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RESUMO

Nesta dissertação avaliam - se as condições de deslocamentos e os
comportamentos dos usuários face às adequações físicas em acessibilidade na área
inserida no quadrilátero central do Bairro da Cidade Alta, na Cidade do Natal/RN,
correspondendo a um sítio de grande significado histórico/cultural, alvo de um plano
de ação integrada durante os anos de 1993 e 1998, com a implantação de parte do
Projeto Cidade sem Barreiras e, posteriormente, a implementação das propostas do
Projeto Cidade para Todos, tendo como suportes as normas brasileiras constantes
da NB9050/1994 e na lei Municipal no 4.090/92, vigentes no período das
intervenções. Considerando que as ações realizadas na época estavam focadas na
eliminação das barreiras arquitetônicas para garantir o direito de Ir e Vir, a pesquisa
acolheu um universo humano formado por todas as pessoas em situação de
deslocamento na área alvo das intervenções, independentemente da condição
locomotora ou sensorial, enfatizando os aspectos mais relevantes quanto à
acessibilidade das calçadas, como promotoras da mobilidade, da integração e
organização edilícia, assim como das praças públicas daquele quadrilátero,
concebidas, originalmente, como espaços de agregação e inclusão social. O
trabalho de campo recorreu à observação direta e os resultados obtidos foram
confrontados com a norma técnica sucedânea, do ano de 2004, e com os
dispositivos legais contidos no Decreto Federal no 5.296/2004, como modo de
atestar os níveis de eficiência dessas adaptações no que diz respeito às atuais
condições de acessibilidade e mobilidade urbana exigidas.

Palavras - Chave: Acessibilidade; Mobilidade; Cidade para Todos; Natal/RN



ABSTRACT

In this present work, the conditions of displacements and the behaviors of the
users are evaluated, face to the physical adequacies in accessibility in the
inserted area in the central quadrilateral of the Quarter of Cidade Alta, in the
City of Natal/RN, space clipping established by its great meaning historical and 
cultural. For this reason such area was a target of an integrated action s plan
during the years of 1993 and 1998, with the implantation of part of the Project
CIDADE SEM BARREIRAS (City without Barriers) and, later, the
implementation of the Project CIDADE PARA TODOS s proposals (City for
All), having as supports the constant Brazilian norms inserted into the
NB9050/1994 and in the Municipal law number 4.090/92, effective ones in the
period of the interventions. Considering that the carried through actions at the
time were directed to the elimination of the architectural barriers to guarantee
the right to go and to come, the research received a human universe formed
by all the people in situation of displacement in the central area of the
interventions in the quarter of the Cidade Alta, independently of their
locomotive or sensorial conditions, emphasizing the aspects most excellent
how much to the accessibility of the sidewalk, as promotional of mobility,
integration and urban organization, as well as of the public squares of that one
quadrilateral, conceived, originally, as spaces of aggregation and social
inclusion. The work appealed to the direct comment and the gotten results had
been collated with the ex port facto law and technique norms, of the year of
2004, and with the legal devices contained in the Federal Decree number
5.296/2004, as way to certify the levels of efficiency of these adaptations in
that it says respect to the current conditions of demanded accessibility and
urban mobility.
Key - Words: Accessibility; Mobility; Cidade para Todos; Natal/RN
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1 INTRODUÇÃO

As premissas que fomentaram a presente dissertação de Mestrado,

desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo

PPGAU da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tiveram como ponto de

partida meu interesse pessoal em dar continuidade aos estudos sobre

acessibilidade, tomando como fonte de pesquisa concreta os projetos e intervenções 

físicas realizadas entre os anos de 1993 a 1998, pela Prefeitura Municipal do Natal,

no Bairro da Cidade Alta, período em que eclodia em todo o Brasil os conceitos de

Acessibilidade e Desenho Universal, como forma de implementar políticas públicas

de inclusão da pessoa com deficiência, na consolidação dos direitos constitucionais

de Ir e Vir.1

O trabalho realizado foi desenhado em etapas distintas, as quais abordaram

os aspectos mais importantes relativos ao objeto estudado; ou seja, a

contextualização dos temas relativos à acessibilidade ambiental/urbanística, focando

especificamente o entorno urbano, objetivando subsidiar as pesquisas sobre a

avaliação das condições de deslocamentos no bairro da Cidade Alta, em Natal, por

meio de uma revisão teórica sobre o assunto, definições, conceitos, reflexão sobre

alguns estudos exploratórios nesta área de conhecimento, pesquisas empíricas,

levantamento diagnóstico do espaço compreendido naquela área central e histórica

de Natal, e finalmente, a pesquisa comportamental focada nos usuários em situação

de deslocamento, por meio da qual foi possível avaliar as formas mais usuais de

comportamentos em áreas com tais condicionantes, resultando na elaboração de um 

elenco de diretrizes para ações futuras no bairro da Cidade Alta. 

Concretamente, partiu - se da busca de todos os documentos pertinentes às

intervenções e posterior identificação in loco, das obras implantadas pelo projeto

Cidade sem Barreiras elaborado em Fevereiro de 1993, precursor, no Município

do Natal, do Projeto Cidade para Todos , que refletia uma resposta ao igualmente

pioneiro dispositivo legal vigente2, o qual, ressaltava a exclusão da pessoa portadora 

de deficiência3 na vida urbana diante da existência das barreiras físicas no tecido

1 Constituição Brasileira de 1988.
2 Lei Municipal 4.090/92, que dispõe sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas.
3 Como está citado na Lei, e não de acordo com a referência que se faz atualmente, ao mencionar as pessoas com 
deficiência.
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urbano; resultando, entretanto, em intervenções discretas em função da dificuldade

em alocar os recursos necessários. 

O Município do Natal, pioneiro na elaboração de uma legislação local

relacionada à eliminação das barreiras arquitetônicas voltada para a promoção da

acessibilidade para as pessoas com deficiência, a Lei Municipal no 4.090/92,

regulamentada pelo Decreto Municipal no 5.934/96, foi contemplado com recursos do 

Governo Federal4, através da Subcoordenadoria para Integração das Pessoas

Portadoras de Deficiência, do Rio Grande do Norte - CORDE/RN, para a execução

de obras que integravam um outro projeto inovador visando à acessibilidade na área

central do bairro da Cidade Alta, cujas intervenções estavam consubstanciadas no

Projeto Nacional denominado Cidade Para Todos , em desenvolvimento em várias 

outras capitais, como Rio de Janeiro5 - caso mais peculiar entre os envolvidos na

ocasião, por tratar as áreas contempladas com soluções diferenciadas peculiares à

solução de problemas próprios de cada bairro. O Programa visava alcançar a

adoção de um conjunto de soluções em acessibilidade, de modo a estabelecer um

ensaio precursor para um sistema de mobilidade urbana acessível, integrando vias e

locais de interesse coletivo, convergindo ao que atualmente denominamos de rota

acessível e desenho universal.

As pesquisas empreendidas para a construção da dissertação, foram

conduzidas no sentido de avaliar as condições de deslocamento nesses espaços

integrantes do Projeto Cidade Para Todos, no centro da Cidade Alta, os quais ainda

apresentam um repertório de intervenções repleto de informações remanescentes

das obras físicas empreendidas desde o ano de 1994, ainda que as mesmas se

encontrem descaracterizadas, face ao tempo transcorrido, assim como apresentem

inadequações quanto aos novos parâmetros técnicos e exigências legais vigentes.

Apontando as feições mais significativas dessas intervenções, sob o ponto de

vista funcional, discutem - se os níveis de acessibilidade e as condições de

deslocamento nesses espaços, comparando - as, objetivamente, aos atuais

preceitos e exigências, de modo a estabelecer os critérios aceitáveis, à luz dos

preceitos atuais e vigentes, bem como de levantar as intervenções físicas que

facilitam ou não interferem no deslocamento das pessoas, dentro de uma

4 Ministério da Justiça/Brasil.
5 Projeto Rio Cidade .
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perspectiva que sinalizará diretrizes para ajustes dos elementos já consolidados e

soluções para futuras intervenções a serem adotadas em projetos similares.

Desenvolve - se, também, uma abordagem crítica sobre o conteúdo que trata

da acessibilidade em ambientes urbanos com características similares, conduzindo

ao levantamento das dificuldades existentes no que se refere à inclusão das

pessoas com deficiência e ao real tratamento dessas áreas, enquanto objeto de

intervenções em acessibilidade, sobretudo quando se tratam de sítios de interesse

histórico/cultural, como é o caso do espaço urbano em estudo. 

São levantados, ainda, aspectos referentes à acessibilidade em alguns sítios

urbanos visitados, os quais coincidem com espaços de interesse histórico, cultural e

turístico, focados em alguns critérios quanto à circulação e acesso e principais

barreiras encontradas. Isto porque, a área central da Cidade do Natal corresponde,

também, ao Centro Histórico/Cultural do Município, berço de edifícios históricos em

uso até os dias de hoje, além de exemplares arquitetônicos peculiares que já

integram o Patrimônio e a cultura natalenses. Frente a isto, esta pesquisa poderá vir

a contribuir para as intervenções futuras em acessibilidade urbana a serem

implantadas naquela área e em espaços similares, considerando que atualmente

estão sendo desenvolvidos planos de revitalização do centro de Natal,

consubstanciados no Projeto Cidade em Alta 6.

As questões de pesquisa estão embasadas na observação dos

comportamentos e da diversidade e competência dos indivíduos usuários daqueles

espaços de uso público, os quais, independentemente de suas limitações, deles

usufruem de formas particulares, conferindo - lhes diferenciados graus de

acessibilidade. Espera - se lançar um novo olhar sobre o tema, desmistificando a

idéia de que a acessibilidade exija um projeto específico para pessoas especiais.

Defende - se, ao contrário, que a acessibilidade é uma qualidade intrínseca dos

ambientes urbanos e espaços construídos, de fácil aplicabilidade e assimilação, se

incorporada naturalmente aos processos de concepção dos projetos. Esta prática

resultará em espaços de uso universal, humanizando a acessibilidade a tal ponto

que não se perceba que há ofertas diferenciadas e dirigidas às pessoas com

deficiência, equiparando oportunidades de acesso e utilização para todos. Portanto,

6 Elaborado pelo curso de graduação em Turismo da UFRN/2007, e contempla a revitalização do centro de Natal 
integrando - o ao circuito turístico da cidade, com interesse voltado para a história e a cultura da capital do 
Estado.
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seja social ou individualmente, o que se espera é que o conceito de acessibilidade

dentro desse contexto humano e universal, brote no cerne de todo projeto e se

manifeste enfim, em ações concretas efetivas.

De modo geral, ao falarmos em acessibilidade, estamos nos referindo à

possibilidade de acesso e permanência em um lugar, utilização de produtos e

atendimento por serviços, por parte dos indivíduos que necessitam ou não, de

ajudas técnicas ou intervenções espaciais diferenciadas. Em senso estrito, a

acessibilidade ambiental e arquitetônica refletem, finalmente, a condição oferecida a

todas as pessoas, que, de modo independente e seguro, sentem - se capazes de

fazer suas próprias escolhas, portanto, incluídas e pertencentes ao lugar. 

Este tema ainda está em evolução no que diz respeito às suas formas de

aplicação, sobretudo, quando falamos de espaços de interesse cultural ou com

significativa conotação histórico - patrimonial, como é o caso do espaço público alvo

desta dissertação, o qual agrega funções e feições diversas, guardando, entretanto,

a sua configuração histórica, juntamente com o Bairro da Ribeira, berços da tradição

cultural e comercial da Cidade do Natal.

Constitui - se, esta área central, de um conjunto de espaços abertos de uso

coletivo e edificações de grande significado para as pessoas do lugar e de

reconhecida importância e beleza para o turista visitante; e este afeto coletivo parece

fundamentar o conceito de Patrimônio, agregando a esses sentimentos intrínsecos,

a atratividade turística, com a adição de novas formas de uso, de percepções e

valores culturais. Ou seja, além de suas funções de uso, como por exemplo,

circulação e lazer, os espaços públicos possuem um caráter de exercício e convívio

social, de modo que, ao limitar ou excluir determinados usuários destes espaços, a

cidade passa a não cumprir plenamente a sua função social. 

Nesse sentido, dotar tais áreas de condições plenas de acessibilidade vem

convergir para os valores hoje defendidos como condição básica para o usufruto do

patrimônio: a apropriação dos seus valores culturais, sociais e memoriais por todas

as pessoas, uma vez que os mesmos se revestem da identidade imagética universal

e de interesse público, minimizando, dessa forma, o seu caráter de propriedade

privada ou de uso restritivo. Por outro lado, tais fundamentos que encerram em si

uma dicotomia no que se refere à acessibilidade em sítios históricos, uma vez que
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estes são protegidos por leis de preservação que impedem intervenções mais

efetivas.7

A gestão de políticas públicas8, por meio de legislação específica, torna - se,

portanto, imprescindível para a elaboração, implantação e manutenção de

intervenções nestes ambientes (sejam de preservação, conservação e utilização, de

proteção das características físico - estruturais construtivas e estéticas ou de seus

valores e significados culturais), como modo de garantir que tais intervenções não

venham a descaracterizar os objetos iniciais.

Nesse sentido, a construção de uma consciência cidadã abrangendo o que é

acessibilidade e quem é o indivíduo com necessidades espaciais9 diferenciadas,

perpassa pela assimilação destes conceitos por parte da sociedade como um todo,

da responsabilidade social do arquiteto, da aprendizagem holística do estudante de

arquitetura, de modo que não é possível dissociar a produção, manutenção ou

proteção de espaços coletivos, do conceito de acessibilidade e, finalmente, pela

formulação de leis e normas que venham garantir a efetivação de ações concretas

nesta área de conhecimento.

Desenvolver uma abordagem crítica sobre o conteúdo que trata da

acessibilidade em sítios de interesse coletivo, seja por suas características

funcionais, ambientais ou edilícias, conduzirá ao levantamento das dificuldades

existentes no que se refere à inclusão10 e como na realidade, são tratadas estas

áreas, quando objeto de intervenções em acessibilidade. 

Além disso, é importante considerar que esses são espaços pré - existentes,

concebidos sem levar em conta o que hoje adotamos como critério de

acessibilidade, sem levar em conta o grande universo de usuários a que se destinam 

e, em virtude disto, há de se pensar em níveis diferenciados a serem considerados.

Diante de tanta diversidade humana e espacial, a abordagem das condições de

acessibilidade, sobretudo em sítios de atratividade, geradores de fluxos de pessoas,

7 Segundo o 3o Estatuto do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS,2004), de 1978, são
considerados sítios históricos, todas as áreas topográficas e paisagens, as obras humanas ou as obras
combinadas naturais e humanas, incluindo parques e jardins históricos, que possuam valor do ponto de vista
arqueológico, histórico, estético, etnológico ou antropológico.
8 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.
9 Tratando - se de acessibilidade no espaço físico e urbano
10 ... Percebe - se que a relação dos sítios históricos com as pessoas com restrições é bastante complexa. Ao
mesmo tempo em que a valorização destes espaços vem atraindo cada vez mais a população, tanto para moradia
quanto para visitação, sua forma original exclui grande parte desta.
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veículos e mercadorias, é também objeto da dissertação, e pretende - se

fundamentá-la, sobretudo, a partir das práticas, da Legislação e dos

comportamentos dos usuários, como meio de atestar as condições gerais de

acessibilidade nos espaços urbanos, integrantes do Projeto Cidade Para Todos

que, por sua vez, integra o roteiro histórico, turístico e cultural da Cidade do Natal,

motivos pelos quais reporto - me com freqüência às formas de intervir e legislações

focadas em espaços de interesse memorial, assim como à atividade turística nessas

áreas. Nesse sentido, os conceitos sobre acessibilidade, legislação e normas

temáticas, são abordados com menor ênfase do que as práticas em exemplares

espaciais, especialmente, os aspectos que tratam da área objeto da dissertação.

Tornou - se necessário, como embasamento teórico sobre o tema,

contextualizar a acessibilidade no Brasil através da pesquisa documental sobre as

intervenções já realizadas no âmbito espacial/urbano, destacando aquelas mais

significativas empreendidas pelo Programa Cidade Para Todos , assim como outras

soluções adotadas em diversos sítios brasileiros e do exterior. Neste contexto, são

apresentadas algumas ações implementadas em sítios urbanos históricos,

ambientais e turísticos, sobretudo, aqueles sob processo de intervenção, seja de

qualificação, reuso ou revitalização, nos quais, a acessibilidade se dá em diversos

níveis, privilegiando os espaços abertos, integrante de rotas, em detrimento dos

espaços edificados. Além do referencial teórico, recorre - se a um grande acervo de

imagens, que poderão ser utilizadas em futuras pesquisas nesse tema ou em áreas

similares, como é o caso da atividade turística que se desenvolve nos espaços

coletivos.

A avaliação do desempenho do espaço urbano, e suas inter - relações com os 

usuários, sobretudo aqueles que apresentem algum tipo de dificuldade motora ou

sensorial, por meio de uma metodologia específica de observação direta será

explorada e aplicada na identificação da qualidade e fruição do espaço objeto de

pesquisa, no que concerne à acessibilidade universal.

Justifica - se tal intenção pela necessidade de se avaliar as diferentes formas

de intervenção no âmbito da acessibilidade, e a partir do somatório de soluções

adotadas, apresentar as reais possibilidades de atuação no ambiente histórico -

cultural da cidade do Natal, pelo viés das legislações e normas específicas que

versam sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas e sobre a forma ideal e
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obrigatória de se projetar espaços inclusivos, com base no desenho sem barreiras,

ou Desenho Universal.

O meio urbano circundante à área específica da pesquisa também foi alvo

de levantamento e observação, segundo a hipótese de se constituir um elemento

chave na inclusão ou exclusão, sendo ainda abordado, em função das habilidades

dos usuários, de sua percepção sobre o que é acessibilidade, e seus

comportamentos diante das situações mais corriqueiras de deslocamento.

Este conjunto de informações é, portanto, oferecido a fim de que se possa

compreender a acessibilidade e outros conceitos correlatos, as formas de apreensão 

e aplicação dos respectivos critérios, das relações entre o meio e seus usuários, e

de como esse meio pode ser hostil, reforçando as limitações dos indivíduos, ou

exercendo sobre eles o poder desafiador da superação.
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2 ACESSIBILIDADE E QUESTÕES RELACIONADAS

Conceitualmente, a acessibilidade é definida em função de um entendimento

sobre o tema nos diversos âmbitos de sua aplicação. Podemos elencar alguns dos

conceitos que mais satisfazem à atuação do Arquiteto e Urbanista, estando estes

mais próximos à realidade da sua prática profissional.

Textualmente, a Lei Federal no 10.098/2000, que estabelece normas gerais e

critérios básicos para a promoção da acessibilidade, define o termo Acessibilidade

como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de

deficiência ou com mobilidade reduzida ampliado na NBR 9050 (ABNT, 2004), como

sendo a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário,

equipamento urbano e elementos . Acessível , entretanto, é definido como [ ]

espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser

alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas

com mobilidade reduzida [ ], implicando tanto acessibilidade física como de

comunicação (ABNT, 2004).

É também a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida,

segundo o Decreto n° 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Ou seja, mais do que a

possibilidade de alcançar espaços, a formulação mais abrangente é aquela na qual

podemos ponderar a acessibilidade por diferentes tipos de oportunidades, sendo,

portanto, um fator essencial à equiparação dessas oportunidades a todos os

indivíduos11. Isso significa dizer que a acessibilidade aos espaços urbanos, naturais

ou construídos favorece a participação independente e ativa de todos os indivíduos,

na vida social e comunitária, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e 

proporcionando o exercício pleno de direitos e responsabilidade.

Para este trabalho, considera - se a acessibilidade urbanística como a

condição que garante a utilização dos ambientes urbanos de uso público, com

11 CHOAY, Françoise
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segurança e autonomia, por todas as pessoas, inclusive por aquelas com deficiência

ou com mobilidade reduzida. Ou seja, as condições do ambiente devem permitir a

sua utilização equânime por quaisquer pessoas, de modo que seu uso por aquelas

não interfira na utilização pelos demais usuários. Assim, a acessibilidade é entendida

como um vetor para a completa eliminação das barreiras ambientais que impeçam a

participação de qualquer individuo no modo de vida social dominante, mesmo nos

casos em que este modo de vida seja alterado para incluir as necessidades

específicas de alguns, sem prejuízo para os demais componentes da sociedade.

Este é, em resumo, o princípio essencial do Universal Design12, a ser tratado

em tópico específico.

Complementando, ainda, com as premissas alçadas pelo Decreto Federal n°

5.296 de 2 de dezembro de 2004, a presente pesquisa de dissertação se apóia na

definição que inclui a condição de segurança e autonomia, ressaltando que estas

poderão ser de forma plena ou assistida, o que me parece estar em maior

consonância com a acessibilidade em áreas de feição histórica, sejam elas tombadas

ou não.

As principais características da acessibilidade, segundo estes conceitos, são

traduzidas na garantia da equiparação de oportunidades na interação com o espaço

(edificado ou não), permitindo que todos se desloquem com conforto e segurança, se

movimentem em área compatível com a mobilidade de seu corpo, adquiram

autonomia para escolha das melhores opções de circulação e privacidade, e

assumam o controle sobre as condições ambientais necessárias à interação social.

Concordando com GUIMARÃES (1991), a acessibilidade ambiental é

qualidade essencial dos ambientes que desafiam, nos quais os condicionantes

impostos pelo contexto ambiental são estimulantes e permitem a reação natural do

usuário, o qual passa a desenvolver habilidades (físicas, sociais e psicológicas) que o 

permitem adquirir uma competência ambiental, tornando - o capaz de se ajustar a

diferentes circunstâncias e fazendo - o assumir um papel social ativo. (Figura 01)

De modo contrário, os obstáculos ao acesso físico, juntamente com as

barreiras psicológicas, atitudinais ou sociais, dificultam a convivência entre as

pessoas (com deficiência ou não), reduzindo as possibilidades de sua inclusão e

12 Desenho Universal
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integração às diversas atividades de educação, cultura, lazer, saúde, habitação, tanto

quanto à vida cotidiana nas cidades, e enfim, ao convívio social. (Figura 02)

Fotografia 01:Travessia acessível - Campo
Grande/RJ Fonte: Rio Cidade: O Urbanismo de volta 

às ruas.
(Prefeitura do RJ,1996)

Fotografia 02:Travessias sem rebaixamento 
em pontos críticos da Cidade Alta.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Partimos da hipótese que, de certa maneira e intensidade, o comportamento

humano é influenciado pelo ambiente físico espacial, o qual sugere, facilita, inibe ou

define comportamentos. Assim, ambientes inacessíveis são capazes de ampliar as

incapacidades e limitar habilidades, fortalecendo seu despreparo para acolher a

todos. É, portanto, incapacitante, o ambiente inacessível, que não oferece

informações claras, que não facilita a compreensão e a percepção sobre o seu

entorno. De modo geral, conforme Hall, 1979, pode - se dizer que há ambientes que

atraem e estão aptos a receber/congregar uma gama diversa de usuários, os

chamados espaços sóciopetais (Figuras 04 e 05) enquanto há outros que ao

contrário, são considerados sóciofugais , pois desagregam as interações sociais

(Lang, 1987).

Acessibilidade não é um tema de discussão recente, porém, no Brasil somente

há cerca de 10 (dez) anos ela vem sendo contemplada em caráter obrigatório nas

intervenções urbanísticas e projetos arquitetônicos, por força de legislações, normas

e diretrizes estabelecidas em políticas públicas específicas, que direcionam os

projetos e ações concretas. 
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Fotografia 03 - Adaptação de escadaria na 
Praça de São Marco. Veneza/It

Foto: Teresa Pires (Nov./2006)

Fotografia 04 - Adaptação de acesso com 
rampa móvel ao interior de Igreja. Lisboa/Pt 

Foto: Teresa Pires ( Set./2007)

Para uma correta aplicação dos preceitos essenciais da acessibilidade, tal

como preconizados em normas, decretos e segundo o Desenho Universal, os

estudos das necessidades e comportamentos ambientais podem auxiliar na

compreensão dos processos de decisão de utilização de espaços coletivos,

construídos ou não, segundo variáveis de cenários e situações sociais, demarcação

territorial, bem como a partir da percepção individual, independente da condição

física do usuário. Importante ressaltar que tais percepções são variáveis. Por

exemplo, para pessoas com deficiência visual, não sendo possível apropriar - se do

espaço a partir de mapas mentais gerados pela visão, as referências sobre os

deslocamentos são construídas a partir das informações que o espaço oferece tais

como sinalização tátil, cheiro, sons, e demais elementos apreendidos por meio de

outros sentidos. (Fotografias 05 e 06)

Para que essa compreensão do meio seja possível, entretanto, as informações 

devem se manter uniformes, ou seja ter uma linguagem única e reconhecível por

muitas pessoas, corroborando as indicações de Lynch (1999) quanto à legibilidade do 

meio urbano. Em termos holísticos, a abordagem espacial em acessibilidade está

condicionada à interação sistêmica entre elementos espaciais, necessidades

ambientais, serviços oferecidos e a vivência humana como fator modificador do

espaço (este também receptivo a alterações).
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Fotografia 05 - Pessoa cega com domínio de 
orientação no espaço urbano. Centro Histórico de São 

Luiz/Ma

Foto: Teresa Pires (Ago./2005)

Fotografia 06 - Pessoa cega com 
domínio de orientação no espaço 
urbano. Centro Histórico de São 

Luiz/Ma

Foto: Teresa Pires (Ago./2005)

Assim, a materialização da acessibilidade em elementos da urbanização,

mobiliário ou equipamentos, pode ser um conceito a ser assimilado pela pessoa que

venha a usufruir do ambiente, de modo que a adoção desses princípios, além de

garantir a fruição dos espaços, tem o poder transformador de comportamentos

coletivos atraindo usuários que passam a desfrutar de potencialidades ambientais,

sequer percebidas anteriormente. (Figuras 07, 08, 09 e 10)

Ao longo dos anos em que os gestores públicos buscam respostas concretas

às diferentes formas de implementar ações em acessibilidade por meio de políticas

públicas específicas, percebee - se que os instrumentos legais e as normas técnicas

nesta área não são suficientes quando se trata de adotar padrões de acessibilidade

integral, sobretudo, em sítios consolidados ou ambientes naturais de interesse

histórico, turístico e/ ou edificações preservadas (legalmente ou não). Diante das

dificuldades enfrentadas quanto à eliminação de barreiras de acesso a ambientes

naturais ou edifícios de interesse coletivo, independente da sua natureza, e face às

legislações e normas pertinentes à preservação e conservação do patrimônio,

perpetua - se também, a preservação da exclusão à cultura e informação - o que me

parece bem mais grave. 
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As maiores dificuldades na promoção de acessibilidade plena aos sítios com

tipicidades históricas ou ambientalmente protegidos, residem no tipo de ocupação

que se deu ao longo dos séculos, sobretudo em áreas dotadas de topografia

irregular, com vias estreitas e sinuosas, passeios estreitos e mobiliário urbano mal

localizado, características comuns à tipologia arquitetônica de épocas em que não

havia preocupação com acesso universal.

As barreiras arquitetônicas e a ausência de informações diferenciadas,

tornam - se mais graves quando tratamos de pessoas com deficiência ou mobilidade

reduzida, pois tais empecilhos reforçam suas limitações, dificultando a construção de 

cenários reconhecíveis e familiares. Nesse sentido, embora as imagens que se

constroem sejam cognitivamente organizadas segundo cada indivíduo, as

referências concretas do espaço (a praça, a esquina, o edifício, a rota) são marcos

importantes para que se estabeleçam relações seguras entre o indivíduo e o

ambiente circundante. Várias alternativas de uso do espaço devem estar presentes

para que a pessoa possa optar por aquela que melhor se ajusta às suas

necessidades, sem constrangimentos, sem a perda do seu poder de decisão, e na

medida do possível, com independência. 

DEPOIS

DEPOIS

ANTES

ANTES

Fotografias 07, 08, 09 e 10: Revitalização da Praia de Porto de Galinhas em Pernambuco
Fonte: Seminário das Calçadas. Recife/2006
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Compreender, portanto, a melhor forma de se proporcionar condições de

acessibilidade (minimamente) adequadas, considerando a diversidade das pessoas

e a natureza de suas limitações, resultando na superação de barreiras, estende o

conceito de inclusão à totalidade das pessoas.

Para Guimarães (1999), a Acessibilidade é um processo que se desenvolve a

partir do reconhecimento social sobre a deficiência, como resultado do grau de

maturidade de um povo para entender os direitos individuais de cidadania plena,

representando as idéias que tiveram sucesso em, simultaneamente, atender as

necessidades das pessoas portadoras de deficiência e facilitar a vida de todos.

Sob esse ponto de vista, a deficiência passa a ser encarada como resultante

do desajuste entre as características físicas das pessoas e as condições do espaço

onde elas atuam. Ou seja, não é uma característica associada de forma específica

ou a um tipo especial de pessoa, e sim a impossibilidade de estar presente nos

ambientes, utilizar e usufruir plenamente dos serviços oferecidos. 

Assim, critérios e parâmetros técnicos a serem observados durante a

elaboração do projeto, a construção, instalação e adaptação de edificações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade, devem

ser considerados fatores essenciais à inclusão. Em ambientes e estabelecimentos

de uso coletivo, tais critérios e parâmetros técnicos devem ser função da atenção

integrada à diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou

sem a ajuda de aparelhos específicos (próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de

rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistidos de audição ou similares).

Associado à legislação, o advento das novas tecnologias tem favorecido,

consideravelmente, ao atendimento das necessidades de pessoas com deficiências,

que dentro de uma análise ampla, correspondem às necessidades mais básicas e

corriqueiras de qualquer pessoa, como o caminhar, o usar, o estar, o participar.

Cabe aos profissionais das áreas que interagem na informação social e na

construção de espaços, um passo decisivo para a humanização ambiental, com a

consolidação de espaços físicos que acolham plenamente a todas as pessoas,

evitando ajustes engendrados para o acesso secundário ou apenas permissivo das

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como um favor ou uma forma de

cumprir uma lei ou norma.



40

Repensar formas de eliminar barreiras ambientais (urbanísticas,

arquitetônicas e de infra - estrutura) que impedem as pessoas de agirem livremente

passa, também, pela eliminação de barreiras invisíveis, nascidas de atitudes

preconceituosas e excludentes, difíceis de eliminar, pois dizem respeito a

comportamentos individuais e conceitos culturalmente preestabelecidos.

Reforça - se como prioridade governamental a elaboração de políticas que

possam contribuir no processo de mudança de paradigmas sobre a acessibilidade e

a deficiência, a partir da formação dos profissionais responsáveis pela construção

das cidades e do tipo de gestão pública que delibera sobre a cidade que se deseja

para as futuras gerações, maximizando recursos na transformação dos espaços

para atender a todos.

2.1 Mobilidade Urbana

Tratamos da Mobilidade Urbana, com o intuito de diferenciar alguns

conceitos atualmente incorporados às questões relativas aos deslocamentos

urbanos e à acessibilidade, e deixar claro, como já se antecipava no discurso de

Isaac Joseph, que a acessibilidade é um critério que qualifica os deslocamentos das

pessoas em espaços (edificados ou não) que integram o sistema urbano de

circulação. Isso equivale a dizer que a mobilidade urbana retrata as formas

integradas de circulação nas cidades, onde pessoas, produtos e serviços, devem

estar servidos por uma rede de infra - estruturas de trânsito (vias, sinalizações) e

transportes (modos de deslocamentos sustentáveis) sendo um atributo das cidades

e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano.

Tais deslocamentos são feitos através de veículos, vias e toda a infra - estrutura

(vias, calçadas, etc.) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. (...) É o resultado da

interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a cidade. (...)13

A Mobilidade urbana é, portanto, o resultado de um conjunto de políticas

integradoras de todos os atores que compõe o ambiente urbano, se inserindo no

processo democrático do qual faz parte a reestruturação das cidades e, como tal,

motivada por projetos de integração, seja pela fruição dos usuários ou pela criação

de espaços que possam promover, difundir e preservar o ambiente natural e os

13 Anteprojeto de lei da política nacional de mobilidade urbana, Ministério das Cidades, 2. ed./ 2005
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patrimônios cultural, histórico e artístico de uma cidade. Nesse sentido, os meios de

transportes e a circulação livre de barreiras devem estar inseridos em políticas

públicas baseadas nas pessoas e não nos veículos, proporcionando acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos não motorizados e 

coletivos de transporte, que não gerem segregação espacial, sejam socialmente

inclusivos e ecologicamente sustentáveis. (Figuras 11, 12, 13 e 14).

Fotografia 11 - Mobilidade acessível: modo 
de circulação não motorizada por bicicletas. 

Lido - Veneza/It
Foto: Teresa Pires (Jun./2006)

Fotografia 12 - Integração de elementos 
urbanos para mobilidade acessível: guias e 

sinalização. Roma/It
Foto: Teresa Pires (Jun./2006)

Um dos fatores de articulação da eficiência da mobilidade urbana, segundo

seus modos de deslocamento, está calcado na utilização dos meios de transportes

públicos, em detrimento dos veículos particulares, que ocupam espaços

irrecuperáveis nas vias e promovem a poluição ambiental. No entanto, as grandes

obras viárias realizadas nas metrópoles brasileiras nos últimos 20 anos,

pressionadas pelo extraordinário aumento do número de veículos, produziram

resultados contrários e muito semelhantes entre si. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo

Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia, Florianópolis e até

mesmo Natal, são cidades onde as presenças de vias expressas, cortando os

bairros centrais e periféricos já plenamente consolidados, provocaram uma profunda

desorganização urbana.

