, com base no art. 5º,
§ 6º da Lei de Ação Civil Pública (7.347/8) e art. 41 da resolução 02/200 (CPJ), publicada no
DOE no dia 28.06.200, compromete-se o Município de Natal, através do seu prefeito Municipal, a
obedecer às normas da NBR 9050, em todas as obras públicas futuras pertencentes ao
Município do Natal, de modo que sejam acessíveis às pessoas portadoras de deficiência e
idosas, e o não cumprimento acarretará execução de multa conforme disposições legais.
O novo Código de Obras e Edificações da cidade do Natal foi revisado e aprovado na Lei
Complementar nº 055, em 27 de janeiro de 2004, apresenta no capítulo V instrumentos legais no
trato com acessibilidade, no art. 157 especifica - “A promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”, no art. 158, “de instrumentos legais
específicos orientando que todos os logradouros públicos e edificações públicas ou privadas de
uso coletivo, devem garantir o acesso, circulação e utilização por pessoas com deficiências ou
mobilidade reduzida atendendo as condições de conformidade com as disposições legais e as
orientações da NBR 9050”.
Na cidade do Natal, foi sancionada a Lei Municipal nº 4.090 de 03 de junho de 1992, “que
dispõe a eliminação de barreiras arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxo
de pedestres á edifícios de uso público e da outra providencias” no seu art. 1º, “estabelece a
obrigatoriedade da adaptação dos edifícios e logradouros públicos para acesso, circulação e
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utilização das pessoas portadoras de deficiência, de conformidade com as orientações oriundas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 9050”.
Também se tem a Lei Municipal nº 4.672, de 02 de agosto de 1995 que dispõe sobre a
criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência - CMDPPD,
e dá outras providências, tendo como finalidade promover a defesa dos interesses dos
portadores de deficiência através do controle e fiscalização executiva das ações
governamentais, programas e políticas de assistência social direcionadas para este fim.
A ABNT encerrou no primeiro semestre de 2004, o projeto de revisão da segunda versão, a
NBR 9050 de 1994, dispondo a (NBR 9050:2004) para substituí-la sob o tema: “Acessibilidade a
Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos”, já oficialmente disponível na sua
nova versão a partir do dia 16 junho, do corrente ano. Esta norma tem como objetivo, (já em
muitos Municípios é referência nas exigências das leis municipais como é o caso de Natal e
outras capitais) “fixar os padrões e critérios que visam a propiciar às pessoas condições
adequadas e seguras de acessibilidade autônoma, atendendo aos preceitos de desenho
universal, aplica-se tanto a novos projetos quanto as adequações de edificações, espaço,
mobiliário e equipamentos urbanos em caráter provisório ou permanente”.
Assim a NBR 9.283, orienta os projetos de mobiliários urbanos que são todos os objetos,
elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou
não, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos e privados.
Enquanto que a NBR 9.284 é especifica nos projetos de equipamentos urbanos, aqui
entendido como todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, destinados à prestação
de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do
poder público, em espaços público e privados.
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Tem-se a NBR 12.517, que orienta os símbolos gráficos para projetos de controle de acesso
físico.
A NBR 13.994 trata dos elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência.
Outra, a NBR 14.020, cuida do transporte - Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência
- trem de longo percurso.
Na seqüência a NBR 14.021, faz referência a transporte - Acessibilidade a pessoa portadora
de deficiência - Trem metropolitano.
Mas a NBR 14.022, dispõe sobre transporte - Acessibilidade a pessoa portadora de
deficiência em ônibus e trolebus, para atendimento urbano e intermunicipal.
E a NBR 14.273, orienta a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência no transporte
aéreo comercial.
O documento Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação CIDDM 2, que em 1997 foi elaborado pela OMS na sua redação, orienta e enfatiza o apoio, os
contextos ambientais e as potencialidades, e não as incapacidades e as limitações.
Nesse anexo compilou-se as Leis voltadas para acessibilidade em nível Federal, Estadual e
Municipal que vêem a atender as necessidades para orientar, amparar e sustentar todo trabalho
dentro dos fundamentos dos direitos legais da pessoa com necessidade especial no referido
trabalho.
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ANEXO B – Dados Estatísticos