O sistema viário adaptado às novas dimensões dos deslocamentos urbanos

propostos a partir do advento do automóvel, criou rupturas urbanas muito intensas,

segregou trechos de bairros, afastou setores urbanos onde a vida cotidiana era, até

bem pouco tempo atrás, equilibrada e integrada. As grandes rodovias e as avenidas
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centrais passaram nas últimas décadas a confundir - se no interior de um único

sistema cujo objetivo primordial é fazer fluir o tráfego, em detrimento das pessoas.

Fotografia13  Integração e Mobilidade Urbana: 
Estação de Transferência de Transportes coletivos.

(Ligeirinhos) Curitiba/PR
Foto: Teresa Pires (Dez. /1999)

Fotografia 14 Integração e 
Mobilidade Urbana: Estação de 
Transferência na Cidade Alta.
Foto: Teresa Pires (Jan./2007)

A mobilidade acessível propõe, diante disto, um modelo de deslocamentos

que inclui o modo a pé, oferecendo suporte adequado, projetos que privilegiam a

fruição do pedestre e a criação de setores de mobilidade que atentem,

principalmente para a qualidade do espaço urbano construído. Esse espaço pode

ser considerado sustentável se consubstanciado por meio de Políticas Públicas em

transportes e circulação integradas com a política de desenvolvimento urbano, com

a finalidade de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano,

priorizando os modos de transporte coletivo e os não motorizados, de forma segura,

socialmente inclusiva e sustentável. A mobilidade, a exemplo do que já se antevia

em Curitiba, com a implantação de um sistema de circulação articulada, compõe

então, o conjunto dessas atividades urbanas, constituindo um sistema de

deslocamento que se pretende, acessível.

A mobilidade urbana sustentável e acessível aponta, assim, para a condição

de manutenção dos setores que a integram, operando e melhorando no longo prazo, 
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constituindo - se em uma extensão do conceito utilizado na área ambiental14, sendo

também definida como o resultado de um conjunto de políticas de transporte e

circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano,

através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de transportes, de

forma efetiva, que não gere segregações espaciais, socialmente inclusiva e

ecologicamente sustentável, baseado nas pessoas e não nos veículos.15 Assim as

atuais políticas públicas colocam o pedestre como protagonista da cena urbana e, a

calçada passa a ser a principal infra - estrutura do espaço público.

2.1.1 A mobilidade social urbana 

O estudo da mobilidade urbana e das trajetórias sociais dialoga com uma

clássica linhagem de estudos da sociologia urbana. Desde a Escola de Chicago e

seguindo matrizes teóricas diversas, as mobilidades urbanas e as relações entre os

deslocamentos espaciais, ocupacionais e habitacionais foram pesquisadas por

muitos como cifra para o entendimento das transformações urbanas, de suas linhas

de ruptura e fratura, mas também de recomposições e convergências, processos

multifacetados por onde diferenciações sociais vão ganhando forma e materialidade

nos espaços das cidades. 

Esse é um prisma de análise que ganha, no debate contemporâneo,

renovado interesse no contexto de transformações que se seguem em ritmo

acelerado, alterando tempos e espaços da experiência social, redefinindo as práticas

e seus circuitos, desestabilizando referências e identidades coletivas, criando outras

tantas junto com novas clivagens sociais e outros campos de gravitação da

experiência social.16

14 Revista dos Transportes Públicos  ANTP, ano 25, 3° trimestre 2003, p. 65

15 Boareto, Renato: Revista dos Transportes Públicos - ANTP, 3o Trimestre/ 2003

18 Alain Tarrius (1994, 2000), por exemplo, propõe o paradigma da mobilidade como perspectiva descritiva e analítica para

apreender as tramas de relações sociais urdidas nos pontos de entrecruzamento de mudanças que afetam espaços

econômicos, normas sociais e racionalidades políticas. Entre os pesquisadores urbanos, o estudo da mobilidade urbana vem

sendo relançado como perspectiva que promete superar muitas das limitações da noções, categorias e parâmetros

estabelecidos para medir e caracterizar a segregação urbana, já que transbordados por uma complexidade inédita das

realidades que exigem abordagens aptas a captar movimentos e deslocamentos, processos, práticas e o jogo dos atores.

Entre outros: Brun, 1993; Levy, 2002; Bonnet & Desjeux,2000.
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Sob essa perspectiva a questão da segregação urbana pode ser situada

segundo cronologias diferentes, pois, ao embora abrigue várias temporalidades, a

cidade é inteiramente presentificada por atores sociais nos quais se apóia toda a

carga temporal . (Lepetit, 2001: p.141,143).

O alvo da crítica de Joseph são as armadilhas de uma suposta nova

cidadania pensada em termos locais. Contra isso, o autor propõe pensar a cultura

urbana da circulação e coloca no seu centro a questão da acessibilidade: não se

trata, diz o autor, de fazer a apologia da mobilidade e muito menos do nomadismo. A

acessibilidade diz respeito a espaços, objetos e serviços nos seus percursos e

deslocamentos. Temos uma chave para apreender as dinâmicas urbanas que (re)

definem as condições de acesso à cidade e seus espaços. 

Por sua vez, Flavio Villaça (2001) indica que mobilidades urbanas,

deslocamentos espaciais e acessibilidade são fenômenos sociais entrelaçados; não

uma relação meramente física dada por escalas de distância/proximidade,

mensuráveis em um mapa, e sim relações sociais que relacionadas à dinâmica da

cidade, aos modos como a riqueza é distribuída (e disputada) e à corporificada nas

suas materialidades, formas e artefatos (Harvey), definindo as condições desiguais

de acesso aos seus espaços, bens e serviços.

Sob esse ponto de vista a cidade oferece grande multiplicidade de

possibilidades, cuja utilização reconhece a importância dos diferentes recursos que

os atores dispõem e a diversidade dos campos em que são capazes de agir.

Considerar tais questões em uma perspectiva mais ampla significa situar as práticas

nos seus espaços e territórios, colocá-las em relação com as formas e a

materialidade da cidade, o jogo dos atores e a trama das relações e suas conexões.

Novamente, não se trata apenas de recursos materiais e formas urbanas, mas,

sobretudo, de considerar as relações entre os atores, as modalidades de

apropriação/apreensão dos espaços e as possibilidades ou barreiras para os

indivíduos transformarem bens e recursos em formas valiosas de vida .

2.2 Espaço Público: As Calçadas

Eu amo a rua ( ) A rua era para eles apenas um alinhado de
fachadas, por onde se nas povoações Ora, a rua é muito mais do
que isso: a rua é um fator de vida das cidades, a rua tem alma! ( ) A
rua faz as celebridades e as revoltas, a rua criou um tipo universal, tipo 
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que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe, em cada praça
( ) João do Rio (1881 - 1921, pseudônimo de Paulo Barreto)

Os espaços públicos, conforme conceituação genericamente oferecida no

urbanismo, são espaços abertos de uso comum, que podem ser utilizados

livremente pelas pessoas que vivem em uma cidade. Esses espaços abertos podem

ser as chamadas áreas verdes como os parques, os jardins, os bulevares, e as

não verdes como as ruas, avenidas, praças, pátios, etc. nos quais o homem pode,

e a ele deve ser permitido, exercer a sua liberdade de ação, enquanto usuário dos

mesmos.

As cidades, como um sistema organizado e complexo, são construídas por

partes segmentadas que nem sempre se articulam entre si. Faltam ligações e

continuidades que poderiam ser facilmente reconhecíveis, e identificadas na

composição das imagens mais representativas das cidades, conferindo harmonia

entre as diversas formas compositivas do espaço urbano, assim como a assimilação

das informações que advêm de cada elemento desse complexo organismo. Isto

porque, a contínua transformação dos espaços urbanos em produto de consumo

cultural e turístico, quase sempre provoca mudanças sociais e de uso, que têm como 

principal finalidade incrementar o fluxo turístico e inserir a cidade no mercado de

bens simbólicos dentro da economia global. 

Isto significa que os freqüentadores daqueles espaços passam a conviver

com novos repertórios, corporativamente projetados, e que apesar de novos

apresentam - se como um lugar comum de réplicas conhecidas, transformando a

percepção e a leitura de imagens anteriormente existentes; a substituição gradual de 

atividades tradicionais e cotidianas que ali ocorriam por outras mais especializadas,

alterando a idéia de espaço público em semi- público, já que os usuários agora têm

que pagar por muitos dos serviços que usufruem. 

No entanto, esses espaços públicos, aqui destacados pelas vias urbanas, e

mais estritamente, pelas calçadas, permanecem como o palco das mais variadas

atividades da sociedade: manifestações sociais, políticas e artísticas, onde ocorre a

prática democrática original, a consecução primária do direito de ir e vir, o acesso a

tudo e a todos numa cidade.

Nesse sentido, o acesso pode ser compreendido, também, como liberdade:
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A rua é então um dos principais esteios do que se possa chamar
de entorno urbano, amparado em sua inter - relação com as
edificações lindeiras. Este direito ao entrono pois, tem na rua e na
circulação a espinha dorsal de uma possível cidadania espacial e
implica em direito a outros subsistemas ( Yazigi, 2000, pg.339)

Estudiosos, urbanistas e poetas, destacam em suas obras o papel essencial 

da rua como o lugar das errâncias urbanas, do convívio social, da articulação e

organização edilícia, e principalmente da manutenção do mais elementar de todos

os atos humanos - o andar a pé.

Ainda que não tenham sido planejadas em todos os tipos de ocupação

histórica, as vias e suas calçadas parecem ter origem em tempos remotos, cujas

origens datam dos primórdios romanos. Para eles, a via é o caminho por onde todas

as pessoas eram obrigadas a andar. A palavra caminho que veio diretamente do

latim camminu oferece diversos significados. O latim bárbaro transformou a palavra

em carraria, a carreira, o carreiro, palavra usada até mesmo para o caminho das

formigas. A Idade Média passou a chamar - lhes de estrata, carraria e carrada no

linguajar português, provavelmente a partir da acequia árabe que viria a transformar

- se em quelha. A palavra Avenida é um termo mais moderno; já existia em latim:

adenuta que significa por onde se chega a um lugar.

A pavimentação das ruas tornou - se premente no final do séc. XVII, uma

vez que as ruas das cidades registram uma variedade cada vez maior de carros e

modelos de tração acentuando - se as funções econômicas e sociais dos meios de

transportes, e as calçadas ganhavam empedrados à portuguesa que se mantêm nos

dias de hoje como verdadeiro patrimônio da cultura portuguesa, e constituem, ainda,

um padrão de pavimentação de vias e calçadas em toda Lisboa. ( Figuras 15 e 16)

A ampliação das vias em função das novas atividades que se desenvolviam

na cidade obrigou à uma reconversão nos meios de transporte dos fidalgos, que

trocaram o cerimonial dos coches luxuosos, o transporte urbano pelos funcionais

equipamentos de campo, movidos à tração animal, que depois evoluíram para um

modo de transporte coletivo.
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Fotografia 15 - Pavimentos em pedra 
assentadas à portuguesa. Praça dos 

Descobrimentos: Lisboa/Pt

Foto: Teresa Pires ( Nov/2006)

Fotografia 16 - Via no centro de Lisboa com 
pavimento total em pedra a portuguesa, 
evidenciando - se a guia rebaixada em 

concreto.
Foto: Teresa Pires ( Nov/2006)

Em Lisboa, a pavimentação em pedra portuguessa é reminiscência de uma

época na qual o valor das calçadas estava associado ao poder real. Nos dias de

hoje, já não se pode contar com este tipo de material em abundância; no entanto as

calçadas são preservadas e de certa forma, valorizadas como arte de uma época (

Figuras 17 e 18). Evidencia - se em seu histórico a preocupação com as condições

de conforto nos deslocamentos, fossem eles realizados a pé, ou em modos de

transportes que evoluíram do coche ao bonde de madeira e aos modernos ônibus

turísticos. As condições de deslocamento sobre as pedras portuguesas eram alvo

de constantes discussões, tanto pelo valor da obra quanto pela irregularidade das

superfícies e a dificuldade de manutenção dos pavimentos. Além disso, a

dificuldade em acessar os meios de transportes se dava pela altura de seus

batentes em relação à via, e aliava - se ao desconforto da trepidação nos

deslocamentos. Por outro lado, andar a pé exigia calçados diferenciados, o que, nos 

dias de hoje, ainda é observável, se consideramos algumas calçadas da nossa

cidade.
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Fotografias 17 e 18 : Calçadas em empedrados à portuguesa  Praça do Rossio e calçada 
no centro de Lisboa/Portugal.

Fotos: Teresa Pires ( Set./2007)

Apesar de todo desconforto gerado pelas pedras portuguesas quando mal -

assentadas, a população lisboeta asimilou ese tipo de material e nos deslocamentos

a pé, muitas vezes não percebe as inúmeras barreiras encontradas. Há, no entanto,

a tentativa de adotar alguns padrões de informação no piso, com outros materiais,

sem descaracterizar as composições e ornatos originais e sem oferecer grande

contraste cromático com as pedras de calcário já implantadas. ( Figuras 19, 20 e 21)

Entretanto, segundo Yazigi( 2000), as calçadas, como integrantes da vias

públicas, somente ganharam formulações teóricas consistentes, a partir do século

XX, em decorrência dos conflitos gerados pelo advento do automóvel, que as

transformaram definitivamente. 

Em outros momentos, igualmente históricos, as calçadas passaram a ser

consideradas elementos de estruturação viária, essenciais à organização dos usos e 

ocupação do solo urbano, sem que se perdesse de vista, o seu caráter

eminentemente socializador, concordando com Janes Jacobs, jornalista

profundamente envolvida em questões relacionadas à vida nas cidades, para quem

as ruas e calçadas são os principais lugares públicos de uma cidade.
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Fotografias 19, 20 e 21 Situações de deslocamento de idosos em pisos à portuguesa, em
passeios públicos no Centro de Lisboa/Pt.

Fotos: Teresa Pires ( Set./2007)

Discorrer sobre as vias públicas nos remete também, a alguns pensamentos

e fundamentos que colocam sobre as calçadas a responsabilidade positiva de

integrar, ordenar e conduzir o crescimento das cidades, corroborando a metáfora

poética de Baudelaire17 ao descrever como o cidadão, sujeito da cidade, foi

cruelmente substituído pelo objeto - automóvel, de modo que os carros puxados a

cavalo, expulsaram do espaço público os pedestres, alegres caminhantes que

reinavam soberanos sobre as ruas e foram confinados aos espaços laterais.

Parecem nascer ai as calçadas, laterais às ruas, nas cidades modernas, submissas

aos novos sujeitos urbanos: os carros a tração animal ou a motor.

Assim Paulo Barreto se referia aos principais objetivos do plano de

melhoramentos de Pereira Passos, para o Rio de Janeiro, (citados por Alfredo

Rangel em 1904) que buscavam dar mais franqueza ao tráfego ruas cariocas,

iniciando a substituição de vielas por ruas largas arborizadas. Tendo estudado na

França, Pereira Passos acompanhou as transformações que Houssman promovera

em Paris, e, pensando que a circulação urbana seria um dos grandes problemas do

século que se iniciava, alargou e projetou vias, traçando caminhos percorridos até

hoje. A partir de 1912 sua maior ação foi a Avenida Central, Rio Branco, símbolo da

chamada bèlle - époque carioca.

17 Charles Boudelaire 
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Segundo Berenstein18 (2004), as errâncias urbanas descritas por Barreto,

podem ser divididas em três momentos, em consonância aos três momentos da

história do urbanismo19: o período das flanâncias (do século XIX até início do século

XX) que criticava a primeira modernização das cidades; o das deambulações (anos

1910 - 30) que fez parte das vanguardas modernas, mas criticou algumas das idéias

urbanísticas do início dos CIAMs20; e o das derivas, (anos 1950 - 60), que criticou

tanto os pressupostos básicos dos CIAMs quanto sua vulgarização no pós - guerra.

As análises de Corbusier sobre Paris entre os anos 50/60, mostram uma

cidade caótica, com problemas de trânsito, excesso de cruzamentos, falta de

limpeza pública, desorganização edilícia ao longo de vias tortuosas, as ruas -

corredores, com duas calçadas confinadas entre edificações altas, que exigiam um

novo padrão de organização e conforto. Para o arquiteto as linhas retas eram

sinônimo de razão, que comporiam os trajetos de habitação e trabalho, e as ruas

curvas, de devaneio, a serem implantadas no interior de quadras, destinadas ao

lazer. Dessa forma estariam segregados os modos de deslocamento por meio de

automóveis e a pé, evidenciando - se a perda imediata das relações entre a

edificação e as vias, por meio dos pilotis, com forte reflexo na arquitetura moderna

brasileira.

Também sob a influência do urbanismo parisiense da virada do século XIX e 

as teorias de Le Corbusier, (1887 - 1965), Lúcio Costa projetou Brasília. Uma cidade

onde não haveria conflitos entre automóveis e pedestres, agregando ao desenho

urbano uma organização espacial setorizada com circulações segregadas, porém,

não menos excludente. Tal afirmação comprova - se facilmente a partir da

observação da descontinuidade das calçadas, quando existem, já que a concepção

de Brasília centrada na circulação do automóvel criou longas distâncias tornando

inviáveis alguns trajetos, a pé. Para as pessoas nascidas em Brasília é fácil assimilar 

18 Paola Berenstein Jacques, arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura, do Programa de Pós -
Graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia.
19 Segundo Berenstein (2004) o urbanismo enquanto campo disciplinar e prática profissional surgiu com o intuito 
de transformar as antigas cidades em metrópoles modernas, o que significava, também, transformar as antigas
ruas de pedestres em grandes vias de circulação para automóveis. Podemos, a grosso modo, classificar o
urbanismo moderno em três momentos distintos (mas que se sobrepõem): a modernização das cidades, de
meados e final do século XIX até início do século XX; as vanguardas modernas e o movimento moderno
propriamente dito (Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, CIAMs), dos anos 1910 - 20 até 1959
(final dos CIAMs); e o que chamamos de modernismo (moderno tardio), que iria do pós - guerra até os anos
1970 (5).

20 CIAMs : Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna
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a forma da cidade, sua monotonia arquitetônica, tentando impor certa ordem e

controle social, no entanto é uma crítica dos que chegam de outras cidades com um

tipo de ocupação diferenciada, nas quais são disponibilizados espaços nitidamente

públicos e de convívio coletivo.

Talvez a maior crítica dos errantes urbanos aos urbanistas modernos, tenha

sido exatamente o que Oiticica resumiu de forma tão clara em poetizar o urbano .

Para ele, os urbanistas teriam esquecido, diante de tantas preocupações funcionais

e formais, deste potencial poético do urbano, algo tão simples, porém imprescindível, 

principalmente para os amantes de cidades - o flanar, o caminhar, o descobrir a

cidade pelo ato mais primário.

Jane Jacobs já mencionava em sua obra21, o importante papel da rua, como

espaço de encontro e integração entre as distintas funções urbanas, como morar,

trabalhar, passear, comprar, conviver, circular - e tantos outros que ocorrem em

profusão nos seus exemplos é a base da vitalidade urbana, matéria - prima da

urbanidade. A sua eliminação através de maus projetos, e ela mostra com grande

clareza como as formas conflituosas de convívio podem ser mais vitais do que a

supressão das distinções através de projetos "sedativos", compromete a própria

permanência da vida urbana e da cidade. 

Além da monofuncionalidade, isto é, a ausência da diversidade funcional,

ruas mal iluminadas, calçadas desprovidas de qualidades mínimas, parques urbanos 

segregados, quarteirões muito longos, falta de definição precisa entre espaços

públicos e privados, excesso de espaços imprecisos ou residuais, mau

equacionamento do convívio automóvel - pedestre, são alguns dos elementos físicos 

e espaciais que corroem a urbanidade, e consequentemente a vitalidade urbana.

A segurança das ruas é para Jacobs, o fator essencial para a vitalidade das

cidades; está relacionada ao seu fluxo; ou seja, uma rua movimentada é mais

segura; além de outros critérios que devem ser concorrentes, como a precisa

demarcação entre o que é público e privado. Além disso, as casas são como vigias

das ruas, de olhos nas calçadas, os proprietários resguardam seus espaços da

invasão de estranhos. Assim, as calçadas são de todos os usuários, moradores,

comerciantes, que juntos, controlam a segurança da rua - delimitando, porém, não

exclusivamente, por meio de suas janelas, de suas fachadas, o público e o privado.

21 Morte e vida de grandes cidades. Jane Jacobs, Martins Fontes, 2000 [foto Nelson Kon]
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Naturalmente, a iluminação adequada complementa a função da visão, conferindo

maior segurança aos usuários, favorecendo relações e contatos cotidianos; motivos

que reforçam a posição de Jacobs quanto à valorização de um tipo de organização

espacial linear contrária à centralização dos espaços coletivos em pátios internos

fechados, que excluem das ruas as brincadeiras das crianças e os passantes

Naturalmente, os impactos decorrentes do advento do automóvel nas

relações entre os pedestres e a rua, são apenas considerados em fins do século

XIX, após a crise provocada pelas transformações urbanas gradativamente impostas 

pela circulação automotora. (Figuras 22 e 23 ) 

Fotografia 22 - Av. Rio Branco / o convívio 
social. Final do século XIX - Natal/RN

Fonte: www.natal.rn.gov.br

Fotografia 23 - Av. Rio Branco / o veículo -
Início do século XX (1913)
Fonte: www.natal.rn.gov.br

Muitas são as referências sobre a função das ruas na organização espacial

das edificações assim como na sua função de articuladora entre os diversos pontos

da cidade, interrompendo, vez por outra os padrões adotados nos arranjos edilícios,

facilitando a orientação e a mobilidade dos usuários.

Assim, o controle do tráfego, a reordenação do trânsito, a reconquista das

áreas centrais, reconstituição do espaço público, têm sido os elementos essenciais

do novo discurso sobre as cidades: elas podem ser recuperadas. Seu potencial de

urbanidade pode ser reconquistado pela ampliação do convívio dos usos, pela

integração das funções urbanas e pela indispensável revisão das relações da cidade

com o automóvel. Para quem estava sobrevivendo sem utopias, é uma luz no fim do

túnel.

Por outro lado, no Brasil, pesquisas apontam que 2 em cada 3 leitos

hospitalares de traumatologia, (em 4 grandes hospitais de cidades distintas do
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Brasil) são ocupados por acidentados no trânsito, e que 19,2% dos acidentados em

São Paulo são pedestres que estão nas calçadas e outros locais de caminhadas,

que sofrem diversos tipos de acidentes, sem que a causa tenha sido exclusivamente

provocada pelo trânsito urbano.22 Porém, a despeito de todas as estatísticas que

apontam para números alarmantes de acidentes de trânsito, no Brasil, uma

interessante pesquisa de origem destino mostra que em São Paulo, no ano de 1997

cerca de 34% dos deslocamentos longos( mais de 500 m.) eram realizados a pé. No

ano de 2002 a mesma pesquisa comprova um acréscimo de 4 pontos percentuais, o

que pode significar cerca de mais de 4 milhões de viagens a pé, por dia. Diante

desses dados, o tema assume prioridade governamental no sentido de se dotar os

espaços públicos da segurança e infra estrutura, necessárias aos pedestres,

priorizando os modos de deslocamentos não motorizados e a pé.

Considerando as vias públicas como sistemas, as calçadas são integrantes

desse sistema, e devem ser, prioritariamente, destinadas à circulação das pessoas,

à implantação de mobiliário urbano, vegetação, sinalizações várias, propiciando um

ambiente seguro e acessível para a mobilidade das pessoas, muito embora, mesmo

nos ambientes onde a visitação é o foco principal e fonte de recursos para a

população, a acessibilidade permanece como um tema desconhecido. (Figuras 24 e

25)

Em Natal, como também ocorre na maioria das capitais do Brasil, os

espaços de uso público, não foram concebidos de modo a serem plenamente

acessíveis; o que somente, após alguns anos de discussões entre técnicos,

representantes de associações e entidades públicas, passou a ser uma questão

relacionada à gestão administrativa, com a elaboração de uma legislação municipal

que dispõe sobre a eliminação das barreiras arquitetônicas.23

22 Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 27/2005

23 Lei no 4.090/1992
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Fotografia 24 - Tipologias e usos das
calçadas na Praia de Pipa - Tibau do Sul/RN

Foto: Teresa Pires (Jun./2007)

Fotografia 25 - Tipologias e usos das
calçadas na Praia de Pipa - Tibau do Sul/RN

Foto: Teresa Pires (Jun./2007)

Desde então, nota - se a intenção, tanto por parte dos gestores quanto da

sociedade, em adotar alguns critérios relativos à acessibilidade, sobretudo, quando

se trata de eliminar as barreiras físicas que se acumulam indiscriminadamente ao

longo das calçadas. Evidente que não é regra geral; percebe - se claramente, que

para muitos a acessibilidade ainda não está incluída nas intenções de projetos,

devido, por um lado á falta de conhecimento técnico e informações precisas sobre a

sua aplicação, sendo este um tipo de comportamento que está sendo revertido por

força de uma legislação federal24 que exige do gestor público a adoção de soluções

técnicas e o monitoramento do exercício profissional do arquiteto quanto à inclusão

de espaços, produtos, mobiliários e outros elementos arquitetônicos.

O século XXI traz em reboque alguns conceitos que não eram usuais há, no

mínimo, 5 (cinco) anos, sendo o principal deles, quando se trata de inclusão, a

mudança de nomenclatura ao se referenciar às pessoas portadoras de deficiências.

Entende - se nos dias de hoje, que deficiente é o espaço que não contem todas as

pessoas. Neste sentido, as calçadas de Natal, raras exceções, mantêm o estigma da 

exclusão, por não serem competentes no acolhimento da diversidade humana que

compõe o universo de usuários da Cidade. (Figuras 26 e 27)

24 Decreto Federal 5.296/2004
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Fotografia 26 - Calçadão na Orla de
Ponta Negra  Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Maio /2007)

Fotografia 27 - Ausência de passeio 
público em via do bairro Candelária 

Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Maio /2007)

Andar a pé, uma ação cotidiana considerada primária, é ainda um problema

quando as calçadas não apresentam as condições adequadas quanto aos critérios

de acessibilidade para pedestres25, associando - os às condições adequadas para

circulação e guarda de veículos. É cena comum em diversos pontos da cidade, a

concorrência entre pedestres e veículos, a invasão das guias rebaixadas, o uso

indevido das calçadas, das vagas preferenciais por veículos não licenciados, entre

outros eventos semelhantes (Figuras 28 e 29).

O artigo 126 do Código de Obras e Edificações do Município de Natal,

dispõe sobre os dimensionamentos mínimos para passeios livres, bem como sobre

os cuidados que devem ser tomados na pavimentação e ocupação das calçadas, as

quais devem ser mantidas livres de qualquer barreira. 

A despeito, no entanto, do Código26 apresentar 13 (treze) artigos

especificando as regras sobre projetos e construção de calçadas, e tantos outros

versando sobre estacionamentos e vagas preferenciais, ainda estamos distantes de

uma cidade acessível para todos.

25 Ainda que, andando sobre rodas.
26 Lei Complementar 055/2004
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Fotografia 28 - Estacionamento sobre a
calçada -  Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 29 - Obstrução da guia 
rebaixada

Orla de Ponta Negra - Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

De um modo geral, as calçadas devem garantir o deslocamento das pessoas

independente das suas condições físicas ou sensoriais, limitação de percepção ou

mobilidade, com autonomia e segurança. Isto significa dizer que, pode - se resumir

que as condições das calçadas sejam precárias, quando não oferecem 3 condições

básicas, quais sejam: fluidez, conforto e segurança, as quais podem ser alcançadas

atendendo a alguns atributos que lhes são essenciais.

1 - Acessibilidade assegurar completa

mobilidade aos usuários, sobretudo

pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida ( Figura 30); Fotografia 30 - Calçada acessível - Lido
- Veneza/Itália

Foto: Teresa Pires (Jun./2006)
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2 - Dimensionamento Atendendo às

normas técnicas quanto a largura

mínima e inclinação transversal ( Figura

31);

3 - Qualidade - atributo que qualifica a

percepção do passeio no entorno

criando uma identidade espacial ( Figura

32);

4- Segurança Proporcionar segurança

ao ato de andar, ou seja, por meio de

materiais de revestimento adequados

como também pela boa distribuição de

seus mobiliários, dos elementos

urbanos e iluminação pública (Figura

33);

Fotografia 31 - Dimensionamento
adequado de calçada Lido - Veneza/It

Foto: Teresa Pires (Jun./2006)

Fotografia 32 - Qualificação da calçada
Lisboa/Pt
Foto: Teresa Pires (Set./2007)

Fotografia 33: Rua Felipe Camarão
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)
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5 - Continuidade constituir rota de

deslocamento acessível aos pontos de 

maior interesse coletivo, guardando seus 

aspectos estéticos e funcionais em

harmonia ( Figura 34);

6 - Espaço de socialização - Propiciar

espaços de encontro e interação entre

pessoas (Figura 35);

7 - Desenho da paisagem deve

organizar todos os elementos das vias

de modo a torná-las ambientalmente

confortáveis, propiciando micro - climas

agradáveis e conforto visual (Figura 36).

Segundo Gold (2003), a maioria das calçadas brasileiras não apresenta

esses indicadores de qualidade, em função de alguns fatores que vão desde a falta

Fotografia 35: A calçada como elemento 
de inclusão e socialização. Rua João 
Pessoa - Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 36 - Calçada da Praça 7 de 
Setembro
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 34: Calçadão da Orla urbana 
de Recife/PE
Foto: Teresa Pires (Mar/2000)
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de planejamento, projetos equivocados, materiais inadequados, até a falta de

manutenção e uso adequado.

Considerando os indicadores apontados por esse autor, em sua Nota

Técnica sobre as condições de caminhada nas calçadas, a ausência de fluidez, é

identificada facilmente pela falta de continuidade dos percursos, provocada pela

presença de barreiras, tais como batentes, rampas, mobiliários mal localizados e

outros obstáculos, que obrigam os pedestres a constantes mudanças na sua

trajetória.

O grande fluxo de pedestres também pode ser considerado um fator

concorrente para a precária fluidez em calçadas, sobretudo, nas áreas comerciais

das cidades. Em Natal, observa - se tal ocorrência com grande incidência na área

central do bairro da Cidade Alta, que atrai diariamente milhares de pedestres em

situação de compras ou trabalho. Geralmente, os problemas se concentram na

presença de mobiliários e equipamentos urbanos mal posicionados e

dimensionados, bem como pela precária condição dos revestimentos de pisos,

diferenciados e desnivelados. (Figuras 37 e 38) 

A ausência de conforto ao caminhar fica evidente nessas condições, e ainda 

mais quando associadas à falta de manutenção dos revestimentos, geralmente

inadequados à circulação pessoas com limitações ou sensoriais. A variedade de

tipos de composição de materiais, além de promoverem uma aparência

esteticamente confusa, também pode causar certa dificuldade quanto à percepção

de obstáculos, sobretudo ao anoitecer, mascarando eventuais perigos, não

sinalizados. (Figuras 39 e 40)

Finalmente, segundo os critérios apontados, a falta de segurança advém da

combinação de todos os problemas já comentados, somando - se às condições de

iluminação e policiamento, sobretudo em calçadas mais estreitas e confinadas. As

barreiras ao deslocamento, à mobilidade acessível, se consolidam desta forma,

retratando o descaso e a falta de planejamento holístico das cidades - aquelas que

não são para todos.
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Fotografia 37 - Calçada da Rua Princesa 
Isabel  Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 38 - Calçada da Rua Felipe 
Camarão Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 39 - Calçada da Rua Princesa 
Isabel  Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 40 - Calçada da Rua 
Princesa Isabel  Cidade Alta
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)
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3 AS BARREIRAS

Genericamente qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de

as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, pode ser considerado

como barreira.

A fim de discutir os diversos obstáculos e as respectivas formas de

superação, é que serão abordados alguns aspectos relacionados às barreiras

urbanísticas e atitudinais. Entre as adaptações a serem feitas pela sociedade,

existem as que se relacionam aos espaços físicos, mesmo porque estes são

culturalmente utilizados como vias de acesso, e incluí - los implica proporcionar à

pessoa que apresenta algum tipo de deficiência acesso aos serviços, mercado de

trabalho, escolas e lazer (AUDI, 2004, p. 8).

Alguns autores e mesmo os textos provenientes das políticas públicas

referentes ao assunto, objetivando uma conceituação didática, apresentam algumas

classificações quanto aos tipos de barreiras existentes; entre elas:

barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso

público, decorrentes de topografia irregular, ocupações antigas, geralmente

sem considerar a importância das calçadas e acessos às edificações; ( Figura

41)

barreiras arquitetônicas: as existentes no entorno e interior das edificações

de uso público e coletivo e nas áreas internas de uso comum das edificações

de uso privado multifamiliar;

 barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes, incluindo 

os terminais, as paradas de ônibus e os próprios veículos inacessíveis;

barreiras atitudinais: comportamentos que implicam em situações de

comprometimento da acessibilidade; ( Figura 42)

barreiras sociais: quando as pessoas são excluídas das atividades e convívio

social em função de algum obstáculo;

barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo

que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por 

intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou

não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à 

informação.;
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Fotografia 41 - Rua da Conceição
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 42 - Invasão do espaço público: 
Praça Padre João Maria

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Silva (2006) considera as barreiras arquitetônicas /urbanísticas, como os

maiores empecilhos para as pessoas com deficiências físicas, aquelas que fazem

uso de cadeira de rodas, bengalas ou muletas para se locomoverem, incluindo

também, entre elas, as pessoas idosas. Tais barreiras nem sempre são voluntárias,

mas sem dúvida, são fruto do imenso descaso da administração pública, no caso

dos espaços urbanos e da sociedade como um todo, confirmando a total

desobediência às leis aplicáveis (SILVA, 2006, p. 26). (Figuras 43 e 44)

Fotografia 43 - Elementos urbanos mal 

posicionados. Rua Felipe Camarão.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 44 - Invasão do espaço público

Rua João Pessoa.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Para tornar possível a independência do indivíduo e, conseqüentemente,

favorecer a inclusão, deve - se atentar para as adaptações necessárias, entre elas,

as que dizem respeito ao planejamento urbano e projeto arquitetônico.
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A Lei n. 10.098/2000, em seu Art. 1, estabelece normas gerais e critérios

básicos para a promoção da acessibilidade mediante a supressão de barreiras e de

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação (BRASIL, 2000).

A mesma lei (BRASIL, 2000) define barreiras como sendo qualquer entrave

ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a

circulação com segurança das pessoas , e as classificadas em arquitetônicas

urbanísticas (existentes em vias públicas e espaços de uso público), arquitetônicas

na edificação (existentes no interior dos edifícios públicos e privados), nos

transportes (nos meios de transportes) e comunicações (dificultando ou

impossibilitando a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos

meios ou sistemas de comunicação). E destaca, citando a Norma Brasileira (NBR)

9050/04, que Pessoa com mobilidade reduzida , é aquela que, temporária ou

permanentemente, tem limitada sua capacidade de relacionar - se com o meio e de

utilizá-lo .

A segunda edição desta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos

a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação de

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de

acessibilidade . Também foram consideradas diversas condições de mobilidade e de

percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como:

próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento,

sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha complementar as

necessidades individuais (NBR 9050, ABNT, 2004).

Manzini (2005) ainda atenta - nos para o fato de que os termos acesso e

acessibilidade têm, muitas vezes, sido interpretados como condições para que a

inclusão social ocorra e isso, segundo o autor, nem sempre é verdadeiro .

A inclusão social deve ser vista, medida e interpretada, tendo como

referencial o próprio meio social e não somente as condições de acessibilidade. 

Naturalmente que as barreiras físicas que se multiplicam pelos diversos

espaços da vivência humana, constituem um fator preponderante na exclusão,

sobretudo das pessoas com deficiência, inibindo ou comprometendo as suas

relações com esse meio circundante, e por conseqüência, com as outras pessoas;

confirmando, assim que os fatores comportamentais também são associados aos

conceitos de barreiras, em que a exclusão e a segregação das pessoas com
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deficiência ou mobilidade reduzida estariam vinculadas à existência desses

obstáculos.

As barreiras que comprometem a participação das pessoas em atividades

desejadas são de ordem diversa, compreendendo fatores sócio-culturais,

econômicos e espaciais. Quando as pessoas possuem algum tipo de deficiência,

estas barreiras se agravam afetando suas condições de acesso aos lugares, a

obtenção de informações e o próprio desempenho de atividades.

Portanto, afirma - se desta forma que a eliminação de barreiras físicas é

imprescindível para a locomoção das pessoas. Que elas são capazes de inibir,

dificultar e até impedir pequenas ações de aproximação de locais e objetos e

manuseios de elementos necessários para o justo e perfeito funcionamento de algo.

Sem a possibilidade de locomoção, aproximação, manuseio de

determinados espaços, ambientes, objetos pode se chegar a uma desvantagem

diante de outros indivíduos que não tenham essas limitações. 

A desvantagem promoverá a exclusão do indivíduo frente a determinadas

ações. De acordo com esse conceito, eliminar barreiras não significava apenas

remover obstáculos físicos, ou cuidar para que eles não venham a existir; ou

considerar a supressão ou eliminação de barreiras um aspecto específico do projeto

arquitetônico. Significa, sob um ponto de vista mais abrangente, uma mudança de

comportamentos buscando o respeito, a compreensão e aceitação das diferenças.

Por outro lado, de acordo com as proposições já estudadas, Carvalho

(1998) afirma que examinar necessidades especiais também exige um olhar para a

pessoa, contextualizando - a, e, por isso, uma vez mais a questão é relacional,

incluindo o meio ambiente. Além disso, as relações interpessoais envolvendo

pessoas com deficiência podem se constituir em significativas barreiras ao seu

desenvolvimento, pois desde o convívio familiar (em termos de aceitação e apoio),

os obstáculos existentes dificultam ou impedem o processo de aprendizagem

daqueles que têm características diferenciadas e necessidades específicas.

Sobre esta questão, Silva (2006) salienta que a baixa auto - estima não é

uma conseqüência direta da aparência física (no caso de uma deficiência física),

mas que é definida pela natureza da relação estabelecida entre a pessoa e seu

entorno social, a qual passa a exercer forte pressão resultante da idéia do indivíduo -

padrão, da imagem de beleza e competência que é consumida pela sociedade

moderna, como sendo ideal.
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Por isso, Carvalho (1998) ressalta a importância de problematizar, desde

muito cedo, na dimensão atitudinal do espaço escolar, por exemplo, a percepção

dos que nele transitam, quando deficiente. Nesta condição, o outro passa a ser

olhado pelo que tem de diferente. A alteridade passa a ser fator de exclusão e, sob

a influência das representações sociais em torno da deficiência, criam - se os

estereótipos e os preconceitos, cuja conseqüência é a segregação. A limitação

individual torna - se intensa e implica em fracasso diante das demandas da vida

social, levando ao segundo conceito de estigma, atrelado a não correspondência

entre a performance do indivíduo e os níveis de desempenho socialmente

estabelecidos ou desejados.

Segundo Stainback e Stainback (1999), muitas pesquisas atestam que as

mudanças de atitude não têm de preceder as mudanças de comportamento. Por

isso, não é eficiente esperar que as atitudes das pessoas sobre uma determinada

inovação mudem antes que a mudança seja implementada (GUSKEY apud

STAINBACK e STAINBACK, 1999). Na verdade, alguns estudos revelaram que a

única maneira de mudar atitudes é sensibilizando e orientando os indivíduos a

mudarem seu comportamento concorrendo, então, para uma mudança de atitudes. 

Ressalta - se, assim, a importância do exercício da alteridade, que segundo

CARVALHO, é entendido como prática de colocar - se no lugar do outro, igual a fim

e ao mesmo tempo diferente, o que implica em compreender, aceitar e valorizar a

igualdade na diferença e a diferença na igualdade . Desta forma, não lidar

diretamente com as diferenças, ignorando as próprias diferenças significa dizer que

elas são algo que não pode ou não deve ser comentado. Observa - se finalmente,

que quanto mais se reforça a alteridade, ainda que para buscar soluções para

questões relacionadas ao espaço físico - ambiental da convivência e integração,

especializando as formas de integrar as pessoas com deficiência, colocando - as em 

uma ação social interativa, com o meio e seus atores, mais se reforçam, também, as

diferenças e incapacidades, o que somente será superado por meio de um desenho

que inclua a todos, atendendo a todas as demandas e especificidades coletivas.



66

4 A DIMENSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Em todo outro existe o próximo  esse que não sou eu, esse
que é diferente de mim, mas que posso compreender, ver e
assimilar e também o outro radical, (in) assimilável,
incompreensível e inclusive impensável (E. Skliar , 2003 ).

Na Antigüidade, crianças deficientes eram abandonadas pelos pais, segundo

um ideal congruente com a moral da sociedade clássica da época, em que a

eugenia e a perfeição do indivíduo eram extremamente valorizadas (ARANHA, 1995; 

CASARIN, 1999; PESSOTI, 1984; SCHWARTZMAN, 1999). 

Segundo Pessoti (1984), em Esparta, crianças portadoras de deficiências

físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas, o que legitimava sua

eliminação ou abandono . Na Idade Média, a deficiência era concebida como um

fenômeno metafísico e espiritual devido à influência da Igreja; à deficiência era

atribuído um caráter "divino" ou "demoníaco" e esta concepção, de certa forma,

conduzia o modo de tratamento das pessoas deficientes. 

Com a influência da doutrina cristã, as pessoas com qualquer tipo de

deficiência, começaram a ser vistos como filhos de Deus, seres possuidores de uma

alma, o que lhes valia a assistência em instituições de caridade financiadas pela

Igreja. Ao mesmo tempo em que imperava esse ideal cristão, os deficientes mentais, 

no entanto, eram considerados como produtos da união entre a mulher e o demônio,

o que justificava a queima de ambos, mãe e criança (SCHWARTZMAN, 1999

Essa ambivalência caridade - castigo era marca definitiva da atitude medieval

diante da deficiência mental (PESSOTI, 1984).

No final do século XV, como advento da revolução burguesa e, com ela, a

mudança na concepção de homem e de sociedade mudou a concepção de

deficiência que, em consonância com o sistema econômico era considerada um

atributo dos indivíduos não produtivos economicamente. Além disso, com o avanço

da medicina, prevalecia a visão organicista sobre o assunto, visto como um

problema médico e não mais, como uma questão espiritual. Nos séculos XVII e

XVIII, ampliaram - se as concepções a respeito da deficiência em todas as áreas do

conhecimento, favorecendo diferentes atitudes frente ao problema.

A humanidade chega ao final do século XX marcada por fatos históricos

importantes e por transformações sociais, políticas e econômicas de grande

repercussão. Após as duas Grandes Guerras Mundiais, consolidou - se a
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industrialização e revelando - se profundas mudanças: a luta pela igualdade social

(facilitada pelos meios de comunicação); os impulsos pacifistas (sobretudo depois da 

Guerra do Vietnã); as reações ecologistas e as reivindicações de minorias étnicas e

grupos marginais (entre os quais as pessoas portadoras de deficiência PPD).

Alicerçada nesse quadro geral, a defesa dos direitos humanos significou uma

passagem do dever do súdito para o direito do cidadão, situando - se no campo dos

valores, nas formas democráticas de conceber a vida em sociedade, de modo que a

violação desses direitos passou a ferir a soberania popular, dada a forte relação

entre a democracia e direitos humanos. 

As violações mais graves se enraízam na Segunda Guerra Mundial, quando a

ONU constitucionalizou as relações internacionais, e o marco inicial desse

aprofundamento está representado pela Declaração dos Direitos Humanos em 1948; 

o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, fruto da herança liberal, consagram o princípio

da liberdade; o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais provém do

socialismo e afirma o princípio da igualdade. Com relação às minorias, em particular

às pessoas com deficiência, a ONU proclamou em 20/12/1971 a Declaração dos

Direitos do Deficiente Mental, e em 9/12.1975, a Declaração dos Direitos das

Pessoas Deficientes e elege 1981 o "Ano Internacional da Pessoa .

De acordo com Skliar (2003), existem narrativas e meta - narrativas do

mundo, referentes à cultura, às comunidades, aos sujeitos, à educação, à língua, às

identidades, etc., as quais são, na maioria das vezes, contraditórias, divergentes e

ambíguas. Mesmo assim, diz o autor, cada uma dessas narrativas nos concede um

mecanismo de olhar, ou melhor, nos chama para olhar o mundo em formas

representacionais diversas. Remete - se então, uma definição de representação de

acordo com a perspectiva de uma das correntes mais difundidas dos Estudos

Culturais , em que a representação é entendida como prática de significação e

sistemas simbólicos por meio dos quais se produzem significados que nos

posicionam como sujeitos .

Assim, até ao voltarmos o nosso olhar para algo, há sobre esse ato algum tipo 

de regulação e controle que define para onde olhar, como olhamos mesmo, como o

nosso olhar acaba por sentenciar como somos nós e como são os outros. 

Partindo desse entendimento, ao mencionar as palavras deficiente e

deficiência , o autor diz não estar se referindo aos indivíduos concretos, mas às

representações dominantes que circulam sobre eles. Por outro lado, diz ele,
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alteridade deficiente é uma expressão que remete não ao indivíduo ou ao grupo de

indivíduos deficientes ou à sua deficiência específica, mas à sua invenção, à sua

produção como outro .

Diferente do latim tem - se dis , como divisão e/ou como negação e ferre ,

que significa levar com violência, arrastar: o outro diferente, que é arrastado a partir

de uma identidade original e localizado como seu oposto, negativo (SKLIAR, 2003,

p. 61). E completa: a mesma dualidade apontada (outro próximo - outro radical)

existe também em termos de interioridade, quer dizer, que esses outros também

podem ser eu, sermos nós . Nesse sentido, o outro é aquele que não somos, que

não desejamos ser, que nunca fomos e que nunca seremos, o outro está

maleficamente fora de nós mesmos, o outro funciona como depositário de todos os

males, portador das falhas sociais. Somos nós que decidimos como é o outro, o que

lhe falta, o que necessita, quais são suas carências e aspirações (SKLIAR, 2003).

Esse tipo de pensamento supõe, entre outras coisas, que a deficiência é do

deficiente.

Além disso, a alteridade do outro permanece como que reabsorvida em nossa

própria identidade e a reforça ainda mais. Precisamos deles (dos outros, dos

deficientes), como um modo de nos reposicionar no lugar de partida para nós

mesmos; como um resguardo para nossas identidades, nossos corpos, o utilizamos

para fazer de nossa identidade algo mais confiável, mais estável, mais seguro

(SKLIAR, 2003, p. 121). Significa dizer, por exemplo, que a afirmação da deficiência

do outro restitui ao outro o conceito do que é não ser deficiente. Ou seja, a

deficiência reforça a normalidade.

As marcas da deficiência encontram - se presentes no corpo, pois é o corpo

que, por sua imobilidade, tipo de mobilidade, assimetria, rigidez, tremor, controle,

descontrole, integridade, amputação, forma, expressão não - verbal, etc. que

anuncia o que podíamos designar como uma deficiência. Além disso, Carvalho

(1998) esclarece que, sob o aspecto da aparência física e das características

psicológicas, todos concordamos quanto à existência de diferenças inter- individuais,

as quais geralmente não despertam nossa atenção, passando como que

despercebidas. Por outro lado, aquelas resultantes de limitações mentais, as

sensoriais e físicas têm maior visibilidade, destacando - se e despertando

sentimentos variados. Pode - se inferir, então, que o corpo é um lugar primordial da
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deficiência, e é nele que se alicerça a avaliação que conduz à exclusão (STÖER,

MAGALHÃES e RODRIGUES, 2004). 

Os autores ainda apontam três razões principais para tal: 

1 - Por se considerar que a deficiência é uma condição imutável, uma tragédia

pessoal que não é possível melhorar, a visibilidade da deficiência origina também

uma ingenuidade de análise que leva as pessoas a crerem que esta é uma condição

inalterável e solicitando uma intervenção de tipo assistencial, caritativo ou

ocupacional (o chamado modelo médico , o qual via a deficiência como um defeito

da própria pessoa, situando nela todos os esforços de recuperação ou de

reabilitação ).

2 - Por se entender o corpo como lugar da deficiência, não se reconhecendo

autonomia e cidadania às pessoas com deficiência. Contra esta perspectiva

desenvolveu - se o chamado modelo de direitos. Assim, ao consagrar na legislação

os direitos da pessoa com condições de deficiência e ao prever sanções para

qualquer ato discriminatório, desvia - se o eixo da relação do nível da boa - vontade

para o nível das suas obrigações constitucionais e legais. A pessoa com condições

de deficiência é assim reconhecida como uma pessoa com autonomia, com direito a

participar das decisões e políticas e cujos direitos de cidadania são invioláveis

(STÖER, MAGALHÃES e RODRIGUES, 2004).

3 - Por se manter atitudes sociais e individuais que encaram as pessoas com

deficiência como improdutivas e permanentemente devedoras à sociedade. O

desenvolvimento de programas de formação e integração profissional, a utilização

sistemática de tecnologias de apoio e o inerente sucesso de processos de

autonomia profissional comprovam a incoerência desse ponto de vista, pois, é uma

forma ingênua e pouco sociológica de considerar a deficiência imutável, e pessoas

com condições de deficiência permanentemente dependentes e improdutivas

(STÖER, MAGALHÃES e RODRIGUES, 2004, p. 48).

Dentro dessa Filosofia, e apoiado pelas novas tecnologias e concepções

sobre o viver na sociedade inclusiva, o século XXI é marcado pela preocupação em

conceber os ambientes de modo menos restritivo, ou seja, com atenção à

diversidade das pessoas, suas necessidades e possibilidades físicas e sensoriais,

fortalecendo a adoção do Desenho Universal, como linguagem de projeto,

reconhecendo as diferenças de habilidade entre os indivíduos e as modificações

pelas quais passa qualquer pessoa durante a vida.
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Segundo a ONU ( Organização das Nações Unidas) há cerca de 500

milhões de pessoas com deficiências no mundo e 80% vivem em países em

desenvolvimento. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que no Brasil

existem 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência, representando 10% da

população. Já os dados do Censo de 2000 nos informam que existem 24,5 milhões

de pessoas com deficiências no país. É importante frisar a importância desse índice

que corresponde a 14,5% da população brasileira, um número bastante superior aos

levantamentos anteriores, onde se observava uma incidência de menos de 2%. 

Isto não ocorre porque tenha necessariamente aumentado a incidência de

deficiências, mas pela melhora dos instrumentos de coleta de informações que

seguem as recomendações da OMS. 

Esta análise refere - se às pessoas com deficiência bem sucedidas em

termos profissionais, aqui entendida como aqueles que conseguem um posto no

mercado formal de trabalho. Essa questão nos remete às políticas públicas

existentes, que visam garantir um lugar no mercado de trabalho para as pessoas

com deficiência. 

O primeiro ponto é que a média nacional de empregabilidade de PPDs é

muito baixa, 2,05%, pouco acima da cota mínima exigida por lei. Apenas 5 estados

possuem uma proporção de PPDS27 empregados no mercado de trabalho superior

ao piso de 2%. Estes resultados revelam um alto grau de descumprimento da lei

pelas empresas, a existência de um amplo espaço para o aumento da efetividade da 

lei, e a necessidade de diminuir a perda de eficiência econômica e aumentar a

eficácia de políticas voltadas à inclusão social das PPDs. 

Segundo a Síntese dos Indicadores Sociais 2005, recentemente divulgada

pelo IBGE com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de

200428, nosso país está entre os primeiros do mundo em população com idade

acima de 60 anos. São cerca de 17,6 milhões, que correspondem a 9,7% da

população total. Para cada 100 mulheres com mais de 65 anos, há 78,6 homens. Os

estados com maior contingente nesta faixa são o Rio de Janeiro, com 2 milhões, e

São Paulo, com 4 milhões.

Também vale considerar que o índice de envelhecimento da população do

país (calculado na razão entre as pessoas com 65 anos ou mais e os menores de

27 Pessoas com deficiências ( conforme referenciado no CENSO de 2000)
28 www.ibge.gov.br acessado em 12/04/2006
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15) que era de 0,11 na década de 80, saltou para 0,25. Esses números demonstram

que há 25 idosos para cada 100 jovens e deixam claro que apesar de ainda ser

considerado jovem, o Brasil vai envelhecendo.

Com relação aos idosos, um terço deles, em nosso país, continua no

mercado de trabalho, sendo que pelo menos 27,4 % de mulheres idosas fazem parte 

dos 29,4 % das brasileiras que sustentam suas famílias. Também há predominância

feminina entre 10% de idosos que moram sozinhos. 

Com o ganho brasileiro de mais quatro anos de expectativa de vida, as

mulheres podem chegar aos 75,5 e os homens aos 67,9 anos. Com esta conquista,

a estimativa do número de idosos no país no ano de 2050 é de 34,3 milhões - 13,2%

dos 259,8 de habitantes que terá o Brasil. 

Esses dados ratificam a importância da garantia da sociedade em geral aos

direitos e necessidades específicas do cidadão idoso: melhores condições de saúde, 

segurança, lazer, comunicação, trabalho.

A acessibilidade, em todas as suas variáveis, é outro fator de importância

social e econômica ainda insuficientemente valorizado e respeitado. Sem ela, o

idoso não poderá, efetivamente, desfrutar seus direitos.

Independente de dados estatísticos, entender que a acessibilidade não tem

seu foco de referência nas pessoas com deficiência, e aceitar que essa realidade

modifica conceitualmente os espaços edificados, aponta para um projeto mais

responsável e comprometido com as necessidades espaciais individuais e coletivas,

de modo a atender uma gama cada vez maior de usuários. 

4.1 A pessoa com mobilidade reduzida

A NB - 9050/2004 apresenta uma conceituação que caracteriza a pessoa

com mobilidade reduzida, como aquela que, temporária ou permanentemente, tem

limitada sua capacidade de relacionar - se com o meio e de utilizá - lo: Entende - se

por pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa,

gestante entre outros .

O Decreto Federal no 5.296 de 2 de dezembro de 2004, no seu Art. 5o ,

Inciso II, conceitua a pessoa com mobilidade reduzida como sendo aquela que, não

se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer 



72

motivo, dificuldade de movimentar - se, permanente ou temporariamente, gerando

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

Desta forma, as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida situam - se

em uma situação desvantajosa que impede ou limita o seu desempenho normal (em

função de idade, sexo e fatores sociais e culturais). O impedimento ocorre em

função da relação entre as pessoas incapacitadas e seu ambiente, ou seja: quando

essas pessoas encontram barreiras culturais, físicas ou sociais que as impedem de

ter acesso aos diversos sistemas da sociedade que estão à disposição dos

cidadãos. Portanto, o impedimento é a perda ou a limitação das oportunidades de

participar da vida da comunidade em igualdade de condições com os demais.

Desta forma, uma pessoa é incapaz, quando em função de algumas

seqüelas decorrentes de eventos acidentais ou doenças, se vê restrita a execução

de determinada atividade. Poderiam ser incluídas neste conceito, as pessoas com

deficiência mental, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física,

deficiência psicológica, deficiência de linguagem, entre outras. Nesse sentido, a

reabilitação constitui o caminho para reduzir a incapacidade e, consequentemente

as desvantagens geradas pela deficiência. 

Falar em desvantagem significa se referir a um limite externo, aos

obstáculos encontrados pelas pessoas com deficiência em sua integração com a

sociedade. Nesse sentido, torna - se essencial promover a equiparação das

oportunidades para todas as pessoas, com a oferta de espaços, ambientes e

produtos acessíveis. 

De modo geral, a evolução do pensamento filosófico e social sobre a

deficiência e a limitação das pessoas face à participação social, diante dos diversos

fatores geradores da exclusão, sobretudo, a falta de acessibilidade, vem contribuir,

não somente para a mudança de paradigmas, mas principalmente para o

estabelecimento de novas formas de lidar, na prática, com as necessidades

especiais das pessoas.

4.2 Exclusão X Integração X Inclusão

Falando do espaço do outro , Skliar (2003) aponta a relação

exclusão/inclusão como uma das mais típicas representações espaciais e territoriais, 

a partir da qual foi elaborada uma pressão sistemática para organizar o mundo.
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Notamos, então, que por estarem diretamente relacionadas, torna - se muito difícil -

senão impossível - falar de inclusão sem falar de exclusão. De fato, o binômio

exclusão/inclusão não é original nem recente, ainda que se pretenda introduzi - lo

hoje, sob um novo rosto, político, cultural e/ou educativo.

Foucault (1999) havia analisado a genealogia dos processos de exclusão e

inclusão dos indivíduos na Idade Média, a partir de medidas tomadas em relação

aos leprosos e aos doentes acometidos pela peste. Neste caso, aos leprosos era

dirigido um poder punitivo, negativo e marginalizador, e sobre os doentes

acometidos pela peste se exercia o poder do conhecimento, do exame, do cuidado.

Como diz Carvalho (1998, p. 101), a questão das diferenças entre as pessoas e das

desigualdades delas resultantes não se restringe, apenas, às suas características

individuais, ela é bem mais complexa, pois envolve a cultura e as condições em que

vivem, segundo as regiões geográficas, países e continentes .

A exclusão é, sobretudo, um processo cultural, um discurso de verdade,

uma interdição, uma rejeição, a negação mesma do espaço - tempo em que vivem e

se apresentam os outros. Não é, então, uma propriedade do sujeito, nem um atributo 

objetivo do sujeito, mas a criação de uma norma que proíbe, é um discurso de

verdade. O termo exclusão , que foi naturalmente localizado no espaço individual do

outro, parece deslizar - se na direção de uma dinâmica de relações sociais, culturais, 

políticas, lingüísticas etc.

É importante lembrar, entretanto, que a sociedade atravessou diversas

fases no que se refere às práticas sociais; começou praticando a exclusão social de

pessoas que por causa das condições atípicas não lhe pareciam pertencer à

maioria da população (Sassaki, 2005). Sob essa ótica, adotando uma conceituação

inversa, o autor se refere à inclusão social como o processo pelo qual a sociedade

se adapta para poder incluir em seus sistemas pessoas com necessidades especiais 

e, simultaneamente, estas se preparam para assumir papéis na sociedade, uma vez

que se pretende sua plena atuação como cidadão. Sob esse ponto de vista, os

praticantes da inclusão se baseiam no modelo social da deficiência , ou seja, para

incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento

de que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros. 

Portanto, segundo o autor, o movimento de inclusão social tem por objetivo

a construção de uma sociedade para todas as pessoas , sob a inspiração de novos

princípios, como: celebração das diferenças, direito de pertencer, valorização da
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diversidade, solidariedade humanitária, importância das minorias e cidadania com

qualidade de vida.

Também é preciso atentar para a diferença entre integração e inclusão, pois

a maior parte de nossa legislação, inclusive a Constituição Federal, utiliza o primeiro

termo assim como a maioria das referências institucionais. Existe, no entanto, um

movimento mundial pela luta da inclusão das pessoas portadoras de deficiência, e

não mais uma simples integração, daí a importância de se conceituar cada um

desses termos: 

Integrar significa: adaptar - se, acomodar - se, incorporar - se. Presume - se

que se trata da reunião de grupos diferentes. Reflete uma ação do portador de

deficiência para tentar adaptar - se, incorporar - se.29 No mesmo dicionário

encontramos a palavra Inclusão, que significa envolver, fazer parte, pertencer.

Representa uma ação da sociedade que vem envolver parte dessa mesma

sociedade que está excluída por falta de condições adequadas. Trazer para dentro

de um conjunto alguém que já faz parte dele. Não se trata de uma mera troca de

verbos, mas de novo olhar sobre a pessoa com deficiência como sendo alguém que

cabe no "nós", no "todos - tudo". No momento em que alcançarmos esse grau de

desenvolvimento, essa naturalidade diante da diversidade, e o entendimento do que

seja a verdadeira inclusão, o fato de uma pessoa sofrer um acidente e em

decorrência disto vir a ter o comprometimento de sua mobilidade ou percepção,

significará apenas que suas aptidões mudaram e que ela passou a ter uma nova

condição de vida, também repleta de oportunidades. 

Basta uma leitura das normas em conjunto para se perceber que a intenção,

na verdade, é incluir, pois são exigidas ações da sociedade visando o acolhimento

desse grupo e não que a pessoa com deficiência venha se adaptar. Não há, desta

forma, o que ser adaptado, pois não se adapta o que já deve fazer parte, apenas se

oferece condições para que não ocorra a exclusão. São estas condições, a iniciar

pela educação inclusiva, que devemos cobrar das autoridades e de nós mesmos,

como forma de eliminar as barreiras invisíveis geradas pelas atitudes e preconceitos.

A jornalista Cláudia Werneck utiliza em seu livro "Ninguém Mais Vai Ser

Bonzinho na Sociedade Inclusiva" um exemplo muito feliz para ilustrar a atual

sociedade e o que representaria a inclusão, que, outras palavras, significa colocar a

29 Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa
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todos em iguais condições, facilitando acesso a todas as oportunidades e seus

benefícios, e com o tempo todos aprenderão que todos têm muito a ganhar numa

sociedade inclusiva. A inclusão aparece desta forma, sob duas dimensões que se

complementam: a dimensão individual e a dimensão social, ao pensar na inclusão

do ponto de vista do sujeito. 

Na dimensão individual, refere - se ao movimento próprio, que conduz a

pessoa naturalmente em direção ao outro e ao meio ambiente. Podemos dizer que

esse movimento é uma condição básica para a aprendizagem de si, do outro e do

mundo ao seu redor. Quanto à dimensão social, esta refere - se às diferentes formas 

de receber ou de aceitar o movimento da pessoa com deficiência, por parte do outro. 

Pensar que, para o sujeito poder se incluir, ou seja, se assumir como indivíduo,

conhecendo e aceitando suas possibilidades e dificuldades, há um longo caminho a

percorrer, tanto por ele mesmo quanto pela sociedade. Esse caminho depende da

qualidade das relações (desde as primeiras vivências) que são estabelecidas,

inicialmente, entre a criança (dimensão individual) e seu grupo de referência: família,

escola etc. (dimensão social), bem como do compromisso e da aceitação da

deficiência pela sociedade como um todo. Portanto, depende do processo de

relacionamento dialeticamente construído entre os sujeitos.

A integração, por sua vez, não se faz com atos legais, não pode ser imposta. 

Ela é conquistada, nas ações e nas relações. 

Comentando a diferença entre integração e inclusão, Lanchoti30 indica que

desta prática surgiu o comprometimento com a Integração Social, pensamento

reforçado no final da década de 60, em função das instituições especiais que

haviam sido criadas para atender, de forma exclusiva, restrita e especializada, as

pessoas com deficiência e, por conseqüência, isolá-las do resto da sociedade.

Ainda de acordo com o autor, na década de 70, iniciou - se um novo pensamento

que buscava criar situações especiais às pessoas com deficiência o mais próximo

possível da realidade, outro grande equívoco, pois se fantasiava haver uma

realidade semelhante à de outras pessoas, mas ainda assim isolando as pessoas

com deficiência. Tais experiências serviram para um entendimento da exclusão

social que acabou gerando, na década de 80, os maiores avanços nesta área,

30 José Antônio Lanchoti, Arquiteto Urbanista
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delineando um novo caminho para a compreensão da acessibilidade e a percepção

de que a tradicional prática da inserção social começava a tornar - se insuficiente.

Vale aqui incluir ainda, uma reflexão sobre o tratamento da discussão

surgida, deste período, entre integração social e inclusão social na óptica de dois

grandes estudiosos do assunto: o assistente social Romeu Kazumi Sassaki e a

jornalista Cláudia Werneck. Para Sassaki, a prática da integração social apresenta -

se sob três formas:

1. Pela inserção pura e simples daquelas pessoas com deficiência que

conseguiram ou conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios,

utilizar os espaços físicos e sociais, bem como seus programas e serviços,

sem nenhuma modificação por parte da sociedade, ou seja, da escola

comum, da empresa comum, do clube comum, etc.

2. Pela inserção daqueles portadores de deficiência que necessitavam ou

necessitam alguma adaptação específica no espaço físico comum ou no

procedimento da atividade comum a fim de poderem, só então, estudar,

trabalhar, ter lazer, enfim, conviver com pessoas não - deficientes.

3. Pela inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados dentro

dos sistemas gerais. Por exemplo: escola especial junto à comunidade; classe 

especial numa escola comum; horário exclusivo para pessoas deficientes num 

clube comum etc. Esta forma de integração, mesmo com todos os méritos,

não deixa de ser segregativa. (SASSAKI, 2003, p. 34/35)

Na visão do autor, estas formas de inserções não satisfazem aos direitos

das pessoas com deficiência, pois não exigem mudanças na sociedade nem nos

espaços físicos, necessitando que as pessoas se moldem ao espaço em que vivem.

Na seqüência, Sassaki defende que a Inclusão Social é um processo bilateral no

qual as pessoas ainda excluídas, e a sociedade, buscam em parceria, equacionar

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para

todos. A sociedade, vista aqui como um sistema social, econômico e espacial, deve,

portanto, adaptar - se para poder incluir pessoas com necessidades especiais e,

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papeis na sociedade.

Da mesma forma, a jornalista Werneck reflete sobre a proximidade da

definição dos termos incluir e integrar pela lente dos dicionários, todavia

mostrando - se bem distintas em alguns movimentos internacionais.
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No comparativo que faz, defende que a inclusão promove a inserção total e

incondicional, exige transformações profundas, defende o direito de todas as

pessoas com deficiência ou não e afirma que é a Sociedade que se adapta para

atender às necessidades das pessoas; e, por sua vez, conclui que a integração

promove uma inserção parcial e condicional, contenta - se com transformações

superficiais, defende o direito apenas das pessoas com deficiência, e, por fim, afirma 

que são as pessoas com deficiência que se adaptam aos modelos existentes na

sociedade.

Buscou - se ainda, a ajuda do dicionário e sua interpretação, onde inclusão

é o ato ou efeito de incluir; estado daquilo ou de quem está incluso, inserido,

metido (HOUAISS, 2001, p. 1595). Integração é por outro lado, o ato ou efeito de

integrar; incorporação de um elemento a um conjunto (id., ibid., p. 1629) e usa como

exemplo a frase a arquitetura integrava - se perfeitamente à paisagem .

A integração social define - se como uma ação de relacionamento social

entre vários indivíduos de uma sociedade, e não apenas os que possuem algum tipo

de deficiência, de forma interagida, integral e integrada. Interagida porque exerce

uma influência mútua sobre outros atos envolvidos, afetando no desenvolvimento

total da ação; integral porque o pensamento dado à questão engloba todas as

vertentes diretas e indiretas da ação; e, integrada porque envolve não apenas o

sujeito da ação, mas todo o seu entorno e necessidades diversas que ambos

tenham ou exerçam influência.