Tabela 1 - População residente por tipo de deficiência
Variável = População residente (Pessoas)
Ano = 2000
Brasil, Região Geográfica
Unidade da Federação

e

Tipo de deficiência
Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

Brasil

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

466.936

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

16.573.937

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

5.750.809

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

7.879.601

Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

143.769.672
12.900.704
2.077.120
189.928

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

62.388

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

39.959

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

1.583.364

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

423.546

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

569.306

Nenhuma destas deficiências

10.703.080

Total

47.741.711

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Sudeste

2.848.684
955.287

Total

Nordeste

24.537.984

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Nenhuma destas deficiências

Norte

169.799.170

7.973.282

Deficiência mental permanente

839.818

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

275.527

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

116.906

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

5.664.163

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

1.890.188

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

2.564.123

Nenhuma destas deficiências

39.361.639

Total

72.412.411

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

9.350.975

Deficiência mental permanente

1.228.971

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

411.547
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

192.149

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

5.945.982

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

2.137.232

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

3.110.739

Nenhuma destas deficiências

62.360.646

Total

25.107.616

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Sul

403.504

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

138.576

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

87.539

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

2.258.343

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

940.576

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

1.187.945

Nenhuma destas deficiências

21.403.578

Total

11.636.728

Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

Centro-Oeste

186.463
67.249

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

30.383

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

1.122.084

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

359.268

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

447.488

Nenhuma destas deficiências

9.940.730

Total

1.379.787

Deficiência mental permanente

214.240
20.004

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

8.044

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

6.122

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

160.311

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

45.536

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

51.154

Nenhuma destas deficiências
Acre

1.597.826

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Rondônia

3.538.781

Deficiência mental permanente

Total

1.151.213
557.526

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

75.212

Deficiência mental permanente

10.144

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

2.623
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

1.357

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

53.393

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

17.100

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

25.759

Nenhuma destas deficiências
Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Amazonas

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

11.900

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

7.932

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

309.791

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

82.008

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

114.518

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

2.368.385
324.397
37.721

Deficiência mental permanente

3.371

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

1.041

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

936

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

27.851

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

8.044

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

8.824

Nenhuma destas deficiências

283.441

Total

6.192.307

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

1.100.202

Deficiência mental permanente

91.648

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

30.371

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

18.134

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

857.541

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

218.659

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

309.246

Nenhuma destas deficiências
Amapá

415.102
38.289

Total

Pará

2.812.557

Deficiência mental permanente

Nenhuma destas deficiências

Roraima

475.256

Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas

5.040.776
477.032
56.028

Deficiência mental permanente

4.959

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

2.404
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)
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Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

40.904

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

11.515

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

13.215

Nenhuma destas deficiências
Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

Tocantins

21.514
6.006
4.482

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

133.573

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

40.686

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

46.591

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

969.381
5.651.475
952.193

Deficiência mental permanente

97.012

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

31.080

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

11.768

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

707.932

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

227.803

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

280.460

Nenhuma destas deficiências

4.650.297

Total

2.843.278

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Ceará

178.614

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

Total

Piauí

1.157.098

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Nenhuma destas deficiências

Maranhão

414.628

511.134

Deficiência mental permanente

52.575

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

16.775

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

8.211

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

382.188

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

122.249

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

147.239

Nenhuma destas deficiências

2.303.864

Total

7.430.661

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

1.251.424

Deficiência mental permanente
Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