Para que haja, portanto, a inclusão e a participação das pessoas na

sociedade, de forma eqüitativa, é necessário garantir total acesso aos mais diversos

locais e atividades, permitindo que todos tenham as mesmas condições de acesso e

utilização, equiparando oportunidades ou, simplesmente, incluindo. A equiparação

de oportunidades é o processo através do qual o sistema geral da sociedade, tais

como os ambientes físicos e culturais, a moradia e o transporte, os serviços sociais e 

de saúde, as oportunidades educacionais e de trabalho, a vida cultural e social,

incluindo as instalações esportivas e recreativas, é tornado acessível para todos. A

ONU, em 1982, adotou o conceito de equiparação de oportunidades no Programa

Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência. Somente com essas

condições de igualdade é que se poderá dizer que o ambiente está interagido com

seus usuários de forma integral, total. 
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4.3 As relações Pessoa - Ambiente

O comportamento humano, independente das habilidades individuais, diante 

das condições ambientais, os diferentes modos de viver o espaço, decorrentes de

heranças culturais, nicho social, ou oriundo do seu próprio imaginário, remete - nos a 

uma reflexão de como o homem tem construído o espaço à sua volta; aquele que

mantém a distância entre cada indivíduo ou grupo, ou aproxima pessoas com

interesses iguais, cenários onde todas as trocas acontecem e por fim a própria

existência.

A abordagem das relações entre as pessoas e o meio - ambiente constitui

uma base teórica para o desenvolvimento de pesquisas focadas na observação de

comportamentos de usuários em determinados espaços. Remete - nos, ainda, a

refletir como as pessoas são afetadas pelas condições dos ambientes onde vivem,

os quais podem promover articulações positivas ou dificultar a circulação,

favorecendo ou inibindo seus comportamentos.

As relações do homem com o espaço urbano sejam elas os modos de

deslocamentos ou as dinâmicas de ocupação e usos, têm sido objeto de estudo em

vários campos de conhecimento, gerando interpretações que, no entanto, ao

privilegiar um ou outro ponto de vista, dificultam a plena compreensão dessa mesma

realidade. As cidades são vivenciadas por pessoas diferentes, em momentos

diferentes e em função de um conjunto de elementos que constituem os espaços,

elas são dinâmicas e oferecem continuamente, novos cenários a serem explorados e 

conhecidos. Nessa acepção, Canter (1997) indica que o ambiente deve ser

analisado em função de seus atributos físicos, do(s) significado(s) que assume na

vida das pessoas e do(s) comportamento(s) que permite. Ao integrar o enfoque

cognitivo, perceptivo e comportamental, o autor reforça a importância dos valores

culturais.

Sabe-se, no entanto, que todo espaço, ao ser analisado encerra um

conjunto de informações que dificilmente podem ser tratadas isoladamente, pois

segundo Lynch, nada na cidade é vivenciado em si mesmo, devendo ser

considerado com relação ao seu entorno e as inter-relações entre seus elementos,

além das experiências pessoais - o background de cada um na elaboração da sua

imagem. Em outras palavras, cada pessoa, tem, portanto, uma imagem da cidade

que lhe é peculiar, e guarda essa imagem segundo referências pessoais,
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lembranças e significados (LYNCH, 1999). Além disso, segundo Yazigi (2001), para

que uma imagem exista é necessário que seu objeto seja percebido no contexto,

evidenciando que cada espaço tem suas especificidades, mas que o conjunto de

informações sobre ele, é como um sistema que transforma e é transformado,

continuamente.

Dentro dessa linha de raciocínio, a pesquisa aqui empreendida se apóia nas 

relações cotidianas que caracterizam a área central do bairro da Cidade Alta,

especialmente na observação de como as pessoas interagem com as condições de

acessibilidade ofertadas. Trata - se, desta feita, de considerar, tão somente como o

espaço consolidado interfere ou não nos deslocamentos destas pessoas, e também,

entender as relações imersas em uma rotina cotidiana, confirmando que muitas

vezes, as pessoas não se dão conta, efetivamente, das especificidades do

ambiente, e de certa forma, relegando - as a um plano secundário.

Segundo COHEN e DUARTE (2004), apesar de alguns autores terem, por

muito tempo, enfatizado a necessidade de adaptação das pessoas às circunstâncias

ambientais, outros, inversamente, vêem no ambiente construído as causas para

determinados conflitos humanos. Pode - se afirmar que as características físicas e

pessoais e as dificuldades de locomoção se constituíram por muito tempo na

explicação para o desajuste social das PDL31. No entanto, já é possível encontrar,

em diversas áreas do conhecimento, teorias e conceitos que vinculam o

comportamento humano com o meio, atribuindo às barreiras físicas espaciais, as

dificuldades quanto a esta relação. (Figuras 45 e 46).

Retomando algumas considerações ao pensamento de Lynch sobre essas

relações, pode - se dizer que o espaço das cidades deve oferecer uma legibilidade,

ou seja, uma clareza de informações capaz de propiciar que seu usuário construa

um modelo coerente e organizado - uma imagem, um mapa mental que pode ser

materializado a cada caminhada.

31 Pessoa com Dificuldade de Locomoção
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Fotografia 45 - Conhecendo o novo piso

tátil nas calçadas. Vitória/ES

Fonte: Projeto Calçada Cidadã

Fotografia 46 - Piso aplicado e sendo 

reconhecido. Calçadas de Vitória/ ES

Fonte: Projeto Calçada Cidadã

Essas imagens, como já foi dito, no entanto, são construídas conforme o

indivíduo, pois segundo YAZIGI (2001), a natureza existe como é, em si; enquanto a

paisagem é uma construção mental de cada indivíduo e assim é a percepção dessa

natureza que constrói diversas imagens de um mesmo ambiente.

Intervir, portanto, nos espaços de uma cidade torna - se uma tarefa

complexa no atendimento de todas as necessidades de seus usuários, considerando 

estas diferentes formas de apreender os espaços e utilizar elementos físicos fixos

como referencial. 

Para as pessoas que possuem deficiência visual a construção da imagem

mental da cidade é ainda mais difícil, pois é a partir da qualidade visual dos espaços

das cidades que são reconhecidos e organizados os modelos e as relações entre as

várias partes que as compõem, ainda que não seja a visão o sentido exclusivamente 

utilizado para essas associações. Desta forma, os elementos que constituem a

cidade, os mobiliários, equipamentos, tipos de sinalizações, devem conter

informações e compreensíveis à assimilação dos usuários, estabelecendo uma

linguagem padronizada, sobretudo como forma de atender às dificuldades de

apreensão e formação de imagem mental das pessoas com problemas de cognição

e acuidade visual. Aplica-se a essa idéia um dos fundamentos do Desenho Universal 

no que se refere à informação que o objeto ou espaço devem transmitir ao usuário,

devendo ser evitadas, portanto, informações dúbias por meio de um design

complexo. (Figuras 47 e 48).
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A orientação das pessoas no espaço urbano pode contar com outras

capacidades na orientação, aguçadas pela audição, sinestesia, olfato e sensação,

cromática, de modo que neste processo, é necessário que estejam organizadas

mentalmente as trajetórias a serem percorridas, em função de alguns marcos

estabelecidos na lembrança de fatos ou experiências.

Fotografia 47 - Falta de identidade imediata 
com a função do mobiliário urbano: Telefone

Público - Praia de Ponta Negra/Natal
Fotos: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 48 - Falta de identidade
imediata com a função do mobiliário urbano:

Telefone Público - Praia de Ponta 
Negra/Natal

Fotos: Teresa Pires (Nov./2007)

Assim, a necessidade de padronizar as informações mais usuais em

acessibilidade no ambiente urbano é tão importante quanto a própria condição de se

locomover de forma prática e ágil, como um modo de se construir uma identidade

facilmente reconhecível, sobretudo pelas pessoas com problemas de cognição ou

limitação visual. Dentro desse contexto, as relações dos usuários dos espaços

urbanos organizados, passam a exigir competências relativas à possibilidade de

escolhas para circular facilmente ou adquirirem novas informações sobre como se

deslocar entre pontos de interesse coletivo.

Numa proximidade com o tema abordado na dissertação, para a construção

de mapas mentais, por parte de pessoas com deficiência visual, as sinalizações

podotáteis indicativas de rotas acessíveis podem constituir o elemento chave para os 

deslocamentos seguros e autônimos. Nesse sentido, elas devem manter uma
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padronização quanto ao tipo e quanto à forma de utilização, correspondendo sempre 

à mesma informação que se deseja oferecer, sem, no entanto, desconsiderar as

relações visuais - a legibilidade do espaço, quando nos referimos à totalidade dos

usuários, pois independente dos sentidos utilizados na construção dessa imagem

mental do ambiente, a percepção de cada elemento se dá diferentemente, cuja

participação deve ser ativa, de modo a ajustar essas imagens adequando-as às

necessidades variáveis.

O espaço é mutável, exige a interatividade de seus usuários, porém são

mantidos elementos fixos ou símbolos que fornecem o sentido da orientação e a

elaboração da necessária identidade entre usuário e espaço urbano.

A questão alçada nesta dissertação retrata as relações das pessoas

usuárias do espaço urbano na Cidade Alta, como limitante ou facilitador dos

deslocamentos, sem considerar, no entanto, se a imagem construída qualifica ou

não o espaço, uma vez que será procedida a observação dos deslocamentos sem

que sejam realizadas entrevistas com os pedestres buscando uma avaliação da

satisfação destes usuários diante das ofertas em acessibilidade.

Objetiva - se, entretanto, verificar as diversas competências que interagem

nos deslocamentos e usos daquele espaço; ou seja, se o espaço é competente em

oferecer acessibilidade, e por outro lado, se o usuário é competente no

enfrentamento das condições físicas, por vezes, incapacitantes.

Trata-se de, a partir do próximo item, discorrer sobre alguns conceitos

existentes quanto ao que se refere à competência ambiental e como é feito o

rebatimento do tema sobre as pessoas com deficiência ou dificuldades de

locomoção.

4.4 Competência ambiental de pdls32

O conceito de competência ambiental corresponde ao conjunto de

habilidades que um indivíduo adquire para dominar as condições físicas do

ambiente, de modo a permitir a satisfação de suas necessidades físicas, sociais e

culturais.

WHITE (citado por STEINFELD, DUNCAN e CARDELL, 1977) afirma que a

competência ambiental é obtida através da exploração espacial, como meio de se

32 Pessoas com dificuldade de locomoção.
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desenvolver habilidades para poder lidar o ambiente. A cada novo espaço, uma

nova habilidade é adquirida e trabalhada; através de processos de adaptação, as

pessoas exploram novas situações ambientais e ampliam os limites da sua

competência. O conjunto dessas habilidades, desenvolvidas gradativamente durante

a vida, confere ao indivíduo a qualidade de dominar as condições ambientais para o

desenvolvimento de seu papel social.

Também para STEINFELD, DUNCAN e CARDELL (1977), as pessoas

vivem em um leve e constante estado de desequilíbrio entre suas habilidades e as

condições ambientais, expandindo suas habilidades através de uma adaptação lenta

e contínua ao ambiente. No entanto, se há uma grande discrepância entre a

competência e as exigências ambientais, os esforços para lidar com o ambiente

levam a pessoa ao fracasso e ao sentimento de frustração no enfrentamento de

situações adversas, quais sejam a existência de barreiras físcias e arquitetônicas

que impeçam seus deslocamentos e acesso.

Para Guimarães (1991), o meio ambiente pode ser muito hostil ou muito

ameno, inibindo o desenvolvimento do potencial individual, a qual pode chegar a

deixar de explorar as fronteiras de suas limitações físicas; por outro lado, quando o

meio ambiente impõe condicionantes da atividade humana dentro de limites

admissíveis à adaptação, o ser humano se sobrepõe aos condicionantes ambientais, 

e se revela perante aos demais. Assim, o domínio dos condicionantes físicos

ambientais pode ser considerado um poderoso impulsionador do desenvolvimento

pessoal.

As pessoas com deficiência, em sua maioria, experimentam uma grande

diferença entre suas habilidades físicas e as exigências ambientais, pois, de modo

geral, não conseguem assumir o controle sobre as condições ambientais

necessárias ao relacionamento social. Ao terem seus esforços frustrados na

exploração do ambiente, pessoas com deficiência não conseguem sustentar o

processo de adaptação que as demais pessoas vivenciam continuamente

(STEINFELD, DUNCAN e CARDELL, 1977); isso não significa que eles não

vivenciem nenhum tipo de adaptação, mas o nível é tão baixo que o

desenvolvimento de suas habilidades é mínimo. Dessa forma, muitas delas não

conseguem estabelecer um nível aceitável de competência ambiental, o que está

diretamente relacionado à dependência do auxílio de outras pessoas para a

realização das atividades da sua vida diária. 
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Esse baixo nível de competência ambiental traz diversas conseqüências

sociais e psicológicas aos indivíduos com deficiência, pois, a serem impedidas de

experienciar os espaços construídos como a maioria das pessoas, as diferenças

concretas das pessoas com deficiência ficam ainda mais evidentes, o que gera o

peso psicológico de perceberem - se como pertencentes a uma minoria, contribuindo 

para o processo de segregação psico- social e de exclusão espacial (DUARTE e

COHEN, 2004).

Significa dizer que as relações das pessoas com deficiências com outras

pessoas também são consideradas como fatores que influenciam o grau de

habilidade de lidar com as diferenças entre essas pessoas, tanto quanto ocorre com

as relações com o ambiente. Essas relações estão ainda relacionadas com o

desenvolvimento da identidade das pessoas com deficiência, frente à necessidade

de se sentir incluída, de interagir socialmente e espacialmente. Além disso, ao se

sentirem incompetentes neste processo de interação elas podem vir a desenvolver

identidades negativas.

Outro aspecto que também demonstra a interdependência entre a

competência ambiental e o desenvolvimento do papel social dos indivíduos numa

interação social, é o fato de que as pessoas precisam expressar sua identidade

através do domínio territorial e do controle do seu espaço pessoal.

Segundo GUIMARÃES (1991, p.19), o prestígio de um indivíduo ocorre pela

exposição de sua identidade e pelo reconhecimento do domínio de seu espaço

pessoal; por outro lado, a segregação de um indivíduo é função conjunta de seu

anonimato (não reconhecimento da identidade) e da intrusão (invasão de seu

espaço pessoal). Por outro lado, maior competência ambiental e controle da

informação sobre si mesmo significa maior autonomia e espontaneidade para o

comportamento exploratório e para a interação social.

Nesse sentido, acesso absoluto dos usuários corresponde à liberdade de

escolha entre diversas alternativas de exploração ambiental. Cada escolha reforça o

poder de decisão em assumir o controle da informação sobre a individualidade, e

isso lhes assegura a confiança própria em seus esforços de trabalhar e de conviver

ativamente. (GUIMARÃES, 1991, P.25)

Considerando que a acessibilidade reside na oferta de alternativas para o

uso ambiental e que o poder de decisão sobre a forma mais adequada de utilização

do espaço assegura ao indivíduo autonomia, a acessibilidade ambiental, obtida pela
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instrumentação do indivíduo contra os condicionantes ambientais e pelo

desenvolvimento de sua competência em relacionar - se com os espaços, deve

garantir sua liberdade de decisão e a possibilidade de organização de seu tempo e

de administração dos objetivos em sua vida. Em outras palavras, a acessibilidade

ambiental absoluta deve permitir que o ambiente seja motivador, que o usuário

defina por si mesmo seu objetivo a ser alcançado, e que qualquer ajuda de outros

seja utilizada por decisão pessoal e planejada, e não por imposição circunstancial e

inesperada. Assim, a acessibilidade irá garantir níveis flexíveis de conforto ambiental

permitindo o desenvolvimento da competência ambiental de todas as pessoas e a

satisfação psico- social advinda desse conforto (GUIMARÃES, 1991, p.26).

O mesmo autor ainda alerta sobre a dificuldade de se projetar espaços

públicos realmente acessíveis. Para ele, a tarefa de criar espaços absolutamente

acessíveis pode até ser fácil quando o usuário da edificação for o cliente específico

do arquiteto, ou seja, quando o usuário puder oferecer informações pessoais sobre

suas necessidades ambientais específicas para aquele espaço. Porém, tal desafio

pode ser enorme e de difícil execução se consideramos o amplo contexto do espaço

público, em que necessidades distintas de diversos grupos sociais deverão ser

compatibilizadas.

Por sua vez, DUARTE (2004) complementa que o espaço público é, por

definição, o paradigma da democracia. Portanto, entende-se que seu planejamento

deve contemplar o acesso de todas as pessoas que integram a sociedade. Essa

visão mais abrangente do lugar público não se restringiria, portanto, à eliminação do

grande número de barreiras à acessibilidade, mas almejaria um estimulo ao convívio

entre a diversidade humana, gerando oportunidades de encontros e lazer para

todos. Ou seja, os espaços urbanos, lugar de trocas e relações humanas, devem

oferecer meios e recursos para garantir a acessibilidade física para todas as

pessoas, e em particular, para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; o 

que pode ser alcançado por meio de um desenho que inclua a todos, e que por meio 

dele, todos possam alcançar e utilizar de forma natural e segura, os espaços das

cidades, construídos ou não.

Atentando, ainda a COHEN e DUARTE (2006): As cidades devem ser locais

de encontro, trocas e convívio. Como ressalta Jacobs (1961), as pessoas participam

da vida do bairro porque estão inseridas num sistema de relações. No entanto,

temos visto que, para as pessoas com deficiência, diversas barreiras dificultam o
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acesso, o convívio e os encontros entre pessoas. Ao serem impedidas de

experienciar os espaços, as pessoas com deficiência percebem que as diferenças

físicas entre as pessoas ficam ainda mais realçadas. Para alguns, isso traz a

consciência de pertencer a uma minoria e contribui para a segregação e para a

exclusão. A exclusão espacial passa, então, a significar também a exclusão social.

Desta forma, é fácil compreender que a capacidade de desenvolver afetos pelo lugar 

depende do grau de acolhimento que estes espaços oferecem às pessoas.

A Acessibilidade considerada dentro deste conceito, universal, é um

processo que deve ter origem nas decisões iniciais de desenho, no conhecimento

das necessidades espaciais dos indivíduos, e, sobretudo, na vontade de fazer o que

deve ser feito; não só porque a lei exige que assim seja. Desta forma é uma

qualidade que deve estar incorporada naturalmente nos projeto, não por imposição.

O conceito de Desenho Universal em ambientes urbanos inclusivos terá sido

totalmente absorvido quando qualquer pessoa, idosa ou não, com perdas funcionais, 

ou ditas normais, puderem transitar pela cidade, deslocar-se pelas calçadas,

atravessar ruas, desfrutar das praças, acessarem os edifícios e utilizar-se de

transporte público, com autonomia, independência e, sobretudo, com liberdade de

escolha pelos caminhos por onde deseja andar.

Do ponto de vista econômico e social, é de interesse do Estado o incentivo à

eliminação de barreiras arquitetônicas e a um meio ambiente integrador, que permita 

o desenvolvimento e produção de todo indivíduo. As previsões são de que, com o

avanço da Medicina, multiplique o número de pessoas que sobrevivem em

condições incapacitantes. Também quanto à média de vida, estima - se que até o

ano 2030, 20% da população em termos mundiais, terão idade superior a 65 anos.

Nesse sentido, o Desenho Universal torna - se uma importante e obrigatória

ferramenta na consolidação desses espaços de inclusão almejados, sendo, portanto, 

relevante que se dedique especial atenção a este tema.
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5 ACESSIBILIDADE E PATRIMÔNIO: OS ESPAÇOS URBANOS DE INTERESSE 
HISTÓRICO/CULTURAL

Inicialmente, é necessário conceituar o que seja Patrimônio, palavra que

apresenta uma longa e complexa trajetória, desde o significado legal, jurídico que

relaciona a posse do bem ao direito de uso, até, um conjunto de bens muito mais

abrangentes, que inclui nossa cultura e herança coletiva, ao acrescentarmos a ele a

palavra cultura.

Segundo Choay (2001) o Patrimônio Histórico, designa um bem que se

destina ao usufruto da sociedade, e como tal, pertence um pouco aos que os

construíram e um pouco à toda a humanidade, motivos pelos quais alguns artistas e

filósofos do século XIX defendiam a total preservação dos seus exemplares como

relíquias, sobre as quais, não se tem o direito de interferir, face à importância dos

símbolos que carregam em si.

A acumulação, ao longo do tempo, de todos os elementos, tangíveis, (como

as obras de arte e edifícios), ou intangíveis, (representativos de todos os saberes e

savoir - faire humanos), é também, considerada como Patrimônio.

Portanto, diferentemente do que se imagina, e concebia o direito romano, o

Patrimônio cultural, é o conjunto de suas manifestações artísticas, especificidades

da cultura de um povo, sua forma de trabalhar, de construir, de resolver problemas

cotidianos, criações anônimas surgidas da alma popular e valores que dão sentido à

vida.

A compreensão do Patrimônio está, tradicionalmente, atrelada à

compreensão da idéia de monumento histórico. O monumento é uma interpelação

da memória; não apresenta nem carrega em si uma informação neutra, mas traz

uma memória viva, fiel que deve ser à História. Relaciona - se, ainda, a uma

produção excepcional, aos bens imóveis notórios, monumentais ou museus

históricos, que por serem únicos deveriam ser preservados. Como processo de

transformação, a Revolução Industrial, em fins do Século XIX, contribuiu para

inverter a hierarquia dos valores atribuídos aos monumentos históricos, e privilegiar,

os seus valores estéticos, dando a eles uma dimensão universal. Como processo de

desenvolvimento, isso contribuiu, por um lado, para generalizar e acelerar o

estabelecimento de leis visando à proteção do monumento histórico e, por outro,



88

para fazer da restauração uma disciplina integral, que acompanha, desde então, os

progressos da história da arte.

Choay (2001) trabalha, ainda, com a distinção entre monumento e

monumento histórico: O sentido inicial do monumento é o de rememoração, para

uma comunidade de indivíduos, de outras gerações de pessoas, eventos, ritos,

crenças; faz o passado vibrar dentro da existência do presente, é um universal

cultural cuja função é mobilizar a memória coletiva e afirmar a identidade do grupo. 

Vários autores já reconheceram em nosso século a transformação de todos

os objetos do passado em testemunho histórico, mesmo que em seu princípio não

fossem destinados à memória histórica. Isso deu origem em países da Europa a

concepção de que todo artefato humano pode ser investido de uma função de

rememoração, de uma vontade de escapar à ação do tempo.

Entretanto, essa função de memória vai sendo progressivamente apagada, e

o monumento torna - se a partir do Século XIX, primordialmente, uma experiência

estética. Quatremère de Quincy (referência) designa que o monumento é construído

para estabelecer o que é memorável (o monumento deixa de ser evidência da

memória e passa a criá-la), ou seja, o monumento histórico é um agente vivido de

embelezamento das cidades.

O conjunto de edifícios pitorescos, estruturas arquitetônicas peculiares de

uma época, e mesmo os traçados de cidades e bairros tradicionais, as obras (em

conjunto ou não) de artistas populares, sábios, arquitetos, escritores, podem ser

considerados como Patrimônio. Como conceito estético, ele existe, assim, para o

consumo imediato. E consumo, por outro lado, pode ser também entendido como

oportunidade de acesso/inclusão. Conclui - se, desta forma, que a noção de

Patrimônio encerra diferentes facetas e significados, que estão intimamente

relacionados à cultura local. (Figuras 49 e 50)

Com a ampliação do conceito de Patrimônio, que extrapola a definição

adotada estritamente para monumentos históricos, e para efeito de citação neste

texto, ele é considerado, como sendo um conjunto de valores culturais e bens

tangíveis33 ou não, que emanam do conjunto da cultura e herança coletiva, de uma

comunidade, de uma cidade, país, ou da humanidade, colocando sempre o valor e

significado coletivo sobre o privado. Concordando com as citações da Carta de

33 Parte do Patrimônio Cultural que é visível, como alguns bens imóveis e mesmo alguns elementos naturais.
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Veneza34 que atribui aos sítios urbanos ou rurais, assim como às edificações ou

obras modestas, um significado cultural, que persistiu, ou resistiu ao tempo, destaca

- se que a conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a

uma função útil à sociedade; tal destinação é, portanto, desejável, mas não pode

nem deve alterar a disposição ou decoração dos edifícios (IPHAN, 2004, apud

FERNANDINO)

Seja pelo fato de estas áreas terem admitido diferentes utilizações em

função do seu crescimento, seja pelos usos que os edifícios assumem dentro da

trama urbana nos tempos atuais, é difícil tratar a questão da acessibilidade em toda

sua complexidade, conferindo padrões de intervenções pré-definidas, se optarmos

por um olhar nostálgico que valorize apenas a preservação per se.

Fotografia 49: Conjunto edificado tombado 
Veneza / It

Foto - Teresa Pires (Jun./2006)

Fotografia 50: Rua da Conceição - Conjunto
edificado no Centro Histórico de Natal - RN

Foto - Teresa Pires (Nov./2007)

Nesse contexto, ao se falar sobre acessibilidade ambiental ou urbana, de

imediato, faz - se uma associação aos espaços naturais ou edificados, muitas vezes

deixando de levar em consideração aqueles de interesse histórico e cultural, uma

vez que estes parecem não exigir adequações quanto à oferta de condições de

acesso e visitação, por serem, muitas vezes protegidos legalmente, e nos quais

seria praticamente impossível intervir. 

Sabemos que os sítios históricos, resultam de antigas ocupações que

caracterizam épocas em que não havia preocupação, tão pouco uma cultura

humanista, que tratasse a pessoa com deficiência com igualdade. Estas eram

34 Documento extraído da Conferencia Internacional para Conservação dos Monumentos Históricos, realizada 
em Veneza, no ano de 1964.
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relegadas aos sanatórios e não faziam parte da vida familiar, tão pouco da vida

social das cidades.

Além dessa histórica barreira social, podemos associar às tipologias de

ocupação do território, em função das características topográficas e necessidade de

defesa35, as tecnologias ou estilos construtivos que ditaram o padrão que hoje

observamos em diversas cidades históricas, uma vez que atendiam a outros

interesses, que não o planejamento para todos.

A acessibilidade não era considerada como um valor fundamental para a

sociedade, tanto quanto exige a sociedade contemporânea, que considera o acesso

um importante objetivo a ser alcançado, baseado em novas formas de convívio

social, pautadas na inclusão. A dificuldade de se promover acessibilidade em sítios

históricos decorre, além dos fatores já mencionados, de legislações referentes à

preservação que são, acima de tudo, muito restritivas, impedindo ou limitando

modificações nas características históricas de espaços ou edificações tombadas ou

protegidas, acarretando na difícil aplicação dos parâmetros normativos nas

intervenções físicas necessárias à promoção da acessibilidade.

Considerando que o conceito de Acessibilidade no Brasil é recente, no caso dos

ambientes naturais e sítios históricos urbanos, verifica - se, em geral, a existência de 

barreiras físicas, muitas vezes impostas por fatores geográficos, fatores decorrentes

da ocupação ou do padrão construtivo do passado. (Figuras 51 e 52)

É evidente que as soluções adotadas para a eliminação, redução ou

superação de barreiras na promoção da acessibilidade aos ambientes naturais e

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 todas as pessoas.

35 Observa - se a existência de cidades implantadas em locais montanhosos por se tratar de ocupações derivadas 
de antigos pontos estratégicos de defesa do território contra invasões.
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Fotografia 51 - Patrimônio ambiental 
protegido. Morro do Careca - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 52 - Patrimônio edificado 
tombado. Pirinópolis  GO

Foto: Teresa Pires (Dez / 2006)

Com relação a estes aspectos que caracterizam melhorias e adaptações dos

centros urbanos históricos, a Carta de Lisboa, de 1965, refere - se à reabilitação

desses espaços, como sendo resultantes de estratégias da gestão urbana, visando

à requalificação da cidade através de intervenções diversificadas destinadas a

valorizar as potencialidades sociais, econômicas e funcionais, como forma de

promover, também, a melhoria da qualidade de vida das populações residentes

(ADAMS, 2001, apud PERNANDINO).

Nesse sentido, preservar significa também, oferecer continuidade ao bem, o

que parece ser possível, apenas, com seu usufruto por parte da sociedade,

momento em que se devem adotar as condições possíveis e máximas de

acessibilidade, utilizando os procedimentos indicados na legislação pertinente à

remoção de barreiras.

Neste sentido, a adoção das condições possíveis para a acessibilidade aos

bens culturais a fim de equiparar as oportunidades de fruição destes bens pelo

conjunto da sociedade, permeia, portanto, um conjunto de ações articuladas,

deflagradas a partir de políticas públicas específicas, que se apóiam em leis de

proteção ao Patrimônio, ao tempo em que devem atender a normativos técnicos

flexíveis e legislações que garantam a acessibilidade a todos os cidadãos. 

Percorrer os espaços e acessar as atividades abertas ao público, total ou

parcialmente, de forma autônoma, passa a constituir também um fator de integração

das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida na busca de sua total inclusão

nos espaços históricos, culturais e turísticos.
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Esta é uma relação bastante complexa, pois na medida em que a

valorização e a requalificação desses espaços vêm atraindo cada vez mais a

população, seja para visitação ou com intuito de moradia, sua forma original exclui

grande parte da sociedade, exigindo elevados investimentos na implantação de infra

- estruturas urbanas, as quais não atingem seu pleno desempenho. Isto ocorre

considerando que, na maioria das cidades, as áreas históricas coincidem com áreas

centrais menos habitadas, onde os usos atuais não correspondem mais aos

tradicionais, e em alguns casos, são relegadas ao abandono. (Figuras 53 e 54)

As estratégias de preservação do Patrimônio e de tombamento de edifícios

ou sítios históricos, bem como de proteção de bens patrimoniais memoriais,

representativos da cultura de uma sociedade, afetam, muitas vezes, o traçado

urbano das cidades, as relações entre os edifícios ou espaços abertos que integram

o conjunto do sítio, como também os usos dos espaços, tal qual foram concebidos

originalmente. Por outro lado, as adaptações que visam a revitalização desses

espaços, na tentativa de atrair visitantes ou moradores, como forma de tirá-los do

abandono, atraem também, serviços concorrentes e infra - estrutura adicional que

devem ser implantadas com muito cuidado, no sentido de não descaracterizar a

referência memorial do sítio.

Sabe - se, de antemão, que geralmente, são espaços nos quais as vias não

foram projetadas para receber grande fluxo de veículos, as calçadas, quando

existentes, são estreitas e confinadas, não há espaços disponíveis para

estacionamentos, tão pouco, os serviços consolidados oferecem suporte para uma

ampliação que não venha a desfigurar as peculiaridades locais. (Figuras 55 e 56)

Avaliar como será possível estabelecer parâmetros aceitáveis de

intervenções nessas áreas, e levantar as dificuldades mais prementes quanto ao

acesso, deslocamento e usos, constitui, a meu ver, um tema cuja relevância se

traduz pela necessidade de se atingir, ao mesmo tempo, uma linguagem comum

quanto ao problema da acessibilidade em sítios históricos ou áreas culturais

tradicionais abertas à visitação pública. Coincidentemente, a avaliação dos

deslocamentos urbanos destacados nesta dissertação recai sobre o espaço central

de nossa Cidade, considerado como sendo o Centro Histórico e Cultural de Natal.
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Fotografia 53 - Centro histórico de Natal/RN 
Ao fundo, Igreja de Santo Antônio

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 54 - Centro histórico de Natal/RN

Ao fundo antigo Cine Rio Grande
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 55: Rua da Conceição no Centro 
Histórico da Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 56: Usos e Ocupação da área 
central da Cidade Alta - Centro Histórico 

Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

A despeito, entretanto, de tais dificuldades, muitas intervenções vêm sendo

realizadas neste campo, em todo o mundo, e no Brasil, visando o atendimento das

legislações; e muitos estudos avaliam a qualidade das soluções adotadas, a partir

da percepção e usos de visitantes ou moradores contribuindo para levantar as suas

dificuldades quanto ao deslocamento e permanência nos ambientes históricos ou

culturais, e como produto, oferecem uma diretriz para condução de novas pesquisas

na área.(Figuras 57 e 58)
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Fotografia 57 - Projeto Pirinópolis para 
Todos. Pirinópolis / Go

Foto: Teresa Pires (Dez./ 2006)

Fotografia 58 - Projeto Cidade para Todos. 
Centro Histórico de Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./ 2007)

Diante dessas premissas, facilitar o acesso e permanência de todos, em

ambientes naturais, espaços urbanos edificados ou não, de caráter histórico ou

singularmente importante para a cultura local, seja pela supressão das barreiras

físicas existentes, ou pela instalação de equipamentos ou ajudas técnicas, passa por 

um conjunto de ações conjuntas dos organismos públicos envolvidos.

O Brasil dispõe de uma legislação bastante rigorosa quanto à

obrigatoriedade de promover a inclusão de todos, respeitando os princípios do

Desenho Universal que está assegurada no último Decreto Federal que dispõe

sobre o assunto (Decreto No 5.296, de 2 de dezembro de 2004), remetendo - se aos

critérios técnicos contidos na NB 9050/2004 (item 08).

Entretanto, a supressão de barreiras físicas em sítios históricos /culturais, é

muito difícil e nem sempre possível dentro dos padrões exigidos à oferta de

acessibilidade absoluta, embora seja fundamental, flexibilizar alguns parâmetros,

não só para o atendimento das legislações e normativos técnicos, mas, sobretudo,

para a fruição e qualificação dos espaços de uso coletivo. (Figuras 59 e 60)
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Fotografia 59: Projeto Pirinópolis para Todos
Adaptação física em Pirinópolis / Go

Foto: Teresa Pires (Dez./2006)

Fotografia 60: Projeto Cidade para Todos
Adaptação física em Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

O IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, através da

Instrução Normativa 01 de novembro de 2003, também preconiza medidas de

adaptações físicas para promoção de acessibilidade em sítios históricos e bens

imóveis protegidos por Lei no Brasil, sem que as mesmas comprometam as

características originais dos espaços ou edificações, ou seja, admite desta forma,

que é possível flexibilizar as exigências normativas, reforçando a necessidade de se

estabelecer níveis compatíveis de acessibilidade aos ambientes e bens patrimoniais

coletivos.

Diante das considerações alçadas, pode-se dizer que a Acessibilidade

Universal tem sido empreendida em sítios históricos ou áreas de interesse cultural,

como forma de promover a inclusão, segundo a adaptação dos parâmetros

estabelecidos em leis e normas visando o máximo acesso com mínimas

intervenções que possam descaracterizar o bem cultural ou patrimonial. (Figuras 61e 

62)

As questões relacionadas diretamente ao Patrimônio histórico - cultural, no

entanto, não constituem objeto central de discussão na dissertação apresentada, e

têm sido referenciadas visando estabelecer um vínculo entre as soluções adotadas

em casos similares, já que o foco da pesquisa é o deslocamento das pessoas em

uma área central de interesse memorável, traçando, como resultado, um conjunto de 

diretrizes básicas de como aplicar normas de acessibilidade a esses ambientes.
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Fotografia 61: Adaptações físicas para 
promoção de acessibilidade  Praça de São 

Marco Veneza/IT

Foto: Teresa Pires (Nov./2006)

Fotografia 62: Adaptações físicas para 
promoção de acessibilidade  Praça de São 

Marco Veneza/IT

Foto: Teresa Pires (Nov./2006)

Segundo, ainda, o contexto espacial e temático, não se pode negar as

especificidades relacionadas à visitabilidade desses espaços, sobretudo, enfocadas

sob o ponto de vista do conhecer a cidade a pé e da mobilidade acessível, visto

que para se desbravar um ambiente é preciso caminhar, ainda que este caminhar

seja sobre rodas, apoiado em muletas ou orientado por bengalas.

5.1 Acessibilidade e Turismo

Caminhar a pé é uma das atividades mais fundamentais ao ser humano, e

faz parte da vida cotidiana de mais de 30% da população urbana brasileira que

fazem seus deslocamentos exclusivamente a pé. Se considerarmos que 80% da

população do Brasil habitam as cidades, e que estas recebem um contingente extra

de visitantes, chega - se a um número considerável de deslocamentos. O caminhar

é, desta forma, uma atividade de movimento e de descobrimento, propiciada,

também, pela atividade turística.

Assim, a evolução do tema acessibilidade passa a abranger diversos

setores econômicos e sociais, entre eles, as atividades relacionadas ao Turismo,

uma vez que o turista que porventura tenha algum tipo de limitação motora ou

sensorial seja ou não usuário de cadeira de rodas, por exemplo, tem dificuldade de

se hospedar em hotéis, freqüentar praias, restaurantes, casas noturnas, museus e
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outros estabelecimentos turísticos, devido à falta de acesso adequado e

permanência confortável nesses ambientes.

O Turismo envolve movimento, relações inter- pessoais e constitui uma

atividade de convívio promotora de integração e inclusão social. É, portanto, um

fenômeno social envolvendo pessoas em deslocamentos variados, com expectativas 

e necessidades que devem ser atendidas, colocando-se entre elas, a acessibilidade.

Segundo a Organização de Turismo - OMT (2001) pode-se dizer que o

Turismo compreende as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e

estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período consecutivo

inferior a 01(um) ano com finalidade prioritária de lazer.

O Turismo é ainda uma das diferentes formas de lazer que propicia o

atendimento das necessidades humanas de aventura, de descoberta, de movimento

e de apreciação da natureza, concomitantemente.

De uma forma mais abrangente, o Turismo pode ser conceituado também

como uma das formas de lazer que podem ser praticadas, como muito bem

conceitua o sociólogo francês Joffre Dumazedier (1973): Lazer é um conjunto de

ocupações às quais o indivíduo pode entregar - se de livre vontade para repousar,

divertir - se, recrear e entreter - se ou, ainda, para sua formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora, após livrar - se ou

desembaraçar - se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Isto vale para

todas as pessoas, independente de sua habilidade em relacionar - se com o meio.

Com relação às pessoas idosas que apresentam diferentes graus de

dificuldades, seja em sua mobilidade, audição ou visão, deve - se frisar que estas

possuem, também, necessidades afetivas e psicológicas que se somam às

dificuldades físicas. Neste sentido, é importante que este grupo seja freqüentemente

informado sobre possíveis locais de encontro, atividades que estimulam o convívio e

passeios, que nem sempre teriam o mesmo direcionamento daquele destinado a

grupos de outras faixas etárias. 

Neste contexto, passeios de cunho cultural, de ampliação do conhecimento

ou de rememoração do espaço vivido há tempos, tornam-se uma boa opção em se

tratando desses grupos específicos. (Figuras 63, 64, 65 e 66)
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Fotografia 63: Grupo de pessoas idosas em visita 
ao Mosteiro dos Jerônimos. Lisboa/Pt

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 64: Adaptação móvel para acesso. 
Mosteiro dos Jerônimos. Lisboa/Pt

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 65: Turismo autônomo na melhor 
idade. Orla de Ponta Negra - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 66: Turismo assistido na melhor 
Idade. Calçadão em Lido - Veneza/ IT

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Em 1998 com inspiração em movimentos internacionais que geravam

grandes facilidades e produziam guias turísticos de cidades acessíveis desde a

década de 1980, países como a França, a Alemanha, os EUA e alguns países

escandinavos, viu-se emergir a consolidação do Turismo para Todos", em

resposta a uma demanda crescente no setor voltado para o turismo internacional

compreendeu a importância deste mercado suplementar. Este movimento cresceu,

em muitos países, com efeitos multiplicadores, pois não apenas aumentaram os

grupos de idosos ou de pessoas com necessidades especiais desejosas de viajar,

como cresceu a aceitação das empresas que apresentavam este tipo de

responsabilidade social. 
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Eliminar as barreiras de acesso e de utilização de espaços de visitação

tornou-se, a partir de então, essencial no sentido de garantir o atendimento às

múltiplas necessidades especiais das pessoas, e para o planejamento de locais de

turismo universais e inclusivos. (Figuras 67 e 68)

No entanto, no Brasil, apesar da crescente conscientização sobre a

necessidade de projetar espaços que atendam a um maior número de pessoas, o

tema da acessibilidade nos espaços de visitação e ambientes turísticos ficou por

muito tempo esquecido.

Fotografia 67: Turismo para Todos  Andes

Fonte: Revista Sentidos

Fotografia 68 - Turismo para Todos - Patagônia

Fonte: Revista Sentidos

Apenas recentemente (2003) o Governo Federal, por intermédio de seu

órgão que trata das políticas públicas de atendimento aos direitos de Pessoas com

Deficiência, ciente da lacuna existente entre o discurso e a realidade, procurou

remendar a falta de referências a pessoas com deficiência em seu Plano Nacional

de Turismo . Assim, em seu parecer Nº. 13/2003, o Conselho Nacional dos Direitos

das Pessoas Portadoras de Deficiência CONADE, faz esta consideração,

reconhecendo que a maioria das cidades turísticas brasileiras ainda apresenta

muitas barreiras de acessibilidade, começando pelos meios de transporte não

acessíveis, a ausência de quartos adaptados para pessoas com deficiência física ou

sensorial nos hotéis, e até o grande número de restaurantes que não estão

preparados para o recebimento e atendimento das pessoas portadoras de

deficiência (Parecer Nº. 13/2003  PR/CONADE).
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O CONADE aponta também para a inexistência de teatros e museus com

estrutura adequada para o recebimento destas pessoas, recomendando que o

Ministério de Turismo reveja seu Plano Nacional de Turismo de maneira a

acompanhar outras leis nacionais e a própria Constituição Federal Brasileira que

garante o direito de ir e vir de todos.

Além dos espaços edificados que não contemplam a inclusão das pessoas

com deficiência ou mobilidade reduzida, há de se pensar nas diversas ofertas de

atividades relacionadas ao Turismo, entre elas o turismo ecológico ou de aventuras.

Os serviços oferecidos deverão atentar para a participação de todas as pessoas,

ainda que, em dado momento seja necessária a assistência por parte de pessoal

devidamente treinado e qualificado para o atendimento de pessoas com dificuldades

de superar algum eventual obstáculo. (Figuras 69 e 70)

Ainda no ano de 2003, no governo do Distrito Federal, a Comissão

Permanente de Acessibilidade, cria o Programa Acessibilidade: Direito de Todos

Turismo sem Barreiras com o objetivo geral de mobilizar setores do Governo e

sociedade civil para discutir as questões de acessibilidade em monumentos,

atrativos turísticos e áreas de lazer no Distrito Federal (Turismo sem Barreiras,

Relatório Síntese, Agosto/ 2003, p.3).

Fotografia 69: Turismo Náutico para Todos -
S. Leopoldo/RS

Fonte: Revista Sentidos

Fotografia 70: Turismo Náutico para Todos -
S. Leopoldo/RS

Fonte: Revista Sentidos

Algumas cidades como São Paulo, Goiânia, Juiz de Fora e Belo Horizonte

iniciaram campanhas de conscientização e elaboração de guias de acessibilidade

sem conseguir, no entanto, sensibilizar de maneira efetiva, os setores privados de
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investimento à atividade turística. Além de políticas específicas voltadas para

estimular o turismo para todas as pessoas, visando, especialmente a acessibilidade

de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a Norma Brasileira, NB -

9050/04, traz parâmetros técnicos a serem adotados em locais de hospedagem e

outras atividades correlatas. Garantem - se essas ações em acessibilidade no

turismo por obrigação legal, a ser atendida, conforme determina o Decreto Federal

5.296/2004.

Mais recentemente, o Estado do Rio de Janeiro também iniciou o

movimento em prol do Turismo e lazer acessíveis para todos , quando a

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de suas

Comissões de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência e de Turismo, realizou no

mês de maio de 2003, o Seminário Rio de Janeiro, um Estado para Todos que

visava discutir, com cerca de 100 municípios, sobre a importância de se planejar

espaços turísticos inclusivos.

No mesmo ano foi aberto ao público o acesso mecanizado para o Cristo

Redentor, com elevadores panorâmicos e escadas rolantes. Foram instalados três

elevadores panorâmicos, cada um com capacidade para 14 (quatorze) pessoas. O

acesso é feito por uma área que atende tanto aos visitantes que chegam de carro,

quanto aos que desembarcam na plataforma de trem da Estrada de Ferro do

Corcovado. (Figuras 71 e 72)

Fotografias 71 e 72: Acessibilidade ao 
Cristo Redentor - Rio de Janeiro/RJ

Fonte: Site http//obras.rio.rj.gov.br/figuras
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Em Natal, o Turismo constitui uma atividade que, segundo a Secretaria

Municipal de Turismo SECTUR atrai cerca de dois milhões de visitantes por ano.

São turistas que vêm de todo o mundo buscando lazer, repouso, entretenimento,

mas, principalmente, desfrutar das tão divulgadas belezas naturais e respirar o ar

mais puro das Américas. 

De fato, Natal conhecida como a Cidade do Sol, oferece aos seus visitantes, 

uma boa estada em hotéis de qualidade, uma diversificada gastronomia, produtos

típicos e folclore peculiar, enfim, um conjunto de atrações que agradam e

incrementam a entrada de recursos, oportunizando empregos e realimentando o

ciclo econômico de todas as atividades correlatas.

No entanto, além de oferecer os atrativos divulgados na mídia, a cidade

deve se preparar para receber a grande variedade de pessoas, incluindo aquelas

com deficiência ou mobilidade reduzida, pois em algum momento, todos fazemos

turismo. Pensar no turismo acessível significa estar pronto para oferecer

oportunidades a todas as pessoas, diversificar as atividades de turismo e lazer,

ampliando, o mercado promissor que se vislumbra em curto prazo.

A Cidade do Sol está incluída entre os destinos turísticos mais requisitados

no mundo e deve se preparar adequadamente para oferecer aos seus visitantes

condições de acessibilidade aos espaços edificados ou naturais, aos serviços e

produtos, condizentes com essa crescente demanda. 

Com a intensificação das atividades ligadas ao turismo, na cidade do Natal,

enaltecendo, sobretudo, as belezas naturais da orla marítima urbana36, é possível

que em poucos anos a Cidade seja conhecida apenas pelas suas praias que

emprestam sua beleza aos cartões postais pelo mundo afora, em detrimento da sua

história, sua cultura, enfim, do seu Patrimônio. (Figuras 73 e 74)

Cabe aos órgãos responsáveis pela gestão da atividade turística, no

Município, que além da necessária divulgação das belezas naturais - do sítio

ambiental peculiar de Natal, sejam também valorizados os eventos relacionados à

cultura local, atraindo investimentos e visitantes para o Centro Histórico de Natal,

que não se limita apenas à Cidade Alta, estendendo-se também, ao bairro da

Ribeira.

36 Turismo de Sol e Mar
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Naturalmente que para divulgar a cidade que todos podem visitar é preciso,

previamente, dotá-la das condições de acessibilidade adequadas ao atendimento de

todas as pessoas, a iniciar pelas calçadas, sistemas de transportes, espaços abertos 

de uso coletivo e locais de reunião, lazer, entretenimento e hospedagem, numa ação 

estratégica que envolve os diversos atores da sociedade.

Sabe - se que o grau de acessibilidade existente nas edificações e áreas

livres, urbanas ou naturais, principalmente as mais antigas, atende apenas àqueles

indivíduos que se enquadram em um modelo humano padrão: adulto, jovem, magro,

sadio e sem seqüelas. Entretanto, é possível observar em qualquer lugar do mundo,

centros urbanos desenvolvidos, por exemplo, da Europa, que a acessibilidade é uma 

questão que diz respeito a todas as pessoas. Isto porque algumas áreas centrais

não sofreram o processo de esvaziamento, persistindo o tipo de ocupação

residencial tradicional, ao mesmo tempo em que também são alvo de constantes

ações integradas de renovação e aplicação de investimentos garantindo, ao mesmo

tempo, a sua utilização continuada, e evitando desta forma, o abandono histórico

das áreas mais centrais.

Fotografia 73 - Praia de ponta Negra: ao fundo o 

Morro do Careca. Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 74 - Memorial Câmara Cascudo, no 

Centro Histórico. Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Os países ditos do velho mundo possuem uma população crescente de

idosos, o que exige constantes adaptações dos espaços públicos para que estas

pessoas mantenham seu ritmo de vida, que inclui viajar e caminhar a pé no lugar
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onde vivem. Isto amplia as suas possibilidades de integração em todos os aspectos

da atividade humana. (Figuras 75, 76, 77 e 78)

Ao contrário, os obstáculos ao acesso físico, juntamente com as barreiras

psicológicas e/ sociais, que atribuem à pessoa idosa um ônus por ter envelhecido,

impedem ou dificultam, uma convivência natural com os outros e geram o aumento

de preconceitos.

Interessante reforçar que as intervenções que se processam nesses

espaços históricos e de cunho turísticos, não constituem grandes obras físicas que

acabariam por descaracterizar as feições originais dos sítios ou edificações; porém

observa-se que a maioria delas são de fácil aplicação, manutenção e oferecem

condições flexíveis para remoção e readequação.

Fotografia 75: Visitação acessível no 
Vaticano. Roma/IT

Foto: Teresa Pires (Jun./2006)

Fotografia 76: Adaptações móveis para 
acessibilidade no Vaticano. Roma/IT

Foto: Teresa Pires (Jun./2006)

Fotografia 77: Adaptações físicas em 
escadaria da Praça de S. Marco - Veneza/IT

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 78: Adaptações físicas em 
escadaria da Praça de S. Marco - Veneza/IT

Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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A sustentabilidade desses centros decorre, também, da obtenção por meio

de ações integradas, de investimentos em parceria com a iniciativa privada, para a

construção da memória do espaço, conferindo-lhes, muitas vezes, uma nova função,

através da reestruturação física de seu conjunto edificado, oferecido a novos usos

economicamente viáveis, do equilíbrio da infra - estrutura e finalmente, da oferta de

espaços acessíveis, na produção de um lugar que se mantêm atraente e dinâmico -

um lugar que fala . Nesse contexto, o Turismo é um agente promotor, através do

qual os centros históricos urbanos podem vir a constituir verdadeiros espaços de

inclusão.

Muitas experiências tendo como direção o modelo de revitalização

adequado a cada sítio, também aconteceram no Brasil, ainda que lenta e

discretamente. É o caso de Curitiba, em meados dos anos 70, com uma intervenção

em pequena escala no centro histórico, cujo sucesso estimulou outras experiências

positivas, nos centros históricos do Rio de Janeiro37, Pelourinho e no centro de

Recife, cujas intervenções tenderam a uma continuidade de ações ao longo dos

últimos anos, estendendo - se para os Centros Históricos de Pirinópolis, São Luiz e

Olinda. (Figuras 79, 80, 81 e 82)

Fotografia 79: Intervenções no Centro/RJ
Fonte: Projeto Rio Cidade: O Urbanismo de Volta 

às Ruas (1996)

Fotografia 80: Intervenções em acessibilidade 
no Centro Histórico de S. Luiz/MA

Foto: Teresa Pires (Ago./2005)

37 Corredor Cultural do Rio de Janeiro (1979)
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Fotografia 81: Intervenções em 
acessibilidade em Pirinópolis/GO

Foto: Teresa Pires (Dez./2006)

Fotografia 82: Intervenções em acessibilidade 
na Orla marítima de Olinda/PE

Foto: Teresa Pires (Maio/2006)

No caso específico de Pirinópolis, cidade colonial histórica situada em

Goiás, as intervenções projetadas pelo Projeto Pirinópolis sem Barreiras -

Patrimônio Para Todos , por meio do Programa Cidade Para Todos, financiadas pelo

Governo Federal, são consideradas exemplares, face às adequações promovidas

naquele sítio, respeitando as condições e características preexistentes.

No entanto, observa - se que o projeto deu prioridade ao atendimento das

necessidades especiais das pessoas com restrições locomotoras, deixando de

contemplar, em igual importância, as pessoas com deficiências sensoriais. 

Sabe-se que as ações em adaptação de espaços de interesse

histórico/cultural apontam para alguns aspectos convergentes quanto aos projetos

implantados:

1- Conhecimento dos problemas e capacitação técnica;

2- Planejamento, monitoramento, gestão e marketing;

3- Diversificação dos usos do solo, porém focado em um uso especializado, forte 

e atraente;

4- Respeito à memória coletiva e ao contexto cultural pré - existente;

5- Atenção à qualidade do projeto;

6- Processos participativos com envolvimento de toda a sociedade.

Em Natal, as áreas centrais de interesse histórico/cultural, representadas

pelos bairros da Ribeira e Cidade Alta, também têm sido alvo de continuadas

intenções de revitalização, focados, sobretudo, nas atividades relacionadas ao
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turismo, à cultura e ao entretenimento, com a oferta de serviços de lazer cultural

noturno e utilização dos espaços abertos para a realização de feiras e outros

eventos culturais. (Figuras 83, 84, 85 e 86)

A possibilidade oferecida pelo Plano Diretor de Natal de se proceder à

Operação Urbana Consorciada, abriu alternativas de investimentos compartilhados

entre a municipalidade e o setor privado, sem que, efetivamente, estejamos

assistindo a progressos neste campo.

Devido, entretanto, às especificidades do centro histórico de Natal, o qual se

apresenta ainda, pouco estruturado para o atendimento de demandas elevadas,

como por exemplo, decorrentes do incremento de processos de reusos das

edificações para fins de moradias, as tentativas em revitalizar seus espaços e

edificações, por meio desses instrumentos de desenvolvimento urbano, os

consórcios e parcerias com empresários e comerciantes locais, não lograram o êxito

pretendido, considerando que estes espaços, sobretudo o Bairro da Ribeira e

Cidade Alta, ainda se encontram isolados dos bairros mais procurados e

movimentados, embora integrem o roteiro turístico da cidade do Natal.

Fotografia 83  Intervenções no Centro 
Histórico Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (1998)

Fotografia 84  Intervenções no Centro 
Histórico - Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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Fotografia 85 - Intervenções no bairro da 
Ribeira ( 2006/2007) Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 86 - Intervenções no bairro da 
Ribeira ( 2006/2007) Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

A falta de manutenção dos equipamentos urbanos, ausência de iluminação

pública adequada e segurança pública podem ser apontadas como alguns dos

fatores que inibem a ocupação dessas áreas, os quais associados à falta de ações

públicas atrativas, como incentivos fiscais e isenção de impostos, dentre outras,

podem contribuir como os responsáveis pelo abandono das áreas centrais de Natal.

Entretanto, no sentido de torná-las mais acessíveis e visitáveis, algumas

adequações têm sido implantadas, nos últimos anos, atendendo, também, aos

critérios contidos na legislação municipal e federal, contemplando, sobretudo, a

ampliação de infra - estrutura urbana para oferta de serviços públicos, os espaços

abertos de uso coletivo, calçadas, mobiliários e equipamentos urbanos. (Figuras 87

e 88)
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Não se deve perder de vista, entretanto, que em função das legislações

federal e municipal que norteiam os projetos para execução de obras e de

adequações em acessibilidade, onde devem ser incluídas aquelas em sítios de

interesse turístico histórico/cultural, as intervenções para promoção de níveis

diferenciados de acessibilidade devem preservar, ao máximo, os aspectos da

memória, em si, oferecendo, ao mesmo tempo, novas possibilidades de usos e

ofertas diversificadas, como fatores essenciais à sua manutenção e visitação, como

tem ocorrido em diversos centros urbanos do País. (Figuras 89, 90, 91 e 92)

Fotografia 89: Corredor Cultural de São Paulo
Fonte: 2o Seminário Pernambucano de Calçadas

(2006)

Fotografia 90: Belo Horizonte/MG
Fonte: 2o Sem. Pernambucano de Calçadas

(2006)

Fotografia 87 - Estação de 
Transferência - Av. Rio Branco -

Cidade Alta (2008)
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 88 - Parada Metropolitana -
Intervenções em Transporte Público no 

bairro da Cidade Alta (2007)
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)
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Fotografia 91: Rua de Pedestres no Centro 
Comercial de Recife/PE

Fonte: 2o Seminário Pernambucano de Calçadas
(2006)

Fotografia 92: Calçadão em Fernando de 
Noronha/PE

Fonte: 2o Seminário Pernambucano de 
Calçadas (2006)
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6 DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVOS DE APOIO AOS PROJETOS

No Brasil, a acessibilidade ambiental é garantida pela Constituição Federal de

1988. O artigo 227, parágrafo 1°, inciso II, dispõe sobre a inclusão social das

pessoas com deficiência, mediante a facilitação do acesso aos bens e serviços

coletivos e através da eliminação de preconceitos e de obstáculos arquitetônicos. O

parágrafo 2° estabelece que a Lei disporá sobre normas de construção de

logradouros e de edifícios de uso público e sobre normas de fabricação de veículos

de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas com

deficiência.

Ao analisarmos o Capítulo VII da Constituição, podemos concluir que inclusão 

social é uma condição fundamental para que o indivíduo tenha garantido seu direito

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

E isso só é possível para as pessoas com deficiência mediante a facilitação

do acesso aos bens e serviços coletivos e através da eliminação de barreiras

arquitetônicas.

Assim, ao estabelecer que a Lei garantirá normas de acessibilidade ambiental 

para a construção de logradouros e edifícios, a Constituição Federal oferece uma

ferramenta legal para a garantia do direito primordial de acesso e inclusão social das 

pessoas com deficiência.

Em 24 de outubro de 1989, a Lei Federal nº. 7.853 criou normas gerais que

asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com

deficiência e sua efetiva inclusão social. Em relação às edificações, o artigo 2° desta

lei, dispõe sobre a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a

funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os

obstáculos às pessoas com deficiência e que permitam o acesso destas aos

edifícios, logradouros e meios de transporte. 

Para a aplicação e interpretação dessa Lei, o artigo 1° explicita que devem

ser considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da

justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem - estar e outros.

Através da CORDE, foi instituído em várias capitais brasileiras o programa de

Eliminação de Barreiras Arquitetônicas e Ambientais - Projeto Cidade para Todos ,

em 1994.
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Em, Natal, no âmbito municipal, a acessibilidade é garantida pela Lei 4090/92, 

que assegura a integração social da pessoa com deficiência e a facilitação do

acesso a bens e serviços coletivos, através da remoção de barreiras arquitetônicas.

Para tanto, incumbiu-se o Poder Público de estabelecer normas de construção e

adaptação de logradouros e edifícios de uso público e de adaptação de veículos de

transporte coletivo. Essa Lei também inclui parâmetros de acessibilidade para

urbanização, mobiliário urbano e edifícios.

A Lei Federal nº. 10.048 de 8 novembro de 2000, que dispõe sobre a

prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, idosos e gestantes, voltou a

determinar que os logradouros, os sanitários públicos e os edifícios de uso público

estariam submetidos a normas de construção, para efeito de licenciamento. Essas

normas estariam destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais pelas pessoas 

com deficiência; entretanto, esta Lei, não definiu tais normas.

Finalmente, em 19 de dezembro de 2000, a Lei Federal nº. 10.098 foi

promulgada para estabelecer as normas gerais e os critérios básicos para a

promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços

públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de

transporte e de comunicação.

A Lei federal nº. 10.098/00 é a primeira legislação nacional a dispor sobre

parâmetros técnicos de acessibilidade ambiental obrigatórios para a arquitetura e o

urbanismo em todo o território nacional. Essa foi a primeira Lei Federal a utilizar

expressamente o termo acessibilidade e a se referir, mesmo que parcialmente, às

normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT. Sua regulamentação veio com o Decreto nº. 5.296 de 2 dezembro de 2004

que detalhou ainda mais os parâmetros de acessibilidade ambiental e que definiu,

de forma geral, as normas técnicas de acessibilidade da ABNT como a base técnica

para projetos arquitetônicos e urbanísticos no país.

Por exporem uma definição ideologicamente abrangente e definirem critérios

técnicos tão detalhados e precisos (através das normas técnicas da ABNT), a Lei

federal nº. 10.098/00 e o Decreto federal nº. 5.296/04 representam um grande

impacto sobre os projetos arquitetônicos e urbanísticos do país, uma vez que é

notória a falta de acessibilidade das edificações e espaços urbanos projetados e

construídos até então.
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6.1 As Disposições do Decreto Federal Nº. 5.296/04 em relação aos espaços de 
uso coletivo

Este Decreto Federal veio regulamentar as leis federais nos 10.048/2000 e

10.098/2000, utilizando ainda a nomenclatura pessoa portadora de deficiência,

especificando quem são estas pessoas para as quais de devem oferecer os

atendimentos prioritários, as condições de acessibilidade e evocando o atendimento

aos princípio do desenho universal, tomando como referências básicas as normas

técnicas de acessibilidade da ABNT.

Cita o Poder Público e entidades de classes, como agentes fiscalizadores e

gestores do tema, desde à inclusão do mesmo em conteúdos programáticos na

formação de profissionais em cursos técnicos e superiores da área de Arquitetura,

Engenharia, e correlatos, colocando-os como co responsáveis e coadjuvantes na

construção da acessibilidade em todos os níveis da vida social.

Amplia, portanto, os direitos das pessoas que especifica, não somente

através da obrigatoriedade profissional e administrativa, ou sob o enfoque da

acessibilidade aos espaços urbanos e edificados por meio de planos diretores ou

códigos de posturas que devem contemplar este tema, mas, sobretudo, porque

garante a equiparação das oportunidades a todas as pessoas, sobretudo as

portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida.

Segundo os princípios do desenho universal, normas técnicas da ABNT38,

acrescidas das legislações estaduais e/ou municipais, definem condições

específicas para a promoção da acessibilidade, cabendo o estudo para a pesquisa

da dissertação, daquelas relacionadas ao espaço físico ambiental, urbano, de uso

público.

Cabe inicialmente ao planejamento da cidade, na construção de todos os

seus espaços públicos, a função de torná-los acessíveis, dotando-os de calçadas,

guias rebaixadas, rampas, travessias, sinalizações táteis, mobiliários e elementos da

urbanização, acessíveis e utilizáveis. 

Projetos e obras somente serão licenciados se estiverem em conformidade

com os parâmetros de acessibilidade estabelecidos no Decreto.

38 NB - 9050
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Quanto à acessibilidade aos bens culturais edificados, a redução ou

superação das barreiras devem atender ao que estabelece a Instrução Normativa no

1, do IPHAN39, de 25 de novembro de 2003.

Traz ainda normas específicas para estacionamentos, que devem contemplar

vagas reservadas para PPD40, para instalação de elevadores, plataformas de

deslocamento vertical41, assim como para outros tipos de ajudas técnicas. 

Tratando ainda, de deslocamentos, o Decreto apresenta as condições gerais

para que todos os espaços e ambientes relacionados à oferta de serviços de

transportes coletivos, público ou privado, se ajustem às novas regras de

acessibilidade, assim como os veículos coletivos e outros modos de transporte

(trens, aviões, barcos).

Para o estudo em questão, são considerados todos os critérios relativos à

acessibilidade na via pública, tendo as calçadas e os elementos que se projetam

sobre ela, como objeto de pesquisa direta.

6.2 As Normas de Acessibilidade Ambiental da Associação Brasileira De 
Normas Técnicas  ABNT

A norma da ABNT42, NBR - 9050, visa proporcionar à maior quantidade

possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de

mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente,

edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos.

Com relação aos espaços abertos, edificações, mobiliários e equipamentos

urbanos que vierem a ser projetados, construídos, montados ou implantados, bem

como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, eles devem 

atender ao disposto nesta norma para serem considerados acessíveis. Edificações

e equipamentos urbanos que venham a ser reformados devem ser tornados

acessíveis. Em reformas parciais, a parte reformada deve ser tornada acessível.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT é a entidade

reconhecidamente competente na elaboração de normas técnicas e operacionais de

apoio à execução de projetos que objetivem a realização de intervenções

39 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
40 Pessoa Portadora de Deficiência
41 PDV
42 Associação Brasileira de Normas Técnicas
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arquitetônicas e urbanísticas pelos diferentes agentes políticos da sociedade. O

objetivo da normalização em acessibilidade, segundo a própria ABNT 14, é atender

aos preceitos do Design Universal, estabelecendo requisitos que sejam adotados em 

edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, meios de transporte,

meios de comunicação de qualquer natureza, e seus acessórios, para que possam

ser utilizados por pessoas com deficiência. 

A NBR 9050/2004, intitulada Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços

e equipamentos urbanos, substituiu, desde 30 de junho de 2004, a NBR 9050/1994

intitulada Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações,

espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.

Para a análise das intervenções em acessibilidade pelo Projeto Cidade Para

Todos, será levada em consideração a norma de 1.994, comparando os parâmetros

da NB 9050/2004, pois o objetivo do estudo é verificar a eficiência das intervenções

face às atuais referências legais e normativas.

6.3 Desenho Universal

Conceitualmente, O Desenho Universal é o desenho que visa atender a

maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais

da população 43. É, também, a concepção de espaços, artefatos e produtos que

visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características

antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, constituindo

- se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade44.

Os princípios básicos do Desenho Universal nortearam a elaboração das

Normas Brasileiras que versam sobre acessibilidade, ampliando os parâmetros de

acesso, alcance e utilização de espaços, ambientes e produtos, por todas as

pessoas com segurança e autonomia. Oportuniza, desta forma, a inclusão.

Em 1963 foi criada em Washington - EUA, uma comissão para um

Desenho livre de barreiras , que se constituía em uma corrente ideológica que

concebia o desenho de equipamentos, edifícios e áreas urbanas, visando a

utilização pela maior e mais variada gama de pessoas. O conceito de um desenho

livre de barreiras acabou evoluindo para um desenho universal. Universal, por se

43 ABNT NBR - 9050/2004

44 Decreto Federal Nº. 5.296/04, Art. 8º, Inciso IX
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destinar a qualquer pessoa e por ser fundamental para a realização dos objetivos

básicos da vida cotidiana que se constituem, na verdade, na consolidação dos

direitos humanos.

O objetivo é simplificar o quotidiano dos cidadãos criando equipamentos,

produtos, serviços, comunicações e ambientes mais amigáveis para um maior

número de pessoas, a custos reduzidos. 

Originalmente, o Desenho Universal foi concebido, tendo como sustentação

uma base teórica que compreende 7 (sete) princípios, os quais devem ser aplicados, 

tanto para avaliar desenhos existentes, como para orientar os processos de

elaboração e construção de espaços e produtos dirigidos, sob estes princípios, para

a totalidade das pessoas.

No entanto, outros fatores, além dos princípios do Desenho Universal que

servem de orientação para uma otimização em relação à acessibilidade devem ser

considerados; entre eles: a adequação cultural, de meio ambiente, a segurança,

aspectos econômicos, técnicos e estéticos.

A acessibilidade universal é um dos determinantes para que se considere

uma cidade sustentável, visto que esta deve contar com mecanismos e instrumentos

que favoreçam o acesso físico, a mobilidade e o contato para as pessoas, em

ambientes urbanos, sem exclusão.

Esses novos conceitos são importantes por tornar mais fácil o entendimento

da necessidade de sua aplicação, abrindo uma nova perspectiva no incentivo à

pesquisa, a novas propostas nos desenhos de objetos, de mobiliários e

equipamentos urbanos, numa linguagem universal que busca a melhoria da

qualidade de vida, não só da pessoa com deficiência, de todos. Hoje em dia,

aumenta no mundo todo, o interesse em se conceber os ambientes de forma mais

abrangente e menos restritiva, ou seja, com atenção à diversidade das pessoas,

suas necessidades e possibilidades físicas e sensoriais. É o reconhecimento das

diferenças de habilidade entre os indivíduos e as modificações pelas quais passa o

nosso próprio corpo durante a vida. A aceitação dessa realidade modifica

conceitualmente os espaços edificados, apontando para um projeto mais

responsável e comprometido. Ao reconhecermos a diversidade das pessoas, cabe -

nos trabalhar os ambientes de forma a atender uma gama cada vez maior de

usuários. As vantagens dos ambientes livres de barreiras beneficiam 100% dos
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usuários e não apenas determinado segmento, e a acessibilidade é considerada

como um item dentre os demais, tal como iluminação ou ventilação adequadas.