118.012
48.332
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

21.563

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

877.357

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

317.855

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

417.684

Nenhuma destas deficiências

6.120.000

Total

2.776.782

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Rio Grande do Norte

62.188

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

15.841

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

5.088

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

391.193

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

116.666

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

154.475

Nenhuma destas deficiências

2.215.032

Total

3.443.825

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Paraíba

Alagoas

653.111

Deficiência mental permanente

59.202

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

16.446

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

11.241

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

473.222

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

159.715

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

224.284

Nenhuma destas deficiências

2.770.181

Total

7.918.344

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

1.365.334

Deficiência mental permanente

Pernambuco

540.571

Deficiência mental permanente

148.990

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

41.787

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

17.065

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

964.883

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

328.845

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

466.123

Nenhuma destas deficiências

6.489.681

Total

2.822.621

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

433.806

Deficiência mental permanente

44.713

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

15.782
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

8.184

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

310.671

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

98.010

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

140.984

Nenhuma destas deficiências

2.364.605

Total

1.784.475

Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

Sergipe

7.965

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

3.154

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

190.525

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

57.105

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

72.190

Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

13.070.250
2.001.059
228.456
81.519

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

30.631

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

1.366.191

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

461.940

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

660.683

Nenhuma destas deficiências

10.944.555

Total

17.891.494

Deficiência mental permanente

2.602.856
359.093

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

95.481

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

46.144

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

1.655.270

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

642.678

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

927.366

Nenhuma destas deficiências
Espírito Santo

1.503.424

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Minas Gerais

28.671

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Nenhuma destas deficiências

Bahia

264.649

Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas

15.145.442
3.097.232
472.591

Deficiência mental permanente

47.004

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

19.767
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

9.207

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

327.232

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

98.399

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

160.746

Nenhuma destas deficiências
Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

Rio de Janeiro

268.387
77.837
40.583

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

1.388.303

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

451.912

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

722.221

Nenhuma destas deficiências

12.100.900

Total

37.032.403
4.138.934

Deficiência mental permanente

554.486

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

218.463

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

96.215

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

2.575.176

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

944.243

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

1.300.406
32.514.981

Total

9.563.458

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

1.270.479

Deficiência mental permanente

Santa Catarina

2.136.593

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

Nenhuma destas deficiências

Paraná

14.391.282

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

São Paulo

2.599.322

169.899

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

60.484

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

31.209

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

792.143

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

330.229

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

387.647

Nenhuma destas deficiências

8.226.946

Total

5.356.360

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

725.978

Deficiência mental permanente

85.212

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

26.671
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

23.969

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

466.552

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

178.810

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

240.160

Nenhuma destas deficiências
Total
Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Deficiência mental permanente

Rio Grande do Sul

148.393
51.421
32.361

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

999.649

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

431.537

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

560.137

Nenhuma destas deficiências

8.584.154

Total

2.078.001
296.406

Deficiência mental permanente

28.658

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

10.986

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

6.506

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

216.419

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

63.971

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

79.598

Nenhuma destas deficiências

1.767.609

Total

2.504.353
364.357

Deficiência mental permanente

41.875

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

14.398

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

8.597

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de enxergar

268.914

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de ouvir

76.200

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
permanente de caminhar ou subir escadas

96.411

Nenhuma destas deficiências
Goiás

1.542.325

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
mão, pé ou dedo polegar)

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Mato Grosso

10.187.798

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

Mato Grosso do Sul

4.592.478

Total

2.116.944
5.003.228

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

666.266

Deficiência mental permanente

86.752

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

30.775
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Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
12.690
mão, pé ou dedo polegar)
Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
452.156
permanente de enxergar
Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
157.743
permanente de ouvir
Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
200.439
permanente de caminhar ou subir escadas
Nenhuma destas deficiências

4.295.655

Total

2.051.146

Pelo menos uma das deficiências enumeradas

270.797

Deficiência mental permanente

29.179

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

11.090

Deficiência física - falta de membros ou de parte dele (perna, braço,
2.590
mão, pé ou dedo polegar)
Distrito Federal