O Desenho Universal busca, portanto, pensar em todos os usuários,

planejando os espaços e explorando na arquitetura a sua vocação como veículo de

integração social. 

De acordo com Steinfeld ( 1994), a filosofia de um urbanismo e arquitetura

universais tem por base a idéia de uma possível adaptabilidade de produtos e

espaços que atendam toda uma gama de capacidades e habilidades. O conceito de

Desenho Universal ou de Desenho para todos assenta na concepção e no

desenvolvimento de produtos e ambientes tecnológicos capazes de serem utilizados

por todos, ou por um maior numero possível de cidadãos, sem a necessidade de

adaptação específica (Steinfeld, 1994). 

O desenho universal não está direcionado apenas às pessoas com

deficiência ou idosas, leva em consideração as múltiplas diferenças existentes entre

elas. A idéia é evitar a necessidade de ambiente e produtos especiais para este

universo de pessoas, buscando garantir a acessibilidade a todos os componentes do 

ambientes e a todos os produtos concebidos no decorrer do projeto.

Para Steinfeld, sintetizando os princípios e diretrizes do Desenho Universal,

pode - se considerar 4 (quatro) princípios básicos:

1. Acomodar uma grande gama antropométrica, ou seja, pessoas de diferentes

padrões ou situações  altos, baixos, em pé, sentados etc.;

2. Acomodar todas as pessoas ou pensar em todos os parâmetros antropométricos,

atentando a alguns limites de ação e alcance manual ou visual impostos a pessoas

que, por exemplo, fazem uso de cadeiras de rodas;

3. Reduzir a quantidade de energia necessária para utilizar os produtos e o meio

ambiente. Limitações e dificuldades no alcance e na locomoção podem também

levar a um esforço adicional ou a um cansaço físico se o ambiente não estiver

adequado a determinadas necessidades especiais das pessoas. Quando um idoso

busca realizar determinadas atividades, o esforço por ele percorrido revelará a

incidência do fator distância na sua utilização e nos objetos que deseja alcançar.

Com um planejamento concebido segundo o desenho universal, esta energia e

distância serão reduzidas, e os espaços, com todos os seus elementos, bem

utilizados e aproveitados por ele;
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4. Tornar o ambiente e os produtos mais compreensíveis para pessoas com

deficiência como: sensoriais, como os cegos, pessoas que enxergam pouco ou de

visão subnormal, podendo ser muito difícil localizar obstáculos presentes nas ruas

ou se situar em espaços muito amplos.

Desta forma, é necessário pensar em produtos e ambientes como sistemas

que se constituam em peças intercambiáveis ou apresentem a possibilidade de

acrescentar características para atendimento às pessoas que têm necessidades

especiais e idosas.

O desenho universal proporciona uma solução que tanto acomoda pessoas

com algum tipo de incapacidade quanto o restante da população, sem gerar

segregação, tornando - se, por si só, um conceito que exige a flexibilidade no seu

uso (Steinfeld, 1994). 

A adoção do conceito do Desenho Universal é, finalmente, uma tendência

mundial e está condizente com a perspectiva de considerar a acessibilidade um

tema que interessa a todos, independente da condição física, e independente do

espaço a que se destina. Partindo do princípio que a acessibilidade está associada a 

todos os ambientes e lugares e aos diferentes grupos que compõem a sociedade, é

pertinente relacionar os aspectos físicos destes espaços à qualidade do atendimento 

das necessidades de todos os indivíduos.
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7 OBJETO DA PESQUISA: ACESSIBILIDADE NA CIDADE ALTA

Ao considerarmos as áreas centrais de cidades cujas intervenções recentes

vêm promovendo o uso diferenciado e a revitalização de conjuntos históricos

pitorescos, percebemos o quanto ainda há por ser feito quanto à adoção de

preceitos mínimos de desenho universal, a fim de estabelecer níveis aceitáveis de

acessibilidade, embora por si, a acessibilidade seja dinâmica e esteja sujeita a

mudanças em função da própria natureza do espaço urbano e suas múltiplas

possibilidades de usos e diferenças individuais. Logo, independente dos atributos

localizados, qualquer sítio tornado acessível não pode ser considerado

definitivamente como tal. O desenho universal, neste sentido, confere a

possibilidade de minimizar os riscos e flexibilizar os usos, por meio de intervenções

de fácil assimilação e apreensão. Ou seja, é essencial a manutenção continuada dos 

espaços e seu mobiliário para a garantia de que as adaptações e equipamentos

permaneçam íntegros e eficientes. Para tanto, é preciso estimular a cooperação

popular através da educação.

Nos sítios urbanos centrais, geralmente oriundos de ocupações antigas, e em

suas edificações, a acessibilidade está sendo deflagrada a partir da demanda

resultante do processo de inclusão, implicando em soluções pontuais e, por vezes

improvisadas, como observado na Cidade Alta, em Natal. Ali, as intervenções

empreendidas durante a vigência do Convênio com o Governo Federal e com

recursos do programa Cidade para Todos estavam limitadas a intervenções

restritas, no máximo, à execução de guias rebaixadas e adaptação de passeios,

realizadas num padrão técnico inadequado, tanto quanto ao dimensionamento

quanto aos materiais adotados. Por outro lado, tal atividade, àquela época, foi

considerada também pioneira no que se refere à alternativa de materiais utilizados

para atender aos requisitos da NB9050/1994.

A interação dos dois temas - acessibilidade e comportamento tornaram

possível o diagnóstico das condições físicas de acessibilidade nas áreas

consideradas na dissertação, a partir do conjunto de métodos associados, quais

sejam a análise documental, pesquisa de campo exploratória, levantamentos e

observação direta, objetivando consolidar o conhecimento do problema e a

identificação in loco dos atributos ambientais pertinentes à acessibilidade, interação

com os usuários e analise através da observação direta dos seus deslocamentos



120

confirmando a (in) competência dos ambientes com relação aos pedestres que o

percorrem.

As reflexões que antecedem este capítulo destacaram conceitos significativos

sobre acessibilidade no âmbito urbano, desenhando, também, sua relação com os

espaços de interesse histórico e cultural, face às suas novas funções e as condições 

de acessibilidade oferecidas para o deslocamento seguro, objeto dessa pesquisa.

Considera - se que a inclusão, objetivo maior pretendido com as ações de

acessibilidade, se traduz pela participação eqüitativa de todos os cidadãos a partir

do seu acesso aos mais diversos lugares e atividades, com atenção especial para

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Assim, compreender a melhor

forma de se proporcionar condições de acessibilidade minimamente adequadas

(considerando a diversidade das pessoas e a natureza de suas limitações) é de

suma importância para que se busque a superação de limites físicos, por meio de

ações concretas.

Portanto, as informações oferecidas até o momento subsidiam a pesquisa

pois oferecem ao leitor entendimento básico sobre questões históricas relativas à

acessibilidade e sobre as relações ambiente usuários, indicando que o meio pode

ser hostil (reforçando as limitações individuais), tornar - se desafiador (gerando a

superação) ou mostrar - se plenamente acolhedor (acessível). Nesse sentido, o

direito ao acesso sem restrições está garantido pela legislação atual, sendo de

interesse do Estado e da sociedade, o incentivo à eliminação de barreiras

arquitetônicas e a geração de um meio ambiente integrador, pois o espaço acessível 

não só agrega qualidade de vida e melhora a produtividade e o desempenho das

funções individuais, mas traduz algo sobre os valores culturais de quem o oferece.

7.1 Conhecendo o lugar

O atual bairro Cidade Alta, situado na Região Administrativa Leste da Capital

do Estado, foi o local onde o município nasceu em 25 de dezembro de 1599. 

O sítio da futura Cidade do Natal foi escolhido por ser num chão elevado e

firme à margem direita do Rio Potengi. Nesse lugar, atualmente, Praça André de

Albuquerque, foram inaugurados, em 1599, o Pelourinho e a Igreja Matriz, com a

celebração da primeira missa. Nele definiu - se, também, a primeira rua da cidade

que chamou - se Rua Grande. Neste trecho, erguia - se a cadeia, com o Senado da



121

Câmara e o sobrado do Governo. Havia, ainda, a Provedoria Fiscal, depois Real

Erário, e algumas igrejas, ainda hoje existentes, dentre as quais se destacam a de

Nossa Senhora da Apresentação e a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

(Figuras 93, 94, 95 e 96).

Fotografia 93: Igreja Matriz
Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/

leste/cidade_alta

Fotografia 94:Instituto Histórico Geográfico do 
RN

Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/leste/
cidade_alta

Fotografia 95: Igreja Matriz 
N.S.Apresentação - Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 96: Instituto Histórico Geográfico do 
RN - Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Depois da Rua Grande, a principal via da Cidade Alta era a Rua Santo

Antônio, mais popular pela proximidade da fonte do rio de beber água ou Baldo.

Seguiu - se a Rua da Conceição (que já existia nos documentos de 1808, mas foi

pouco habitada até o século XIX, e desfigurada pela construção da Praça 7 de

Setembro).
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Outras ruas mencionadas em documentos são a Rua da Palha (atual Rua

Vigário Bartolomeu), a Rua Nova (atual Avenida Rio Branco), a Rua Cel. Pedro

Soares (atual Rua João Pessoa) e a Rua dos Tocos (atual Rua Princesa Isabel).

Quase na esquina da Ulisses Caldas, ergueu - se o sobradão que funcionou como

sede do governo entre 1862 e 1869. (Figuras 97 e 98)

Esse é o sítio histórico da Cidade do Natal centrado no bairro da Cidade Alta,

núcleo urbano inicial da Capital.

Fotografia 97: Praça André de Albuquerque 
(Século XIX)

Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/l
este/cidade_alta

Fotografia 98: Vista Panorâmica do Centro 
Histórico de Natal (Século XIX)

Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/l
este/cidade_alta

No século XIX, o incremento das atividades do porto de Natal, localizado no

Rio Potengi, implementou o desenvolvimento do bairro da Ribeira, a Cidade Baixa",

que abrigou a sede da administração provincial entre 1870 e 1902 (Prefeitura

Municipal de Natal, 1999; Lima, 2001). Data dos primeiros séculos de ocupação, a

versão local da diferenciação entre cidade alta e cidade baixa referindo- se estes

bairros, em muito se confunde com a história da cidade, pois ambos cresceram

lentamente nos primeiros séculos. 

A visão do Prefeito Omar O Grady, voltada para o desenvolvimento da cidade,

pôs Natal no caminho do século XX, ao substituir o aterro colonial com o

calçamento, a paralelepípedo, da Avenida Junqueira Aires, rampa natural que liga as 

duas localidades urbanas. Em 1935, o Prefeito Miguel Bilro realizou o

prolongamento da Avenida Rio Branco até a Ribeira, através da Vila Barreto. 
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Finalmente, a Cidade Alta foi instituída legalmente como bairro pela Lei N.º

251 de 30.09.1947, na administração do Prefeito Sylvio Piza Pedroza, e teve seus

limites redefinidos pela Lei N.º 4.330, de 05 de abril de 1993, publicada no Diário

Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. (Figura 99)

Figura 99: Mapa de articulação da Região Nordeste com destaque para o Rio Grande do 

Norte, e Mapa genérico da Cidade do Natal, no detalhe.

Fonte: SEMURB /2006, adaptação da autora

No século XX, a derrubada de antigos casarões deu início à destruição

paulatina da memória arquitetônica dessa região da cidade, pois novos usos foram

(e ainda estão sendo) implantados para oferecer suporte a novas atividades

sobretudo comércio e serviços bancários (Figuras 100, 101, 102 e 103).

A partir de 1970 surgem os edifícios de escritórios, comércio e prestação de

serviços bancários, consoantes com o processo de verticalização que se consolidou

como uma marca dos tempos modernos, tomando o lugar de alguns exemplares

únicos dos tempos áureos da sociedade potiguar; assim como a necessidade de

abrir espaços para o automóvel e as infra - estruturas de suporte aos novos usos do

Cidade
Alta

NATAL/RN

N
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centro histórico têm contribuído, aos poucos, para a expulsão de grande parte da

população do centro da Cidade Alta.

A malha urbana, hoje existente, é fruto da ocupação irregular característica da 

colonização portuguesa: das artérias principais, (a Av. Deodoro da Fonseca e Av.

Rio Branco) partem ruas estreitas e descontínuas, seguido a topografia, com

calçadas confinadas entre os limites de lotes e a via carroçável das ruas, culminando 

em becos e alguns largos. Resultante ainda da imagem centrada em elementos

arquitetônicos que simbolizavam o poder político e econômico, a área central do

bairro parece ter estagnado, mantendo-se o padrão tradicional da praça ladeada por

edificações geminadas de menor porte. 

Fotografia 100: Praça Padre João Maria, no 
início do Século XX

Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/l
este/cidade_alta

Fotografia 101: Praça Padre João Maria, nos 
dias atuais

Foto: Teresa Pires ( Nov./2007)

Fotografia 102: Av. Deodoro, no início do 
Século XX.

Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/l
este/cidade_alta (PMN)

Fotografia 103: Av. Deodoro, em meados do 
Século XX

Fonte:http://www.natal.rn.gov.br/semurb/bairros/le
ste/cidade_alta (PMN)
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O bairro apresenta - se circundado por assentamentos de variadas tipologias,

desde aqueles característicos dos bairros de Tirol e Petrópolis, tradicionais bairros

residenciais da elite potiguar, consolidados a partir do período que antecedeu à II

Guerra Mundial, e, que nos últimos anos vêm também sofrendo grandes

transformações, incluindo mudanças de usos e ocupação, decorrentes das

demandas por serviços e comércio diferenciados, para a população de média a alta

renda, daqueles bairros (Figura 104).
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De acordo com o Censo de 2000, a população da Cidade Alta, é de 6.692

habitantes. Tal população reside, em sua maioria (87,72%) em unidades

habitacionais unifamiliares, com uma predominância de mulheres (55,96%).

A mesma contagem censitária revelou que no bairro existem 1.809 domicílios

particulares permanentes, com uma média de 3,60 moradores por unidade

habitacional. Entre elas existem edificações exemplares típicas da ocupação

histórica do bairro, algumas das quais em estado de abandono, como ocorre, por

exemplo, na rua da Conceição (Fotos 105 e 106).

Fotografia 105 - Conjunto arquitetônico -
Rua da Conceição - Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 106 - Conjunto arquitetônico -
Rua da Conceição - Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

A infra - estrutura consolidada atende às demandas da população residente,

contando com abastecimento de água, saneamento, luz, telefonia, coleta regular de

lixo, escolas, posto de saúde, ruas drenadas e pavimentadas45 e muitas linhas de

transportes urbanos. Na área central, circunvizinhas às praças, concentram - se as

paradas e plataformas de transferência de transportes coletivos, que interligam a

Cidade Alta a outros bairros. É também nessa área denominada de Parada

Metropolitana, onde foram instalados quiosques de serviços para os usuários do

espaço.

Entretanto, tais equipamentos não foram devidamente dimensionados para o

atendimento universal (Figuras 107 e 108).

45 De acordo com a SEMOV - Secretaria Municipal de Obras e Viação, o bairro é 100% drenado e 
pavimentado (2006)
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Esta área central é, também, onde se encontra preservada uma discreta

arborização, nos espaços amplos das praças, de onde ainda se vislumbra o Rio

Potengi, por entre as ruelas remanescentes da ocupação original do bairro. (Figura

109)

Fotografia 107: Parada Metropolitana
Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 108: Parada Metropolitana
Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Conforme o Macro Zoneamento da Cidade do Natal, o bairro da Cidade Alta

está inserido na Zona Especial de Preservação Histórica46 e, segundo a atual

regulamentação da área47, integra a Zona Adensável e inscrito em uma Área de

Operação Urbana, prescrevendo parâmetros para toda a Área Urbana limitando a

ocupação ao coeficiente de aproveitamento básico de 1,2 (vezes a área do lote).

Quanto aos usos predominantes, o bairro combina usos residenciais antigos,

sendo estes os mais incidentes, caso seja considerada a sua totalidade.

No entanto, a população efetiva assentada na sua área central é menos

representativa, uma vez que aparecem em maior percentagem, os usos comerciais e 

de prestação de serviços, com variada oferta e grande afluência de pessoas. 

O bairro também abriga um conjunto arquitetônico de grande significado

histórico/cultural para Natal, há muito tempo exigindo ações que propiciem sua

valorização para a memória da cultura local. 

46 ZEPH - lei nº. 3.942 de 09 de julho de 1990
47 Plano Diretor, Lei Complementar no 082 de 21 de junho de 2007 
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As praças e as edificações históricas são espaços que fazem parte dos

roteiros de passagem da maioria das pessoas que transitam naquela área,

distanciando-se, de certa forma, do seu caráter contemplativo e integrador.

Quanto ao parcelamento do solo, os lotes são estreitos e alongados, de modo 

que as edificações, em sua maioria, térreas, são construídas sobre o alinhamento

dos terrenos e encostadas umas às outras. 

No entanto, a área de estudo abriga usos diferenciados, sobretudo o

comercial e prestação de serviços. O uso misto aparece discretamente, naquelas

edificações onde os pavimentos térreos cedem lugar à atividades de comércio ou

prestação de serviços, sem levar em conta os problemas relacionados com o acesso 

das pessoas, sobretudo daquelas em condição de mobilidade reduzida ou

deficiência.( Fig. 110)

Fotografia 109 - Assentamento antigo, no 
centro da Cidade. Ao fundo, o Rio Potengi.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 110 - A acessibilidade não é 
considerada nas edificações mais antigas.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Atualmente, percebe - se que o bairro da Cidade Alta sofre uma

desqualificação de seus espaços de uso coletivo e de moradia, face à migração da

população residente para áreas mais novas, seguras ou tranqüilas, bem como à

evasão do público consumidor em geral, diante da grande oferta de espaços de

compras e negócios in door locados nos diversos shoppings centers da Capital.

No entanto, a despeito de tantos problemas estruturais, a Cidade Alta é um

centro econômico e comercial popular - um shopping a céu aberto, pode-se dizer,

que atende a um contingente típico da população de Natal, especialmente por

acomodar grande variedade de pontos comerciais e serviços, sobretudo bancários,
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sem falar do comércio informal que disputa espaço com os pedestres nas calçadas

(Figuras 111, 112 e 113). 

Fotografia 111 - Centro Comercial 
da Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 112 - Centro
Comercial da Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 113 - Shopping
Popular - Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

A acessibilidade passa então a constituir uma qualidade do espaço que

poderá vir a atrair um contingente de pessoas, incluindo pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida, que, além do interesse pelo fatos históricos, pela peculiaridade

dos edifícios e espaços de repouso e lazer contemplativo, representam um novo

mercado consumidor, justificando, pelo viés econômico, os investimentos a serem

aplicados na área.
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8 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE PESQUISA

O universo de pesquisa da presente dissertação integra o espaço físico da

área central do bairro da Cidade Alta, no Município de Natal, capital do Estado do

Rio Grande do Norte, considerando dois momentos distintos relacionados aos

projetos destinados à melhoria das condições de acessibilidade naquela área

urbana.

Ressalta - se a importância das intervenções implantadas pelo Projeto

Cidade sem Barreiras, (Anexo 01) e pelo Projeto Cidade para Todos, cujos limites 

físicos de intervenção estão demonstrados na figura 114.

Tais projetos foram responsáveis, em Natal, pela tomada de consciência

sobre a necessidade de se promover a eliminação de todas as barreiras à inclusão

das pessoas, e de grande importância na discussão da acessibilidade nas áreas

urbanas.

O primeiro passo nessa direção foi dado com o projeto denominado Cidade

sem Barreiras , elaborado em 1993, e implantado parcialmente, a partir de 1994, que

vinha atender, àquela época, aos pré-requisitos estabelecidos na Lei Municipal no

4.090/1992, cujo princípio básico era a eliminação de barreiras arquitetônicas para a

promoção da acessibilidade aos espaços urbanos de uso coletivo, especificamente

para as pessoas com deficiências.

O projeto abrangia intervenções físicas em pontos estratégicos da cidade do

Natal, que seriam implantadas por etapas prioritárias, específicas para cada bairro,

propondo ações de eliminação de barreiras arquitetônicas das calçadas,

implantação e adequação de mobiliários e equipamentos urbanos, acertos

geométricos para facilitar a fluidez do trânsito de transportes coletivos em pólos de

grande atratividade da cidade, visando a promoção da acessibilidade preconizada

pela legislação local.

No entanto, tal proposta não logrou êxito imediato, em função da falta de

recursos disponíveis e, sobretudo, de uma política pública específica que oferecesse 

as condições necessárias à sua implementação e gestão, sobretudo, quanto à

capacitação do corpo técnico envolvido.
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Objetivamente, foram realizadas algumas ações pontuais no Bairro da Cidade

Alta, culminando com a remoção dos vendedores ambulantes que eram

considerados como os principais atores na obstrução da livre circulação de

pedestres.

A Prefeitura do Natal elaborou um projeto para a construção de um espaço

denominado Shopping Popular48, no qual os vendedores cadastrados poderiam dar

continuidade à sua prática econômica, visto que, a solução de um problema de

ordem urbana promoveria um grande conflito de natureza social. 

Com relação às demais áreas de intervenção integrantes do Projeto Cidade

sem Barreiras, deve - se comentar que as intervenções formuladas não foram

implementadas, colocando-se o problema da acessibilidade para uma solução

posterior, na medida em que fossem alocados recursos suficientes para o conjunto

de intervenções pretendidas pelo Município; o que somente foi viabilizado,

parcialmente, com o Projeto Cidade para Todos, dando continuidade às

intervenções na Cidade Alta, e mais adiante, com a urbanização da orla marítima

urbana entre a Praia dos Artistas e Praia do Forte. Em função, portanto, da sua

relevância, a pesquisa ora apresentada contemplou, apenas, a avaliação das

intervenções efetivamente executadas pelo Projeto Cidade para Todos , em suas

duas etapas de implantação.

O Projeto Cidade para Todos, por sua vez, integrou um plano nacional de

projetos voltados para a urbanização de centros urbanos de diversas capitais do

Brasil com a implantação das condições básicas de acessibilidade, contempladas

com recursos alocados junto ao Governo Federal. 

Em Natal o projeto foi elaborado em equipe, integrando várias secretarias

municipais e estaduais, e teve sua aprovação após diversas reuniões com entidades

representativas das pessoas com deficiência, nas quais foram levantadas todas as

informações necessárias ao atendimento das suas necessidades em acessibilidade

de modo a se obter um consenso quanto à definição das metas a serem atingidas.

O projeto global era consubstanciado por 4 (quatro) etapas distintas,

correspondendo, por ordem de prioridade, ao bairro da Cidade Alta, às praias

urbanas do Praia do Meio, Artistas, Areia Preta e Ponta Negra, ao bairro do Alecrim,

e finalmente, ao bairro da Ribeira.

48 Também conhecido como Camelódromo .
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A estratégia de ação utilizada para priorizar as áreas a serem beneficiadas

com o investimento, teve como base uma avaliação do fluxo dos usuários nesses

setores, atraídos pelos serviços oferecidos por cada ponto destacado. Além deste

aspecto, a administração municipal já havia definido algumas intervenções previstas

no projeto Cidade para Todos, como parte integrante do planejamento de ações

para o ano de 1996.

Considerando, portanto, todos os fatores que seriam coadjuvantes nesse

processo, os gestores locais do Projeto adotaram a postura inicial de promover a

acessibilidade aos espaços de uso coletivo, representados, preliminarmente, pelas

calçadas, face ao seu importante papel na socialização e na organização dos

diversos elementos que compõem o espaço urbano. 

Estabeleceu-se, desta forma, que o Projeto seria desenvolvido em duas

etapas distintas: Etapa I, com intervenções a serem executadas nas praças

públicas, incluindo os acessos, a remoção de alguns mobiliários e regularização do

piso, vieram compor uma etapa posterior dentro do mesmo Programa, na Etapa II.

De um modo geral, na Etapa I, as obras de engenharia propostas eram

destinadas à intervenções de engenharia nas Avenidas Deodoro da Fonseca e Rio

Branco, no trecho correspondente ao fechamento do quadrilátero delimitado em

projeto; Rua João Pessoa e vias secundárias, consubstanciadas em:

drenagem pluvial, com a eliminação de pontos de acúmulo de águas, com a

canalização das águas em valeta protegida por grelha de ferro (Figuras 115 e 116);

Fotografia 115: Canaleta de drenagem 
pluvial na Rua João Pessoa

Cidade Alta Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 116: Captação de drenagem 
pluvial Rua João Pessoa - Cidade Alta 

Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)
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pavimentações das vias integrantes do corredor viário do bairro, articulando com

os logradouros circunvizinhos; 

acertos geométricos possibilitando a acomodação de maior número de veículos,

a abertura de baias e implantação de áreas de estocagem de veículos em carga e

descarga e paradas para a rede coletiva de transportes urbanos (Figuras 117 e 118); 

Fotografia 117: Estacionamento na Rua Santo 
Antônio - Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 118: Vagas especiais na Rua 
João Pessoa, Cidade Alta - Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

implantação de vagas preferenciais ( Figuras 119 e 120); 

Fotografia 119: Vaga preferencial na Rua 
João Pessoa, Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 120: Vaga preferencial R. da 
Conceição Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)
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rebaixamentos de guias em cruzamentos estratégicos e nas travessias

semaforizadas (121 e 122); 

Fotografia 121: Rebaixamento de guia para 
travessia de pedestres na Av. Deodoro da 

Fonseca, Cidade Alta Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 122: Rebaixamento de guia 
Cruzamento da Rua João Pessoa e Av. Rio 

Branco, Cidade Alta Natal/RN
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

implantação de piso diferenciados como forma de sinalizar os obstáculos ao

longo dos percursos ( 123 e 124);

Fotografia 123: Sinalização de mobiliário.
Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 124: Material adotado na 
sinalização tátil - Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

adequação, sinalização ou remoção do mobiliário urbano e demais elementos

inerentes à urbanização, tais como, postes, tampas de vista de instalações elétricas,



137

telefônicas, que constituíssem barreiras ao deslocamento dos pedestres ( Figuras

125 e 126);

Fotografia 125: Implantação de mobiliário.
Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 126: Implantação de mobiliário.
Cidade Alta Natal/RN

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Pode - se dizer que, na Etapa I do Projeto Cidade Para Todos , conforme

denominação atribuída às primeiras intervenções, a serem efetivadas em 1995, no

bairro da Cidade Alta, a totalidade das metas pretendidas não foi plenamente

atingidas, uma vez que os recursos disponíveis não eram suficientes para o conjunto 

das intervenções a serem implantadas, limitando - as a poucas artérias locais e

intervenções pontuais.

Desta forma, foi implementada uma fase inicial denominada de Fase I ,

cujas obras estavam focadas na melhoria das condições deslocamento e fluidez do

trânsito; motivos pelos quais foram priorizadas as obras de pavimentação e

sinalização dos eixos de tráfego, inversão no sentido do trânsito na Rua João

Pessoa, implantação de novas paradas de ônibus e a urbanização da Praça João

Tibúrcio e do Largo da Mungubeira. (Figura 127)

Dentro, ainda, de uma filosofia de atendimento às demandas sociais da

população, a administração pública, na esfera municipal e estadual, procedeu,

paralelamente, a uma agenda de eventos e cursos para a formação de técnicos

visando a capacitação para adotar soluções de projetos e execução de obras em

conformidade com a legislação vigente à época, e, sobretudo, consoantes com as

novas políticas de inclusão social, sobretudo quanto ao processo de inclusão das

pessoas com deficiência, que se daria paulatinamente, em todo o País.
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Objetivando concluir as obras iniciadas pela Etapa I, do Projeto Cidade Para

Todos, foram alocados recursos para a ampliação da oferta de espaços públicos

acessíveis e melhorias gerais nas condições de deslocamento e trânsito da Cidade

Alta. Ampliava - se também, a área de abrangência do Projeto, cujos limites nesta

etapa conclusiva, que teve início no ano de 1997, estavam definidos pela Avenida

Deodoro, Ruas Junqueira Aires, Apodi e Correia Teles (Figura 128).

A Etapa II do Projeto Cidade Para Todos se deu ao longo de quase 2 anos,

a partir de 1997, muito embora, ao término do ano de 2000, a Prefeitura do Natal,

sem mais contar com recursos oriundos do Governo Federal, no âmbito daquele

Programa, deu continuidade a intervenções pontuais, no sentido de ampliar as

condições de acessibilidade do centro Histórico de Natal. 
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Dentre as proposições que integraram a segunda etapa do Projeto, a partir de 

1997, destacam - se algumas intervenções pontuais para a eliminação de algumas

barreiras existentes, entre as quais:

A Urbanização do calçadão da Rua Coronel Cascudo49, cuja perspectiva de

projeto visava à implantação de uma Rua 24 Horas , o que foi inviabilizado

posteriormente. Nota - se que as intervenções realizadas limitaram - se ao

rebaixamento das guias entre as duas calçadas, as quais permanecem tais

como idealizadas em 1997. As fotos 129 e 130 apresentam as condições

exixtentes naquele ano. Os problemas se ampliaram e persistem atualmente (

Figuras 131 e 132);

Readequação e adaptação do Shopping Popular às normas de

acessibilidade, meta que efetivamente não foi atingido;

Ligações viárias com regularização das calçadas e rebaixamento de guias

com readequação da sinalização tátil, na Av. Rio Branco, Ruas Apodi, Vigário

Bartolomeu50, Ulisses Caldas e Felipe Camarão, (Figuras 133, 134, 135 e

136);

Reurbanização das praças Presidente Kenedy, Padre João Maria, Sete de

Setembro, Memorial Câmara Cascudo e André de Albuquerque, com

recuperação do revestimento, implantação de guias rebaixadas, sinalização e

mobiliário. As obras de reurbanização se deram em ritmo bastante lento,

observando-se que as intervenções atuais, em sua maior parte, já não

correspondem àquelas originalmente implantadas (Figuras 137, 138, 139 e

140);

49 Trecho entre as ruas Princesa Isabel e Felipe Camarão
50 Trecho entre as ruas João Pessoa e Ulisses Caldas
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Fotografia 129: Rua Cel. Cascudo, esquina 
do Grande Ponto, Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (1997)

Fotografia 130: Cruzamento da Rua Cel. Cascudo / 
Felipe Camarão - Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (1997)

Fotografia 131: Rua Cel. Cascudo ( Antigo 
Grande Ponto), Cidade Alta.
Foto: Teresa Pires (Out./ 2007)

Fotografia 132: Esquina da Rua Cel. Cascudo 
/Felipe Camarão, Cidade Alta.

Foto: Teresa Pires (2007)
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Fotografia 133: Cruzamento da Rua João 
Pessoa com Av. Rio Branco, Cidade Alta

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 134: Cruzamento da Av. Deodoro 
com Rua Apodi, Cidade Alta
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 135: Rua Ulisses Caldas - Cidade
Alta

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 136: Rua João Pessoa com Rua 
Felipe Camarão - Cidade Alta
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 137: Praça Pres. Kennedy
Cidade Alta - Natal/RN

Foto - Teresa Pires (Nov./2007)

Figura 138 - Praça Padre João Maria
Cidade Alta - Natal/RN

Foto - Teresa Pires (Nov./2007)
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Figura 139 - Praça Sete de Setembro. Cidade 
Alta

Foto - Teresa Pires (Nov./2007)

Figura 140 - Memorial Câmara Cascudo. 
Cidade Alta

Foto - Teresa Pires (Nov./2007)

Pode-se concluir que as metas propostas Projeto Cidade para Todos, em

todas as suas etapas, não foram plenamente atingidas, porém, ressalta-se a sua

pertinência no sentido de dotaram o Centro Histórico de Natal de alguns elementos

promotores da acessibilidade, considerando que significaram as primeiras

intervenções neste campo. 

Posteriormente, outras ações foram empreendidas, porém em caráter pontual, 

o que, não consistiu, frente à legislação atual, solução definitiva aos graves

problemas de mobilidade concentrados naquele espaço urbano.

A despeito, entretanto, das dificuldades enfrentadas para tornar o centro

histórico e cultural de Natal acessível às pessoas com deficiências, esta foi uma

meta perseguida ao longo de muitos anos, por se considerar aquela área, em

iminente risco de deterioração exigindo uma intervenção em caráter urgente, como

forma de reestruturar seus espaços, atrair o interesse das pessoas, seja para a

ampliação da atividade comercial típica da área, e principalmente, para a

revitalização do centro como lugar de visitação e turismo cultural. Outro desafio

ainda a ser vencido: promover a acessibilidade a todos os edifícios e equipamentos

urbanos consolidados e representativos de uma época que remete ao início da

ocupação e urbanização da cidade do Natal.

Vale salientar, finalmente, que embora esta dissertação, não pretenda uma

análise aprofundada dos projetos Cidade sem Barreiras e Cidade para Todos ,

nem a avaliação genérica da acessibilidade em Sítios Históricos, porém, como se

trata de um conjunto de obras de significativa importância para o atendimento das
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necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nesse tipo de

espaço urbano peculiar, não seria possível avaliar as condições atuais da

acessibilidade e suas diversas formas aplicação, sem levar em conta as ações

empreendidas através desses projetos, e a interface entre os dois temas; ou seja, a

acessibilidade em sítios históricos / culturais, cuja visitação deve ser garantida a

todas as pessoas.

8.1 A dimensão humana da pesquisa: os Passantes

Sendo o objeto estudado, a acessibilidade numa área cujas intervenções estavam

voltadas para criar condições adequadas de mobilidade às pessoas com

deficiências, a premissa inicial da pesquisa de campo foi calcada na inserção de

pessoas com restrições em mobilidade, as quais seriam alvo de observações

diretas, nas variadas situações de deslocamentos nas calçadas do centro da Cidade

Alta. No entanto, um fato novo se opôs à premissa inicial relacionada à condição

física/sensorial dos pesquisados: durante o tempo em que a pesquisa de campo se

desenvolveu, entre os meses de Outubro e Dezembro/2007, não foi localizado um

contingente significativo de usuários com deficiências ou mobilidade reduzida,

espontaneamente, na área estudada. Desta forma, a amostragem da pesquisa de

campo inseriu, intencionalmente, todos os usuários em situação de deslocamento.

Pode-se dizer que foram procedidas muitas observações diretas focadas nos

comportamentos, porém, as mesmas recaíam sobre repetições sem grande

interesse para a pesquisa propriamente dita. Entre os usuários, destacaram-se

aqueles cujos movimentos ao caminhar, puderam deixar evidentes as dificuldades e

facilidades ao se locomover pelas calçadas do centro, entre os quais,

especialmente: um casal de idosos, uma pessoa usuária de muletas, pessoas

obesas, idosas, mães conduzindo carrinhos de bebê e uma ambulante; optando - se,

assim, por um universo de usuários eventuais, o mais abrangente possível, com o

objetivo de evidenciar, a partir disto, a existência de uma multiplicidade de pessoas,

com diferentes habilidades e formas de apreensão do espaço urbano, bem como, de 

enfatizar a importância de se estar atento às especificidades que influenciam as

diferentes formas de experiência que as pessoas desenvolvem em relação aos

espaços da cidade.
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9 MÉTODOS E TÉCNICAS

Por se tratar de uma dissertação voltada para o estudo da acessibilidade em

uma área de difícil intervenção, ou seja, uma área urbana com feição histórica optou

- se por, no trabalho de campo, utilizar multimétodos (SOMMER & SOMMER, 2002),

ou seja, promover a associação entre alguns métodos, a fim de agregar as

informações essenciais à elucidação da temática.

Para poder escolher os métodos de investigação que lhe
proporcionarão um conhecimento mais rico e abrangente de seu
objeto de estudo, é imprescindível que o pesquisador tenha uma
noção clara das dimensões subjacentes ao fenômeno que está
estudando, além de contar com uma sólida formação que lhe
proporcione um conhecimento amplo sobre estratégias e
instrumentos de pesquisas passíveis de serem utilizadas em seu
trabalho. (GUNTHER, PINHEIRO & ELALI, 2008)

Nesse sentido, foi realizado o levantamento dos documentos referentes aos

dois projetos em estudo, e feita uma pesquisa de campo exploratória, desenvolvida

em dois momentos: reconhecimento técnico do espaço previamente delimitado

(vistoria baseada em check list) e observação comportamental por sua vez

subdividida em observação livre e mapeamento comportamental centrado na

pessoa.

O levantamento documental teve como principais referências os projetos

Cidade sem Barreiras e Cidade para Todos , que deram origem às intervenções

físicas em estudo. Para tanto se recorreu à leitura de documentos oficiais, mapas,

fotos e registros pessoais, além de bibliografia relativa aos temas recorrentes à

acessibilidade, os quais também compõem o referencial teórico que sustenta a

avaliação técnica. Ofereceu, ainda, apoio para a fundamentação teórica sobre o

estado da arte do tema, o estudo de experiências similares, através de visitas a

sítios urbanos considerados acessíveis (quer ainda estivessem sob intervenção quer

as respectivas obras já tivessem sido concluídas), além do back - ground 51 pessoal

da pesquisadora ao longo de quase vinte e cinco anos de estudo sobre o tema,

referencias apresentadas ao longo do texto, sobretudo por meio de fotografias, as

51 Acúmulo de conhecimento profissional e experiência de vida.



147

quais destacam diferentes modos de aplicação de critérios de acessibilidade

aceitáveis pelo mundo afora .

O reconhecimento técnico da área em estudo ocorreu a partir de vistorias

fundamentadas na legislação que versa sobre atuação em sítios históricos,

acessibilidade e normas brasileiras temáticas. Nesse contexto destaca - se a Lei

Municipal 4.090/92, que forneceu os parâmetros para as intervenções realizadas na

Cidade Alta, a partir de sua interface com as leis federais 10.048 e 10.098 (ambas

do ano 2000), com o Decreto Federal 5.296 (de 2004) e com a Norma Brasileira

9050 (do mesmo ano), à qual o decreto remete. A vistoria recorreu a um check list

abordando 9 (nove) condições relacionadas às calçadas e passeios, abrangendo, no

total, 100 (cem) critérios essenciais à acessibilidade (Apêndice 01), cujos

comentários serão mais detalhados item 8.1.

Finalmente, o estudo da acessibilidade focada nos comportamentos humanos

face às condições oferecidas para o deslocamento no espaço pesquisado, ocorreu a

partir da observação, que possibilitou a identificação e o registro de situações

relevantes, recorrendo, concomitantemente, às técnicas da fotografia e anotações

pessoais. Ressalte-se que a observação permite captar os comportamentos

espontâneos, sem intromissão ou solicitações por parte do pesquisador, para

realizarem quaisquer tipos de ação, sendo, portanto, uma ferramenta de pesquisa

bastante eficaz quanto aos resultados obtidos.

A depender dos objetivos da investigação a ser desenvolvida, a
realização de observações tem grande aplicabilidade,
encontrando rebatimento em várias áreas que focalizam seus
estudos em aspectos relativos ao movimento e localização das
pessoas no espaço. (PINHEIRO, ELALI & FERNANDES, 2008)

Após algum tempo de observação livre, optou-se por realizar o mapeamento

comportamental centrado na pessoa, como técnica cuja meta foi ilustrar situações

cotidianas nas quais os problemas de acessibilidade se tornaram mais evidentes

(envolvendo portadores de deficiência ou não). De acordo com a literatura específica 

nessa área, o mapeamento comportamental centrado na pessoa (MCCP)

(...) corresponde ao acompanhamento de um indivíduo durante
o tempo em que permanece no espaço em estudo. Ao final das
observações, os dados são transferidos para um mapa do local
e descritos detalhadamente em uma ficha de acompanhamento.
(...) As observações podem ser contínuas ou periódicas. (...)
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Quando as atividades se mostram regulares e previsíveis, é
preferível passar para a pessoa seguinte. (...) A decisão sobre
quantas pessoas incluir depende mais de aspectos práticos da
pesquisa (custo, disposição do Pesquisador, etc.) do que da
teoria subjacente. (PINHEIRO, ELALI & FERNANDES, 2008).

Esse conjunto de métodos/técnicas de pesquisa foi usando nas inúmeras

visitas à área realizadas pela pesquisadora entre os anos de 2005 e 200752, nas

quais foi possível detectar diversas situações relacionadas à acessibilidade, de um

modo geral, e especificamente, das condições de acessibilidade em diversos sítios

históricos.

9.1 Detalhamento da Pesquisa de Campo

A vistoria técnica exigiu diversas visitas à área para coleta de informações

sobre o objeto de estudo, de modo a construir um diagnóstico do quadrilátero que

constitui a delimitação física da pesquisa, para o que foi fundamental a técnica de

fotografia, a partir da qual as intervenções existentes foram documentadas em

detalhes, assim como os materiais adotados nas mesmas.

Nelas, a pesquisadora, vivenciando os diversos espaços da Cidade Alta,

colocou-se como integrante do universo de usuários, apropriando-se diferentemente

da realidade e experimentando, por meio de diversas sensações, realizando

percursos e estabelecendo, desta forma, as rotas que definiram as pesquisas de

campo que se seguiram.

Segundo BECHTEL e ZEIZEL (1990), antes de realizar a observação

científica de um espaço, deve - se fazer uma observação de orientação: o

pesquisador deve caminhar, observar, ouvir, sentir, vivenciar o espaço para,

primeiramente, conhecê-lo. Através dessa experiência informal do espaço e do

comportamento relacionado a ele, o observador pode inferir várias hipóteses sobre

quais fatores do ambiente podem influenciar o comportamento. A mesma

observação pode servir, também, para orientar sobre a estrutura geral do espaço,

para identificar os atores, experimentar a dimensão e forma dos espaços e

estabelecer pontos de referência.

52 Excetuando - se, obviamente, o grande contato da pesquisadora com o local durante a implantação dos 
projetos, quando atuou na equipe técnica que realizou a implantação. 
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Segundo tais considerações, após as visitas de reconhecimento do espaço,

ou walktrough, as vistorias técnicas foram realizadas em dias e horários de menor

movimento na Cidade Alta (especialmente fins de semana), uma vez que o objetivo

era a avaliação física das condições locais de acessibilidade e da qualidade das

intervenções existentes (seja pelo aspecto de sua manutenção, seja pelos critérios

adotados na sua execução), tentando assim, estabelecer, também, uma cronologia

relacionando-as com os projetos levantados na fase de estudos teóricos. Isso

explica, por exemplo, a pouca presença de pessoas em parte das fotos

apresentadas nessa dissertação, algumas das quais podem dar a impressão de que

a área é pouco utilizada. Ocorre que, em horários de muito movimento o intenso

fluxo de usuários impede a visualização dos problemas (sobretudo nos pisos). Tal

situação é ilustrada nas fotos 141 e 142 feitas no mesmo local, mas em horários

diferenciados; ressalte-se que na primeira é praticamente impossível visualizar os

problemas relacionados às travessias, encobertos pela presença dos transeuntes

Fotografias: 141 e 142: No cruzamento da Av. Rio Branco com Rua Ulisses
Caldas, em horário de grande fluxo de pedestre e no final de semana. 
Note - se que, embora nesta área o fluxo seja intenso diariamente, torna - se
inviável qualquer avaliação das travessias, por exemplo, durante os dias de
semana.
Fotos: Teresa Pires (Nov./2007)

Nos dias 09 e 12 de janeiro de 2008, excepcionalmente, foram realizadas

visitas para complementar o inventário fotográfico, abordando, principalmente, a

implantação de uma estação de transferência de usuários de transportes coletivos

na Avenida Rio Branco. Estas visitas objetivaram, sobretudo, averiguar os critérios

utilizados na implantação deste equipamento, à luz das normas e legislações

vigentes, porém, resultaram, também, em algumas observações importantes quanto

aos comportamentos de alguns usuários daquele serviço.
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No check-list que auxiliou a elaboração do diagnóstico de campo foram

destacadas as principais características que dizem respeito à acessibilidade nesses

espaços, sobretudo, relacionadas às calçadas e aos fatores que nelas interferem,

positiva ou negativamente. 

Foram adotadas cores diferentes para a atribuição de pontuação entre

inacessível a acessível, e como também para a existência ou não, de determinado

elemento citado, objetivando facilitar a visualização das características levantadas

por meio deste tipo de instrumento e sistematizar as informações visando aos

resultados que deram base às diretrizes e conclusões finais.

Com base nos trabalhos de Guimarães (1999) e Elali (2002) os critérios

avaliados no check-list foram formatados em um quadro sintético, para cada trecho,

implicando na sistematização de dados para espaços de uso coletivo, centrados nos

passeios e ambientes públicos, após o que, foram pontuados com conceitos que

variaram de 0 (zero) a 4 (quatro), conforme os critérios de adequação das

intervenções. Aos resultados obtidos através desta sistemática foram atribuídos

valores percentuais, dentro de uma graduação que varia de 0 ( zero) a 100 (cem),

em correspondência com as cores para cada nível (Figura 143). Desta forma foi

possível estabelecer os níveis gerais de acessibilidade, em média percentual, para

cada trecho, ou área pesquisada, em função dos atributos levantados no

diagnóstico.

Os aspectos mais pitorescos, críticos ou eficientes, foram analisados à luz

das normas e legislação aplicáveis nos dias de hoje, e destacados por meio de

registros escritos, auxiliando na identificação de critérios sobre intervenções em

áreas de interesse histórico e cultural, com vocação turística, embasando os

resultados e diretrizes a serem implementadas em projetos para áreas similares na

cidade do Natal.
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Figura 143: Quadro de valoração e nivelamento de acessibilidade em áreas de uso público

QUADRO DE AFERIÇÃO DE NÍVEIS DE ACESSIBILIDADE

COR CONDIÇÃO CONCEITO NÍVEL DE 
ACESSIBILIDADE %

INEXISTENTE
Não há no local quaisquer 
elementos que facilitem a 

acessibilidade
0 0

INACESSÍVEL Fisicamente inacessível e de 
impossível solução

0 0

INACESSÍVEL,
porém ADAPTÁVEL

O local é fisicamente 
Inacessível, porém permite 

adaptações para atendimento 
às normas e legislação

1 25

ACESSÍVEL, porém 
INADEQUADO

O local é fisicamente 
acessível, porém exige 

adaptações para atendimento 
às normas e legislação

2 50

EXISTENTE / 
ADEQUADO

Condições existentes e 
adequadas para alguns 

critérios isolados

3 75

ACESSÍVEL O local é acessível e 
adequado às normas e 

legislação

4 100

Fonte: Elaboração do autor (Dez/2007)

O método da Observação direta foi utilizado em combinação com outros já

mencionados, de modo que fosse possível avaliar os comportamentos dos usuários

face às condições de acessibilidade, fundamentando a eficiência (ou não) das

intervenções com relação aos seus deslocamentos. 

Segundo SANOFF (1991), a observação comportamental tem estabelecido

sua validade como um método suplementar aos métodos diretos de estudo,

demonstrando ser uma ferramenta valiosa para as ciências sociais. O autor

considera a observação uma abordagem indireta, se comparada aos métodos que

se apóiam diretamente nas respostas dos usuários para obter informações sobre o

ambiente, porém, capaz de oferecer informações mais diretas da atividade dos

usuários, sem nenhuma interrupção. Assim, através da observação, pesquisadores

podem apreender como as pessoas fazem uso do ambiente sem interferir em suas

ações.
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Ao realizar o walktrough53, compreendo o ponto de vista de RHEINGANTZ e

de BECHTEL e ZEIZEL, pois vivenciar os ambientes juntamente com os demais

usuários, experienciamos sensações físicas (calor / frio, chuva, proximidade,

barulho, cansaço) e psicológicas (conforto / desconforto, empatia / antipatia) que

influenciam e guiam de certa forma, nosso olhar e nossas impressões sobre o

ambiente e sobre o comportamento dos usuários. Percebe-se também que o

conhecimento prévio sobre o tema e que a experiência como usuário influenciam

neste processo de observação, a qual se torna mais valorizada, pois o pesquisador

passa a integrar, como ator da observação e ator usuário, cuja vivência

complementa e enriquece a visão científica do estudo.

Nesta dissertação, a observação teve como objetivo inicial identificar se as

pessoas com deficiência faziam uso da área em estudo, após o que, avaliar como

estas pessoas desenvolviam suas habilidades e competência ambiental ao fazerem

uso desses espaços. Entretanto, conforme já comentado, esta não foi uma decisão

metodológica que se manteve ao longo da pesquisa, pela quase inexistência de

PPDs, a não ser pela usuária muletante e alguns idosos; estes sem oferecer

padrões de comportamentos muito diferenciados entre si.

Para a avaliação da acessibilidade ambiental, quanto aos aspectos relativos à 

eficácia das intervenções realizadas e consolidadas no espaço em estudo, a

observação direta permitiu averiguar como os usuários estão vivenciando aqueles

locais, e se/como estes influenciam seus deslocamentos cotidianos, provocando

algum tipo de manifestação específica, quer identificada diretamente, quer por meio

da demonstração de comportamentos inadequados ou pela dificuldade de

superação de algum tipo de barreira que se apresentasse ao deslocamento

pretendido.

Nessa etapa da pesquisa tornou evidente que o espaço não pode ser

entendido em uma dimensão única, delimitada exclusivamente pelos seus aspectos

físicos e pontuais.

A pesquisa de campo empreendida, com vistas ao levantamento das

condições da acessibilidade, focada, desta feita, na observação dos

comportamentos humanos, levou em conta alguns aspectos essenciais, que se

referem aos componentes espaciais, que definem a competência dos usuários, nos

53 Pode ser traduzido como caminhar através - procedimento de reconhecimento do espaço, por meio de
caminhadas e anotações das experiências vividas.
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processos de interação com o ambiente: o deslocamento, a orientação, o uso e a

comunicação.

Cada um desses fatores, que são qualidades intrínsecas de qualquer espaço,

foi também avaliado, enquanto, em conjunto, devem oferecer as melhores condições 

possíveis de acessibilidade, sobretudo às pessoas com restrições.

Para a realização do MCCP foi confeccionada uma ficha de observação

específica, da qual constava planta de detalhada da área, além de campos

destinados a anotações do comportamento do indivíduo em foco.

9.2 Limites espaciais da pesquisa de campo

Tendo sido identificadas as áreas que abrangem o campo da pesquisa, de

acordo com a documentação levantada e conforme as intervenções do Projeto

Cidade para Todos em suas duas etapas, as mesmas foram mapeadas e divididas

em 03 (três) porções distintas, denominadas Trecho 1, Trecho 2 e Praças Centrais,

cujos percursos e observações comportamentais foram realizados conforme a etapa

a que dizem respeito54, e pela similaridade de suas intervenções.

O primeiro trecho compreende a área entre as Avenidas Deodoro e Rio

Branco, cujo percurso incluiu a Rua João Pessoa, como eixo condutor da pesquisa,

por ser esta a principal via escoamento de trânsito, no sentido Cidade Alta / bairros,

e vias internas secundárias, circundando o perímetro compreendido na Etapa I

(Figura 144). 

O Trecho 2 corresponde à segunda etapa do Projeto Cidade para Todos,

integrando o conjunto de praças, e seu entorno imediato, ressaltando, que nessa

etapa o Projeto incluiu a reestruturação do Shopping Popular que integrava,

preliminarmente, o Projeto Cidade sem Barreiras, mas que vinha exigindo uma

readequação quanto às suas instalações físicas e acessos.

Foram considerados os cruzamentos entre as principais vias da malha local e

as praças da área central, identificados na figura 145, em cujos percursos foram

avaliadas as condições das guias rebaixadas, assim como intervenções isoladas de

revestimento de piso, tipos de materiais adotados, mobiliários, sinalizações,

elementos da urbanização, como grelhas, tampas de caixas de passagem,

instalações e postes, dentre outras ações pontuais identificadas na fase preliminar

54 Projeto Cidade para Todos - Etapa I - Fase I e Cidade para Todos - Etapa II
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das andanças para levantamentos diagnósticos, que não constavam do projeto

original e que foram empreendidas pelo setor privado ou pelo gestor público em

momentos posteriores.

Pode-se dizer que a pesquisa de campo não se limitou, apenas, fisicamente a 

um espaço pré-determinado; sendo considerados, também, como fatores limitantes,

a delimitação temporal das visitas diagnósticas, bem como das observações

comportamentais. Basicamente as fases de exploração de campo se deram em dias

arbitrados previamente, geralmente, aos sábados, para os levantamentos

fotográficos e físicos, e em dias alternados da semana, para as observações dos

comportamentos dos usuários em deslocamento.

Optou-se, por uma questão metodológica, por realizar os trabalhos sempre

nos períodos da manhã ou tarde, pois o que se pretendia averiguar, finalmente,

eram as condições de acessibilidade diante das intervenções realizadas na Cidade

Alta, combinadas com o comportamento do usuário; o que à noite tornou-se inviável,

uma vez que aquela área não possui um ritmo ou freqüência de usos noturnos.

Foram consideradas para a pesquisa de campo desta dissertação, as

intervenções efetivamente executadas em cada etapa de obras, observando-se que

o mapeamento apresentado poderá destacar intervenções na mesma área, em

todas as etapas, o que significa dizer que durante todo o período de implantação do

projeto Cidade para Todos foram realizadas obras de adequação ou ampliação do

mesmo objeto. 

Nota-se, em função disto, que o elenco de proposições, bem como a área de

abrangência mapeada é superior àqueles aqui avaliados, considerando que nem

todas as intervenções propostas foram consolidadas, ainda que atualmente, se

verifique a existência de outras interferências sobre o espaço urbano daquele bairro.
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10 RESULTADOS: CAMINHANDO SE FAZ O CAMINHO - TRECHO 1

A avaliação da área, quanto à acessibilidade, se deu segundo o roteiro

elaborado na fase preliminar da pesquisa de campo, cujos percursos foram iniciados

conforme definidos nos trechos mapeados, representados nos mapas

correspondentes a cada Etapa de obras. 

O primeiro percurso, correspondendo ao Trecho 1, tem início no cruzamento

entre a Avenida Deodoro da Fonseca com a Rua João Pessoa, estabelecendo como

eixo condutor esta última, fechando o circuito no cruzamento com a Avenida Rio

Branco ( Figura 146).

10.1 Análise Técnica do Trecho 1

Este trecho não apresenta muitas ocupações residenciais, estando estas

localizadas nas vias secundárias, de menor porte, nas quais, contrariamente ao que

se espera, o fluxo de veículos é intenso por se tratarem de corredores de ligação

entre os eixos principais, quer sejam: a Rua João Pessoa, a Avenida Rio Branco e a

Rua Princesa Isabel e Rua Ulisses Caldas.

A grande afluência de veículos particulares nessa área se dá a despeito da

precariedade de zonas específicas para estacionamento. Uma explicação para tal

fato é que as linhas de transportes coletivos que servem à malha viária do centro

não trafegam em todo o quadrilátero, estando limitadas às Avenidas Deodoro, Rio

Branco e Ruas Apodi e Ulisses Caldas, além das linhas que circulam na área mais

central, na Parada Metropolitana.

O local é marcado por uma grande diversidade de informações, sobretudo,

considerando os padrões adotados para pisos, sinalizações e implantação de

mobiliários, pois trata - se da intervenção inicial do Projeto Cidade para Todos .

Nota - se, claramente, que a falta de experiência e conhecimento sobre o tema

contribuíram para a adoção de parâmetros, muitos deles, desvinculados das normas

técnicas contidas na NB9050/94, mas que à época pareciam corretos, refletindo - se

especialmente, na falta de padronização, dimensionamentos de guias rebaixadas,

sinalização e mobiliários.
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Partimos do princípio de que as calçadas são o espaço público da

acessibilidade; nesse sentido, as condições, atualmente existentes, não condizem

com os critérios universais de acesso.
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As calçadas da Rua João Pessoa, assim como as da Av. Deodoro, por

exemplo, possuem um bom dimensionamento, com larguras médias superiores a

2,50 m (dois metros e meio), niveladas, praticamente, contínuas, em todo o

percurso; entretanto, as intervenções realizadas já se encontram descaracterizadas,

exigindo urgente adequação. Tal constatação é confirmada pela presença de

canaletas de drenagem pluvial ao longo da Rua João Pessoa, no trecho

compreendido entre a Rua Princesa Isabel e Av. Rio Branco (Figuras 147 e 148).

Fotografia 147: Calçada na Av. Deodoro
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 148: Calçada na R. João Pessoa
Destaque para a vala de drenagem

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

O material utilizado para sinalização, a princípio, seixos rolados assentados

em argamassa de cimento e areia, encontra-se danificado e inadequado à finalidade

a que se destina.

A sinalização implantada à época da obra objetivava oferecer uma informação 

de alerta quanto a uma situação de risco; porém, o próprio material adotado é por si

só, de segurança duvidosa, já que, em função de sua superfície lisa e arredondada,

fica muito escorregadio em dias de chuva. (Figuras 149, 150, 151 e 152)
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Fotografia 149: Sinalização de guias na Rua
João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 150: Sinalização de grelhas de 
drenagem na Rua João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 151: Condições da calçada em um 
trecho da R. João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 152: Cruzamento entre as Ruas 
João Pessoa e Princesa Isabel

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Observou-se que, posteriormente, este tipo de revestimento foi substituído,

em alguns trechos do percurso, por lajotas de concreto, no padrão brotoeja , porém

sem que fossem atendidos os critérios exigidos na NB9050/1994 para este material.

Este foi um modelo elaborado na segunda etapa de obras, em parceria com a

empresa responsável pelos serviços, após estudos com a equipe de projetos, que

decidiu por um tipo de material com mais rugosidade superficial, sendo ao mesmo

tempo, seguro e resistente. (Figuras 153 e 154)
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Fotografia 153: Tipo de material implantado 
para sinalização de alerta - Rua João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Nov./2007

Fotografia 154: Tipo de material de alerta 
encontrado na Praça Pe. João Maria

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Nesses trechos, a implantação do mobiliário seguiu um critério que partiu do

princípio de liberar uma parte contínua da calçada, para circulação de pedestres; no

seu trecho mais largo, na Rua João Pessoa, oferecendo alguns bancos para

repouso, sob as raras árvores existentes na época. Percebe-se que eles não

adotaram um único padrão de posicionamento, bem como de tipo de material. 

Estes se encontram totalmente inadequados à norma técnica atual55, seja

pelo tipo de material, dimensionamento e ausência de sinalização em alguns

módulos, sem contar que se apresentam depredados, retratando falta manutenção

regular (Figuras 155 e 156).

Não sendo possível relocar os postes e as tampas das caixas de visita das

instalações subterrâneas existentes, percebe-se a intenção de sinalizá-los com o

material tátil adotado naquela intervenção, sem que, no entanto este procedimento

tenha oferecido a informação necessária. 

Há locais críticos onde o conflito entre estes elementos e o deslocamento do

pedestre fica evidente, obrigando-os a uma mudança em seus trajetos para superar

tais barreiras. Pode-se dizer que o mesmo ocorre com as canaletas e grelhas de

drenagem: a impossibilidade de implantar redes subterrâneas concorreu para que

este tipo de solução fosse adotado, constituindo uma outra barreira - seja pela

localização, ocorrendo em muitos trechos, no meio do passeio público, como

também pelo tipo e dimensionamento dos materiais (Figuras 157 e 158).

55 NB - 9050/2004
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Fotografia 155: Tipo de mobiliário implantado 
e condição de uso atual. Rua João Pessoa.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 156: Condição em que se 
encontram os bancos públicos. Rua João 

Pessoa.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Salienta-se no Trecho 1, a presença de estabelecimentos bancários e lojas de 

porte, os quais foram obrigados, por força da legislação local - Lei 4090/92 , do

Código de Obras, e posteriormente, das normas técnicas e do Decreto Federal no

5.296/04, a implantar soluções de acessibilidade para os clientes, usuários dos

serviços oferecidos. Estas soluções compreendem desde revestimentos da calçada

e implantação de sinalização e rebaixamento de guias, até a instalação de

equipamento de acesso mecânico56. (Figuras 159, 160, 161 e 162)

56 PDV - Plataforma de deslocamento vertical.

Fotografia 157: Condição em que se 
encontram as calçadas entre a R. Princesa 

Isabel e Av. Rio Branco.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 158: Condição em que se 
encontram as calçadas entre a R. Princesa 

Isabel e Av. Rio Branco.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)
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Fotografia 159: Calçada com 
revestimento e sinalização recentes, Rua

João Pessoa
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 160: Calçada com revestimento e 
sinalização recentes, feitos pela iniciativa 

privada
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 161: Plataforma de 
deslocamento vertical, Rua João Pessoa.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 162: Perda de continuidade das 
calçadas, Rua Gal. Osório.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Quanto à oferta de vagas reservadas para veículos conduzidos por, ou para

pessoa com deficiência, foi encontrada apenas uma vaga na Rua João Pessoa, com

demarcação próxima a uma guia rebaixada, sinalizada verticalmente, porém

ocupada por um veículo não identificado para tal. Observa-se que este é um

comportamento comum em diversos pontos da cidade, como também se pode

perceber no caso de veículos estacionados obstruindo as guias rebaixadas,
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caracterizando uma freqüente barreira atitudinal. O desconhecimento sobre os

critérios de implantação, sinalização e utilização dessas vagas cujo uso é exclusivo

para veículos conduzidos por ou para pessoa com deficiência, levou um comerciante 

local a demarcar uma área em frente ao seu estabelecimento, com o símbolo

internacional, indicando, que aquele era o local para acesso de pessoas usuárias de

cadeira de rodas. O que não se justifica - não há porque demarcar com o SIA, o

acesso, que deve ser oferecidos a todos, indiscriminadamente. Tal fato repete-se na

Rua Princesa Isabel, com a demarcação de uma rampa improvisada indicando

acesso. Ou seria a identificação da vaga para a cadeira de rodas, considerando que, 

em ambos os casos, a edificação não é acessível? (Figuras 163, 164 e 165)

Figura 163 - Vaga preferencial 
ocupada por veículo não -

autorizado. Rua João Pessoa.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 164: Calçada 
de estabelecimento 
comercial. Rua João 

Pessoa.
Foto: Teresa Pires 

(Nov./2007)

Fotografia 165: Rampa de 
acesso a estabelecimento 
comercial. Rua Princesa 

Isabel.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Com relação às vias secundárias que integram o Trecho 1, estas,

correspondem às ruas Felipe Camarão, José de Alencar, General Osório e Princesa

Isabel, cujas calçadas apresentam tipologias bastante diferenciadas. A maioria delas

são estreitas indefinições quanto ao revestimento com piso de alerta ou guias

rebaixadas que tenham sido executadas durante o Projeto Cidade para Todos . Ao

contrário de algumas intervenções identificadas que reportam a soluções pontuais e

recentes, executadas, em sua maioria segundo o interesse do empreendedor do

setor privado, em trechos privilegiados, onde as calçadas são bem dimensionadas e

as obras aparentam um melhor padrão de qualidade e manutenção (Figuras 166,

167 e 168).

Destaca - se, entre estas, a Rua Ulisses Caldas, importante via do bairro que

integra a malha viária para escoamento de transportes coletivos, apresentando-se

rampa
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ocupada por comércio variado e prestação de serviços, praticamente em toda a sua

extensão. A Rua Ulisses Caldas não sofreu intervenções significativas quanto à

acessibilidade, apresentando feições diferenciadas quanto ao dimensionamento e

revestimento das calçadas e algumas tentativas para implantação de guias

rebaixadas, o que se pode observar nas pesquisas de campo. 

Quanto aos equipamentos e mobiliários urbanos, sobretudo postes e

telefones públicos, eles estão assentados sobre as calçadas de modo

indiscriminado, concorrendo com os ambulantes e pedestres que se amontoam nas

paradas de ônibus. São barreiras quase intransponíveis, em se tratando da

confluência entre as ruas Ulisses Caldas e a Princesa Isabel, onde a disputa por

espaço também ganha o asfalto, numa competição entre pedestres e automóveis.

(Figuras 169, 170 e 171)

Fotografia 166: Calçadas na 
Rua General Osório

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 167: Calçadas na 
Rua Felipe Camarão

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 168: Calçadas na
Rua Felipe Camarão

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)
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Fotografia 169: Aspectos 
gerais da Rua Ulisses 

Caldas.
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 170: Aspectos 
gerais da Rua Ulisses 

Caldas.
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 171: Aspectos 
gerais da Rua Ulisses 

Caldas.
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

10.2 Acessibilidade no trecho 1

A utilização do Check-list para auxiliar no destaque dos pontos mais críticos

detectados em cada trecho foi de grande valia para a confirmação dos níveis de

acessibilidade aferidos a cada um deles (Apêndice 02).

Considerando as intervenções realizadas durante o período focalizado na

pesquisa, pode-se dizer que, entre os setores que integram o trecho 1, algumas

calçadas da Avenida Deodoro e da Rua João Pessoa, podem ser consideradas

parcialmente acessíveis, pela suas dimensões e condições de nivelamento, apesar

de alguns problemas de inadequação às normas, devido ao tempo em que as obras

foram executadas (Figuras 172, 173 e 174). Entre eles, o material adotado para a

pavimentação (mosaico trotoir), para a sinalização tátil (seixos rolados), e a ausência 

de vagas preferenciais reservadas para pessoa com deficiência. Somam - se a estas 

condições, a precária manutenção dos mobiliários e a inadequação dos elementos

urbanos, tais como tampas de passagem de serviços públicos e grelhas de

drenagem (Figuras 175, 176 e 177).

Fotografia 172: Calçada na 
Rua João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 173: Detalhe de 
guia rebaixada - Av. Deodoro
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 174: Calçada na Av. 
Deodoro

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)
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Fotografia 175: Detalhe -
Elementos urbanos - Rua

João Pessoa
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 176: Detalhe
Mobiliário - Rua João Pessoa
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 177: Detalhe -
Grelhas de drenagem Rua

João Pessoa
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Apesar da intervenção realizada por meio dos programas públicos, percebe -

se claramente que a falta de planejamento de ações, sobretudo, de articulação entre

os diversos órgãos municipais, contribuíram para que as obras executadas

apresentem grande diferenciação em seus aspectos estéticos / formais.

Podem-se identificar no Trecho I, as mais variadas tipologias de guias,

sinalizações e mobiliários, totalmente inadequados à NB9050/94, vigente à época da 

implantação, e até a publicação da norma sucedânea, em 2004.

Mais grave, ainda, é a ausência total de guias rebaixadas em diversas

travessias, assim como a não correspondência entre si, quando existentes de um

lado da via. (Figuras 178, 179, 180 e 181)

Fotografia 178: Guia rebaixada 
Rua João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 179: Guia rebaixada 
Rua João Pessoa

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)
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Pode-se dizer que, aparentemente, os conflitos detectados neste trecho

inicial, da pesquisa de campo não comprometem a mobilidade dos pedestres e a

fluidez nos percursos. Entretanto, ao experimentar algumas situações em

deslocamento, por exemplo, nas calçadas mais largas, perde-se a referência do

meio-fio ou dos limites lindeiros, o que concorre para a sensação de perda de

orientação no espaço, principalmente tratando-se de uma pessoa com visão residual 

ou cega.