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
184.595
permanente de enxergar
Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
61.353
permanente de ouvir
Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade
71.040
permanente de caminhar ou subir escadas
Nenhuma destas deficiências
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Tabela 1

1.760.522
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Variável = População residente (Pessoas)

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 - Tabela 2

Tipo de deficiência = Pelo menos uma das deficiências enumeradas
Ano = 2000
Brasil, Região Geográfica e Unidade da Federação
Brasil

24.537.984

Norte

2.077.120

Nordeste

7.973.282

Sudeste

9.350.975

Sul

3.538.781

Centro-Oeste

1.597.826

Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá

214.240
75.212
415.102
37.721
1.100.202
56.028

Tocantins

178.614

Maranhão

952.193

Piauí

511.134

Ceará

1.251.424

Rio Grande do Norte

540.571

Paraíba

653.111

Pernambuco

1.365.334

Alagoas

433.806

Sergipe

264.649

Bahia

2.001.059

Minas Gerais

2.602.856

Espírito Santo

472.591

Rio de Janeiro

2.136.593

São Paulo

4.138.934

Paraná

1.270.479

Santa Catarina
Rio Grande do Sul

725.978
1.542.325

Mato Grosso do Sul

296.406

Mato Grosso

364.357

Goiás

666.266

Distrito Federal

270.797
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ANEXO C – Questionário
Roteiro para orientação das perguntas do questionário do tema: Avaliação da Política Pública
de Acessibilidade no Período de 1992 a 2002 na cidade do Natal, da dissertação de mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Obs: Todas as questões estão diretamente relacionadas com o período a partir da implantação
da Lei Municipal nº 4.090 de 03 de junho de 1992.
a) Como surgiu a preocupação na época, de uma política pública voltada para a eliminação
das barreiras arquitetônicas na cidade do Natal?
b) Havia no país ou na cidade do Natal, algum movimento voltado para acessibilidade na
época?
c) Acha que a barreira cultural (se existe) dificultou a implantação da acessibilidade na cidade
do Natal?
d) A imprensa se sensibilizou nas campanhas de divulgação e conscientização da população,
nesses mais de dez anos, com as políticas de acessibilidade em Natal?
e) Durante a elaboração da Lei Municipal 4.090 de 03 de junho de 1992, participou na época
das reuniões para as implantações das políticas públicas de acessibilidade?
f) Caso seja afirmativa a sua resposta anterior, as sugestões sugeridas pelas associações e
Instituições que participavam das reuniões, eram debatidas com todos participantes, e ao final se
chegava a um senso comum?
g) Hoje no ano de 2003, tem alguma observação a fazer, a respeito da Lei Municipal nº
4.090 de 03 de junho de 1992?
h) Gostaria que fizesse algum comentário sobre, ou o “Projeto Cidade Sem barreiras”, ou a
respeito do “Projeto Cidade Para Todos” implantados na cidade do Natal.
i) Hoje em 2003, como analisa os transportes urbanos voltados para a pessoa com
necessidades especiais nesses mais de dez anos?
j) Acredita que hoje houve avanços significativos, após a Lei Municipal nº 4.090, na
eliminação das barreiras arquitetônicas na cidade do Natal?
k) Qual a principal sugestão de que daria em 2003, para os que fazem as políticas públicas
de acessibilidade?
l) Gostaria de fazer algum comentário que acha relevante, que não foi questionado?
m) Usando o critério que achar conveniente, de zero a dez, qual a nota que daria em 2003
para as políticas de acessibilidade no período de 1992 a 2002?
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ANEXO D – Projeto CORDE Cidade Para Todos – Brasília 1992
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ANEXO E – Lei Municipal nº 4.090 - 03 de junho de 1992
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ANEXO F – Projeto Cidade Sem Barreiras – Fevereiro de 1993
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ANEXO G – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência –
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