Por outro lado, calçadas mais estreitas e confinadas em vias onde o

automóvel ocupa praticamente toda a extensão ao longo do meio - fio, também

comprometem a continuidade e o ritmo dos deslocamentos, jogando, muitas vezes,

o pedestre para o leito da via; situação que ocorre frequentemente no

prolongamento da Rua Coronel Cascudo, em direção à Avenida Deodoro. 

A ausência de calçadas em alguns setores, e o mau posicionamento de

elementos urbanos, também contribui para a repetição desse tipo de

comportamento, como pode ser observado na Rua Felipe Camarão, entre a Rua

Apodi e Rua General Osório (Figuras 182, 183 e 184).

A sinalização inadequada, seja pelo material, seja pela forma de aplicação,

também constitui um conflito, na medida em que não se obtém uma padronização na 

informação pretendida.

Fotografia 180: Falta guia 
correspondente Rua João Pessoa.

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 181: Ausência de guia 
rebaixada. Rua João Pessoa.
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)
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Foto 182: R.Coronel Cascudo, 
em direção à Avenida 

Deodoro.
Foto:Teresa Pires (Nov./2007)

Foto 183: R.Felipe Camarão 
em direção à Rua Gen. 

Osório.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Foto 184: R. Felipe Camarão 
esquina com R.Apodi

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

De um modo geral, verificou - se, durante as caminhadas realizadas nas vias

que integram o Trecho 1 da pesquisa de campo, que as situações mais recorrentes

são relativas à inadequação das intervenções face à legislação vigente, e por outro

lado, a impossibilidade de se adotar medidas ideais para promoção de

acessibilidade plena, em alguns setores deste trecho, sobretudo aqueles integrantes

da área mais central, que corresponde ao Centro Histórico Cultural. Isto porque,

nessas áreas, o traçado das vias, assim como a ocupação dos lotes, se deu de

modo a não considerar a importância das calçadas.

Neles, a maioria das edificações ocupa toda a frente dos lotes, chegando a

confinar a via, como ocorre na Rua Apodi, no sentido da Rua Santo Antônio (Figuras

185 e 186).

Complementando o circuito deste trecho em análise, ressalte - se a presença

de grelhas de drenagem que invadem as calçadas, ocupando as faixas que

deveriam ser reservadas ao passeio dos pedestres. O trecho da calçada da Rua

João Pessoa, compreendido entre a Rua Princesa Isabel e a Av. Rio Branco, bem

como a Rua Coronel Cascudo, no trecho destinado exclusivamente aos pedestres,

retratam as péssimas condições em que se encontram este tipo de elemento, onde o 

lixo e a água se acumulam, exigindo que o poder público formule soluções

alternativas para a captação das águas de chuvas que vêm das coberturas dos

edifícios que ladeiam as calçadas. Este é um exemplo típico de invasão do espaço

de todos pelo interesse privado, permitido pelo poder público (Figuras 187 e 188).
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Fotografia 185: Aspectos gerais da Rua 
Apodi. (Ao fundo, a Igreja do Galo )

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 186: Aspectos gerais da Rua 
Apodi em direção à Igreja do Galo

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 187: Grelhas no passeio público
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 188: Grelhas no passeio público
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Além da falta de disciplina quanto à ocupação do solo, os usos indevidos e

invasivos do passeio público caracterizam a falta de planejamento e fiscalização,

decorrentes da ausência de uma política pública que direcione as intervenções no

espaço urbano, a despeito das legislações existentes.

Considerando que a função básica das calçadas é permitir o deslocamento a

pé, as calçadas que integram o Trecho 1 da pesquisa de campo, apresentam - se

com problemas que restringem, de certa forma, o uso do espaço a alguns pedestres

-  os que podem enxergar por onde andam e podem, sobretudo, andar. 

O quadro resumo dos principais conflitos detectados no Trecho 01 demonstra

que os maiores problemas estão relacionados às calçadas mal cuidadas e ocupadas

indiscriminadamente por todo tipo de barreiras, inclusive, humanas.
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A pontuação final do Trecho 01 totalizou um nível de acessibilidade de 31,4

%, muito aquém do esperado, face ao volume de intervenções realizadas (Figura

189).

Figura 189: Quadro sintético do Trecho 1

QUADRO SINTÉTICO DE RESULTADOS  TRECHO 1

TRECHO 1 FACILIDADES DIFICULDADES ATENDIMENTO

Rua João Pessoa

(entre a Deodoro 

e Rio Branco)

Rua João Pessoa 

( trechos entre R. 

Felipe Camarão, 

R. Princesa 

Isabel)

- Calçadas bem 

dimensionadas;

- Calçadas

niveladas;

- Sinalização tátil confusa;

- Materiais inadequados;

- Sarjetas profundas e

desníveis entre as guias e

a caixa da via;

- Ausência de rota

acessível;

- Conflitos nos

cruzamentos sem guias

rebaixadas;

- Estreitamento das

calçadas;

- Ocupação das esquinas;

- Canaletas de drenagem a 

céu aberto;

- Ocupação das calçadas

por ambulantes, material de 

propagandas, mobiliários e

equipamentos mal

localizados e depredados.

- Parcialmente acessível 

considerando o conjunto das 

intervenções

- Necessita de adequação em

pontos de travessias;

- Recuperação do

revestimento;

- Sinalização tátil. 

- Ações de fiscalização;

Inibir ocupação dos passeios -

por ambulantes e outros

elementos móveis.

- A acessibilidade é garantida

em alguns trechos, porém de

um modo geral, os pisos estão

danificados, exigindo correção.

- Manutenção.

Ruas Felipe

Camarão, General

Osório, José de

Alencar

- Trecho com

calçada bem

dimensionada na R.

Felipe Camarão;

- Intervenções

realizadas por

particulares.

- Ausência de intervenções

técnicas;

- Os elementos existentes

foram inseridos sem levar

em conta as normas;

- Calçadas estreitas e

descontínuas;

-  Pavimento desnivelado;

- Alguns trechos podem ser

adaptados;

- Estudar a redistribuição do

tráfego, inibindo o trânsito de

veículos nas vias mais

estreitas;



173

- Ausência de sinalização;

- Apenas uma guia

rebaixada, em frente ao

Banco Real.

- Manutenção.

Rua Ulisses 

Caldas

- Condições inadequadas

das paradas de ônibus;

- Calçadas com pavimento

irregular e deteriorado;

- Ocupações nas calçadas

promovem riscos aos

pedestres e usuários dos

ônibus.

- Disciplinar os usos.

- Inibir a ocupação das

calçadas por ambulantes e

placas de propaganda.

- Relocar as paradas de

ônibus;

Reestruturar o corredor viário, 

- Manutenção.

Fonte: Autoria própria ( Jan./2008)

O resumo fotográfico do Trecho 1, retrata os pontos positivos e aqueles mais

críticos apontados no conjunto de figuras numeradas de 190 e 191, e auxilia ao leitor 

na rememoração dos percursos, assim como dos problemas comentados.

Fi

Figura 190: Aspectos gerais do Trecho 01

 Fotos: Teresa Pires( Nov./2007)

Foram destacados os seguintes aspectos:

1- As condições parcialmente acessíveis de algumas calçadas no percurso

inicial do Trecho 1 - na esquina da Av. Deodoro com a Rua João Pessoa;

2- O dimensionamento das calçadas da Rua João Pessoa, nesse mesmo

setor;

3- A existência de uma PDV57 para acesso ao banco;

4- O tipo de material adotado na sinalização tátil;

57 Plataforma de Deslocamento Vertical.

   1 2 3    4                    5
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5- Ocupação das calçadas.

 6 7 8 9

Figura 191: Detalhes dos conflitos no Trecho 01 

Fotos: Teresa Pires (Nov./2007)

Outros aspectos destacados foram:

6- O posicionamento de elementos urbanos - barreiras;

7- As guias rebaixadas e readequadas;

8- Ocupação do passeio público por ambulantes e demais elementos não

sinalizados;

9- O lixo e as péssimas condições de manutenção do revestimento.
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11 CAMINHANDO SE FAZ O CAMINHO: TRECHO 2

Dando continuidade à pesquisa de campo ao longo da Rua João Pessoa, vai

- se na direção à Avenida Rio Branco, alcançando assim, o Trecho 2 mapeado com

a área de intervenção da segunda etapa do projeto Cidade para Todos (Figura

192).

A partir daí pode-se perceber, tomando como eixo condutor, ainda a Rua

João Pessoa, em direção ao Centro Histórico, propriamente dito, uma variada

tipologia de usos e modos de aplicação de elementos urbanos facilitadores da

acessibilidade.

11.1. Análise Técnica do Trecho 2

Os percursos realizados em dias alternados, entre dias da semana e

sábados, mostram uma movimentação que mantêm um ritmo e um volume de

pedestres crescente nos dias de semana, em detrimento dos sábados, apesar da

grande quantidade de pessoas em compras ou passeio no Centro. 

Evidencia-se, claramente, que algumas intervenções foram realizadas em um

momento posterior de obras, a partir do qual já se ofereciam possibilidades mais

adequadas de utilização de materiais e assimilação dos conceitos da norma técnica,

embora ainda sejam comuns os enganos quando à sua forma de aplicação.

As calçadas se mantêm variadas, porém, os empreendimentos privados se

vêem obrigados a intervir de modo a tornar seu acesso e instalações internas

acessíveis ao público (Figuras 193).

Percebe-se, entretanto, que não são plenamente respeitados os espaços

destinados à circulação, sendo ocupados por elementos de propagandas, bancas de

jornais, entre outros mobiliários que constituem barreiras voluntárias à livre

circulação (Figura 194).

Quanto ao material utilizado, destacam - se a pedra portuguesa, e o mosaico

trotoir, os quais não oferecem grande diferenciação cromática com a sinalização de

alerta das guias, e sobretudo, não constituem o material mais adequado, devido sua

irregularidade, exigindo que o assentamento seja muito minucioso.
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Fotografia 193: Calçadas na Av. Rio Branco. 

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 194: Calçadas na Av. Rio Branco. 

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Os rebaixamentos de meio-fio, nos cruzamentos semaforizados adotam o

mesmo padrão da Etapa I, e em alguns casos, já se observa a substituição do seixo

rolado pela lajota brotoeja em comento. (Figuras 195 e 196)

Fotografia 195: Material utilizado para 

sinalização Etapa I

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 196: Sinalização adotada na

Etapa II

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

O cruzamento entre a Rua João Pessoa e Avenida Rio Branco constitui um

ponto de grande conflito dentro deste percurso, com relação à existência de diversos 

tipos de barreiras, desde a presença de mobiliários e equipamentos urbanos

posicionados indevidamente, a variedade de tipos de revestimentos e ausência de

uma sinalização tátil adequada, até a presença de ambulantes que se aglomeram
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junto a carrinhos de lanche, promovendo verdadeiras barreiras ao deslocamento dos

pedestres (Figura 197).

Pode-se dizer que em dado momento, as pessoas também constituem

obstáculos à fluidez dos deslocamentos, já que não se consegue estabelecer uma

trajetória contínua nos fluxos. (Figura 198)

Fotografia 197: Cruzamento da R. João 
Pessoa e Av. Rio Branco  ocupação 

agressiva das calçadas.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 198: Cruzamento da R. João 
Pessoa e Av. Rio Branco  ocupação 

agressiva das calçadas.
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

As imagens retratadas nas figuras 199 e 200 evidenciam um trecho de

calçada na Av. Rio Branco, cuja intervenção foi executada pela iniciativa privada. 

A falta de conhecimento quanto à utilização de critérios de sinalização tátil,

aplicado, sem cerimônia alguma é evidente: o revestimento adotado como indicador

de rota acessível, resultando em uma confusão de texturas, ao ser mesclado com o

mosaico trotoir sem articulação a nenhum ponto de interesse específico, a não ser o

telefone público, o qual não se encontra sinalizado. 

A informação não oferece clareza na intenção, visto que, também, não possui

uma distinção de cores e texturas diferenciadas. Por outro lado, a faixa de serviços,

também não contém informação tátil de alerta e o mobiliário encontra-se inadequado 

ao uso por pessoas com deficiência.
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Figura 199: Utilização equivocada 

de piso tátil

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Figura 200 Faixa de serviço não 

identificada

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

O Trecho 2 tem seu percurso fechado com o levantamento de 03 ( três)

pontos importantes: a Parada Metropolitana, o Shopping Popular, na Avenida Rio

Branco, e a Rua Cel.Cascudo, com uso exclusivo para pedestres, cuja intenção era

transformá-la em um espaço de compras e entretenimento, permanentemente em

funcionamento, à exemplo da Rua 24 horas, no centro de Curitiba. 

Com relação à Parada Metropolitana, o espaço apresenta - se contíguo à

Praça André de Albuquerque, sendo acessada pelos pedestres por meio de rampas

acentuadas. Atualmente, apresenta - se totalmente descaracterizada quanto às

intervenções implementadas em 1997, as quais não promoviam a plena

acessibilidade a todos os usuários do serviço de transportes coletivos.

A estação passou por diversas intervenções de adequação nos últimos anos,

de modo a atender à crescente demanda por transportes coletivos naquela área

central. A Prefeitura do Natal instalou uma Estação de Transferência, fazendo a

integração das diversas linhas que operam na Cidade Alta, e está removendo parte

da antiga pavimentação e sinalização tátil, e implantando revestimentos consoantes

com as normas e legislação. (Figuras 201, 202, 203 e 204)
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Fotografia 201: Parada Metropolitana. 

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 202: Parada Metropolitana Foto:

Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 203: Parada Metropolitana. 

Mobiliário

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 204: Parada Metropolitana 

Mobiliários e Equipamentos

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Dessa forma, a acessibilidade está contemplada, oferecendo melhores

condições de circulação e espera, com bancos protegidos do sol e chuva e

quiosques. Pode-se considerar que este equipamento oferece um nível médio de

acessibilidade, a não ser pelos quiosques de serviços, com balcões altos e à falta de 

sinalização tátil, sobretudo definindo a rota acessível ao equipamento e a sinalização 

sonora.

No dia em que foi realizada a visita/percurso, para caracterização do espaço,

por tratar-se de um sábado, pela manhã, não pode ser avaliado o grau de

desempenho de usuários naquele equipamento, pois os presentes mantinham-se

em uma situação estática, motivo pelo qual a observação direta foi focada em uma

senhora idosa que vinha se dirigindo à parada desde a Praça.

Na seqüência do percurso entre os pontos de atratividade para grande

número de usuários, chega-se ao Shopping Popular, cujas obras iniciais foram
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financiadas com recursos do Projeto Cidade sem Barreiras, tendo sido concebido

para locar os pontos de comércio informal que se espalhavam pelas calçadas da

Cidade; porém sofreu alguns ajustes na Etapa II do Cidade para Todos, visando

humanizar um pouco mais esse espaço.

O partido arquitetônico adotado no edifício não apresentou uma solução

técnica acessível, promovendo dificuldade de acesso por parte das pessoas com

deficiência, diante das condições de lay-out dos boxes, de dimensionamento das

circulações internas, bem como de conforto ambiental relacionados à iluminação e à

aeração natural. Os boxes apresentam - se, até os dias de hoje, com balcões em

altura inadequada, as circulações entre os mesmos não permite o acesso de

pessoas, por exemplo, usuárias de cadeiras de rodas.

Considerando os fatores externos, não há condições propícias quanto a

chegar ao equipamento, já que nem todas as calçadas de seu entorno são

adequadas ao deslocamento de pessoas com algum tipo de dificuldade locomotora

ou sensorial, principalmente a Rua Vigário Bartolomeu.

Enfatiza-se, contudo, que o problema de vendedores ambulantes e

ocupações ilegais das calçadas no centro da Cidade persistem, constituindo, ainda

hoje, um grande entrave à circulação segura das pessoas.

A Rua 24 horas, era outra audaciosa proposta formulada pela segunda Etapa

de obras do Projeto Cidade para Todos, a ser inaugurada como projeto piloto na

cidade, o que não foi viabilizado pela falta de adesão total por parte dos

comerciantes locais, devido à falta de ações concretas que dotassem a área de

condições satisfatórias de segurança e outros incentivos fiscais esperados.

A rua de pedestres, no entanto, tradicionalmente usada se encontra no trecho

entre as Ruas Felipe Camarão e Av. Rio Branco, caracterizada, apesar da

denominação, por duas calçadas estreitas confinadas entre as fachadas das lojas e

a faixa pavimentada em nível mais baixo. 

A existência de uma sarjeta de drenagem confere certo impedimento ao livre

deslocamento, obrigando o pedestre a se desviar, sobretudo quando há acúmulo de

água de chuvas, lixo ou mercadorias espalhadas pelo passeio sendo esta, uma

prática considerada normal para os comerciantes ali instalados.

Ressalta-se, ainda, que a interseção entre a Rua Coronel Cascudo e a Rua

Princesa Isabel não oferece sequer condições para acessar convenientemente as

calçadas; não existe vaga de uso preferencial e o estacionamento particular na Rua
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Felipe Camarão, se distancia um pouco, exigindo um trajeto tortuoso por calçadas

inacessíveis (Figuras 205, 206, 207 e 208). 

As guias rebaixadas existentes encontram-se em condições precárias de

manutenção, e apresentam material totalmente fora dos padrões exigidos

atualmente, além de acumularem lixo e água entre a sarjeta e a calçada, dificultando 

a sua transposição. 

Não causa mais surpresa a ocorrência de tal situação, visto que, as

sucessivas obras de recapeamento das vias, nas quais o material betuminoso vai se

acumulando sobre as camadas já apostas.

Fotografia 205: Rua de pedestres - Cel.
Cascudo (entre R. Felipe Camarão e 

Princesa Isabel)
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 206: Rua de pedestres - Cel.
Cascudo (entre R. Princesa Isabel e Av. 

Rio Branco)
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 207: Cruzamento entre a 
Cel. Cascudo e R. Princesa Isabel

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 208: Rua de pedestres - Cel.
Cascudo (entre R. Felipe Camarão e 

Princesa Isabel)
Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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Desta forma, há casos em que as calçadas apresentam-se mais baixas que a

faixa carroçável, dificultando sobremaneira a implantação de guias acessíveis.

Os desníveis se repetem no interior das edificações, sempre construídas em

nível acima do greide da rua.

Os próprios lojistas, ironicamente, demonstram uma preocupação com

relação aos riscos relativos à existência de barreiras físicas, porém, a sinalização de

advertência utilizada não resulta em solução adequada (Figuras 209 e 210).

Fotografia 209: Guia rebaixada - Rua
Cel. Cascudo.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 210: Sinalização de alerta: 
Rua Cel. Cascudo

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

O fechamento deste Trecho 2, o mais longo dos percursos realizados, por

incluir os trajetos nas praças centrais, a serem comentados em tópico específico, se

dá finalmente, com o retorno para a Avenida Deodoro da Fonseca, seguindo pelo

prolongamento da Rua Coronel Cascudo. 

A ausência de calçada associa-se à inadequada implantação de um

mobiliário urbano, evidenciando a falta de planejamento à época da implantação das

obras. Inevitavelmente, sem opção, o pedestre tem que concorrer com o automóvel

na faixa carroçável (Figuras 211 e 212).

Neste, encontramos, também, uma série de barreiras e situações de

conflito, em função do desenho antigo das calçadas existentes e da permanente

invasão do espaço público por elementos da urbanização, sobretudo postes.

Os recuos dos lotes são mínimos, chegando, praticamente, a não existir no

cruzamento com a Avenida Deodoro. 
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Situação difícil de ser revertida, a não ser pela interdição ao tráfego de veículos, e

ampliação das calçadas, dando continuidade, desta forma, à rua de pedestres, já

existente. (Figuras 213 e 214)

Fotografia 211: Aspecto da calçada na esquina 
da Av. Deodoro com R. Coronel Cascudo.

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 212: Aspecto da calçada na 
esquina da Av. Deodoro com R. Coronel 

Cascudo.
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 213: Rua Cel. Cascudo, esquina 
com Av. Deodoro.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 214: Barreira fixa - Rua Cel. 
Cascudo.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

11.2 Acessibilidade no trecho 02

De um modo geral, durante as caminhadas realizadas nas vias que integram

o Trecho 2, e que corresponde ao maior percurso da pesquisa, envolvendo, também, 

as praças do centro histórico e suas relações imediatas com o ambiente circundante, 
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observou - se que as situações mais recorrentes são relativas à inadequação das

intervenções face à legislação vigente, e por outro lado, a impossibilidade de se

adotar medidas ideais para promoção de acessibilidade plena.

Isto porque, a grande área central constitui um espaço memorial, cujas

intervenções não devem ferir suas feições originais, porém devem permitir o acesso

e visitação de todas as pessoas.

Por outro lado, o traçado das vias, assim como a ocupação dos lotes, se deu

de modo a não considerar a importância das calçadas, exatamente pelo desenho

antigo remanescente da ocupação aos moldas das cidades coloniais.

A aplicação, no entanto, do método de avaliação, a partir do check-list, nos

oferece uma boa perspectiva com relação aos níveis de acessibilidade existentes, a

despeito dos problemas existentes, face às boas condições de acessibilidade das

praças, as quais contribuíram para uma significativa elevação no nível geral de

acessibilidade do trecho, como um todo.

Dessa forma, apesar de inacessível, em sua totalidade, o Trecho 2 obteve um 

nível acima da média esperada.

Entre os problemas que marcam a feição desse trecho, destacam-se aqueles

relacionados ao desenho e à falta de continuidade das calçadas, a precária

manutenção, e a falta de valorização do Centro Histórico, como um ambiente de

visitação turística.

Por meio do Check-list podemos deduzir informações importantes, no sentido

de nortear futuras intervenções nas áreas que integram esse trecho e seus

corredores viários, bem como nos espaços de uso coletivo de valor histórico e

cultural para nossa Cidade. (Apêndice 03)

Assim como foi procedido com o percurso do Trecho 01, o quadro sintético

elaborado apresenta os resultados mais concorrentes nos diversos espaços

percorridos, evidenciando que os maiores problemas dizem respeito à falta de bom

senso quanto à aplicação dos dispositivos legais em soluções alternativas e

particulares a sítios urbanos históricos / culturais consolidados, considerando que se

obteve um nível de acessibilidade em torno de 53% (Figura 215).
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Figura 215: Quadro sintético de resultados - Trecho 2

QUADRO SINTÉTICO DE RESULTADOS  TRECHO 2

TRECHO 2 FACILIDADES DIFICULDADES ATENDIMENTO

Cruzamentos da 
Av. Deodoro com 

a Rua Apodi.
Rua Apodi e 
cruzamentos
com Felipe 

Camarão, e Av. 
Rio Branco

- Calçadas da R. Apodi
bem dimensionadas.

- Sinalização tátil Inexistente;
- Sarjetas profundas;
- Não há rota acessível;
- Calçadas ocupadas por 

ambulantes e demais 
elementos;
- Material inadequado e mal 

cuidado.

- Atendimento parcial.
- Calçadas da Rua 

Apodi podem ser 
adaptadas.
- Disciplinar o uso 

inibindo invasão do 
passeio público;
- Disciplinar áreas de 

estacionamento e 
implantar vagas 
preferenciais.

Praças do Centro 

Histórico

- Pisos nivelados;
- Manutenção
razoável;
- Espaços para
repouso;

- Descontinuidade nos
passeios;
- Percursos longos;
- Ausência de rotas ou outro
tipo de sinalização tátil;
- Sinalização precária sobre
Patrimônio;
- Conflitos para acesso aos
edifícios.

Nível razoável e
aceitável de
acessibilidade
considerando a
natureza do bem.
Necessita de
manutenção
sistemática e incentivar
a visitação poderá
contribuir para a
valorização desses
espaços como bens
coletivos.

Avenida Rio 

Branco, em 

direção à Ulisses 

Caldas

- Sinalização tátil
quarteirão da C&A,
com guia rebaixada
adequada, no
cruzamento com a R.
João Pessoa.

- Dimensionamento variado,
na maior extensão do
percurso,
- Pavimento razoável, sem
manutenção,
- Percursos longos;
- Ausência de rotas ou outro
tipo de sinalização tátil. 
- Conflitos para acesso aos
edifícios de comércio ou
prestação de serviços. 
- Presença de diversos
mobiliários aleatoriamente
implantados.
- Ocupação abusiva do
espaço público.

Níveis pontuais e
variados de
acessibilidade, em
função das
intervenções
empreendidas pela
iniciativa privada, o que
constitui um problema
quanto à padronização
das informações e
materiais.
- Necessário disciplinar 
as ocupações e inibir a
invasão das calçadas.

Rua Ulisses 

Caldas

- O pedestre desafia o
trânsito, as calçadas são
estreitas e mal cuidadas.
- Barreiras humanas.

- Para pessoas com
limitações locomotoras
e sensoriais não há
acessibilidade.
- Redimensionar os
volumes de transportes
coletivos nesta via.
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Shopping

Popular

- Calçada acessível
pela Av. Rio Branco.

- Barreiras fixas, balcões
altos, mobiliários
inadequados,
- Circulações estreitas;
- Falta de manutenção e
conforto ambiental;
- Acessos conflitantes.

- Não atende à níveis
aceitáveis mínimos de
acessibilidade,
- Readequação das
instalações.

Parada

Metropolitana

- Calçadas niveladas e
pavimento novo;
- Sinalização tátil
aceitável;
- Condições de
conforto ao usuário.

- Difícil acesso aos ônibus na
plataforma, devido à distância
de estocagem,
- Falta de orientação -
sinalização visual;
- Mobiliário inadequado;
- Ausência de rota acessível. 

É parcialmente
acessível, necessitando 
ajustes ao mobiliário
(quiosques) e
sinalização, bem como
ajustar as manobras
nas paradas.

Estação Rio

Branco

- Problemas operacionais e
falta de divulgação sobre o
serviço, colocam os usuários
em situações de risco;
- Rampa sem corrimão;
- Implantação em área de
conflito - mobiliários/usuários.

Campanha Educativa e
atenção à operação do
sistema. Fiscalização.

Fonte: Elaboração da autora - Pesquisa de campo (Jan./2008)

O resumo fotográfico do Trecho 2, retrata os pontos positivos e aqueles mais

críticos apontados no conjunto de figuras numeradas de 216 e 217, as quais

auxiliam ao leitor na rememoração dos percursos, assim como dos aspectos mais

relevantes comentados.

1 2 3 4 5

Figura 216: Rua Apodi ( Trecho entre as Avenidas Deodoro e Rio Branco)

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Na Rua Apodi, verificou - se que o tipo de uso predominante, comercial e

prestação de serviços, influi nas condições de manutenção da calçada, destacando-

se as seguintes condições:

1- Calçadas adaptáveis devido ao bom dimensionamento;
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2- Oferta de serviços, porém, de forma inadequada;

3- Calçadas com faixas reservadas para serviços e arborização, porém, sem o

devido tratamento quanto à adequação às normas;

4- A largura da calçada contribui para o uso indevido - comerciantes ocupam o

passeio com seus produtos e propagandas;

5- O lixo, a falta de manutenção, entre outros aspectos negativos à circulação,

são freqüentes nesse trecho de calçada.

6 7 8 9

Figura 217: Av. Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Destacam - se na Av. Rio Branco, considerando a via compreendida na área

objeto da pesquisa:

6- Amplos espaços com calçadas que podem ser adaptadas, pelo

dimensionamento;

7- Problemas quanto à profundidade da sarjeta, devido ao contínuo

recapeamento em asfalto;

8- Calçadas amplas e oferta de serviços, no entanto, sem o devido tratamento

em acessibilidade;

9- Obstáculos colocados pela ação de outros usuários da via, comprometem a

mobilidade das pessoas com limitações locomotoras.

De um modo geral, os trechos da Av. Rio Branco, mais afastados do centro

comercial, possuem calçadas mais amplas embora a própria topografia da área,

propicie um desenho mais acentuado, em declive. Em alguns pontos, observa - se a

presença de degraus ao longo do passeio.

No Shopping Popular detectou-se apenas as questões relativas à

acessibilidade das calçadas do entorno, uma vez que a dissertação não trata de
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acessibilidade em edificações. Este equipamento foi referenciado, entretanto, por

integrar parte das intervenções do Projeto Cidade para Todos. (Figuras 218 e 219)

Figura 218 Shopping Popular

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Figura 219: Shopping Popular

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

11.3. Caminhando no Centro Histórico

Com relação à avaliação técnica específica das condições de acessibilidade

das praças que integram o Centro Histórico de Natal, na Cidade Alta, a pesquisa

apontou, como já foi relatado, para um quadro mais otimista, considerando que

esses espaços oferecem um nível razoável de acessibilidade.

As intervenções mais significativas neste trecho pesquisado correspondem às

obras de recuperação e adequação realizadas nos espaços públicos das praças e

dos largos que compõem os monumentos do conjunto ambiental e edificado do

centro histórico da cidade. A primeira intervenção relativa aos espaços das praças

públicas foi a recuperação da Praça Presidente Kenedy, que se encontra inserida no

percurso, e que passou por uma reforma em um período posterior ao Projeto Cidade

para Todos, descaracterizando as obras em acessibilidade inicialmente implantadas,

porém, deixando mais humana e acessível. ( Figuras 220 e 221)
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Fotografia 220 - Praça Pres. Kennedy

Foto: Teresa Pires (Maio/1996)

Fotografia 221 - Praça Pres. Kennedy

Foto: Teresa Pires (Dez/2006)

Ressalta - se, especialmente, a remoção de algumas jardineiras, a adequação 

do piso, com pavimentação em um revestimento diferenciado, bem como a

implantação de uma faixa contínua sugerindo uma rota acessível que conduz o

pedestre às guias de travessia. Como experiência quanto ao uso de materiais

alternativos, constituiu uma solução bastante esteticamente interessante e positiva.

O revestimento adotado nessa área não oferece, no entanto, uma clara

diferenciação cromática, tão pouco a diferenciação têxtil com relação à rota

acessível, uma vez que encontra-se bastante desgastado. Porém, confere um visual

leve e agradável ao caminhar, como uma ilha de repouso inserida no movimento

caótico do centro da cidade (Figuras 222 e 223). As guias e o mobiliário também são 

mais recentes e foram sinalizados em seu entorno, desta feita com a lajota brotoeja,

porém, ainda não se obteve resultados quanto à detecção de uma padronização

destes materiais na pesquisa empreendida, os quais oferecem informações

diversificadas, sem manter uma norma definida. (Figuras 224 e 225)
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Fotografia 222: Rota acessível Praça Pres. 
Kennedy,

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 223: Rota acessível Praça 
Pres. Kennedy,

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 224: Sinalização de mobiliário

Foto: Teresa Pires ( Nov./2007)

Fotografia 225: Sinalização de mobiliário

Foto: Teresa Pires ( Nov./2007)

O mesmo pode ser observado na Praça Padre João Maria, onde houve uma

preocupação em preservar a finalidade essencial daquele espaço, qual seja, a

devoção ao Padre, cuja estátua se destaca no centro da praça.

Os revestimentos se mantêm tal e qual na época das primeiras intervenções,

embora quanto à sinalização tátil, exista uma variação de composição por faixas de

seixos rolados e lajotas de cimento com padronagem brotoeja, produzida pela

empresa responsável pela obra.

A praça tem muitos recortes e mobiliários locados aleatoriamente, delineando

certa sinuosidade nos trajetos, sem que haja uma rota acessível menos cansativa

(Figuras 226 e 227). Soma - se a este aspecto a ocupação do espaço por elementos
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fixos, como o monumento, bancos em alvenaria e uma pequena feira de artesanato

ao ar livre (Figuras 228 e 229)

Fotografia 228: Perspectiva da Praça Pe. 
João Maria.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 229: Mobiliário fixo Praça Pe. 
João Maria.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Os caminhos entre a Praça Padre João Maria e o Centro Histórico da cidade,

levam a algumas descobertas inusitadas. Somente caminhando se conhece um

lugar. Abre-se adiante, ladeando a Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, um

conjunto edificado pitoresco, remanescente da ocupação original do bairro, o qual se 

apresenta em avançado processo de degradação e abandono. É a Rua da

Conceição. (Figuras 230 e 231). 

Considera-se, pelo aspecto de suas calçadas, em pedra portuguesa muito

danificadas, e em função da nomenclatura adotada na pesquisa de campo, que

estas são inacessíveis, tanto no que diz respeito ao alinhamento como também à

qualidade do revestimento, no entanto, permitem o deslocamento, por apresentarem

- se planas. (Figuras 232 e 233).

Fotografia 226: Lay - out da praça Pe. 
João Maria.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 227: Material utilizado para 
sinalização de alerta.Pe. João Maria

Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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Como o percurso deste trecho da Rua da Conceição se deu em uma manhã

de sábado, era esperado o encontro de pedestres nessa área, entretanto,

surpreendeu-me o fato de não haver sequer uma pessoa transitando pela rua, em

direção às paradas de ônibus, ou no sentido Ribeira. Possivelmente, as

características físicas da rua, além da sua localização mais isolada dos demais

espaços mais abertos da cidade, sem ofertas de serviços nos dias de sábado, fazem 

com que se mantenha esquecida pela maioria dos transeuntes. As fotos retratam

esse inusitado fato (Figuras 234 e 235).

Fotografia 230: Vista panorâmica da Rua da
Conceição - ao fundo, o Prédio da Prefeitura do 

Natal.
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 231: Gradil dos fundos do 
Palácio da Cultura.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 232: Vista panorâmica da Rua da 
Conceição - ao fundo, o Prédio da Prefeitura do 

Natal.
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 233: Condições do revestimento 
da calçada. Rua da Conceição.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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Optando, então, por percorrer o caminho que levaria às praças centrais, a

partir da Rua da Conceição, chega - se ao Largo histórico que abriga o Palácio da

Cultura, a Câmara dos Deputados e a Praça Sete de Setembro, do outro lado

(Figuras 236 e 237).

Esta é outra surpresa ao caminhar pelas ruas da Cidade Alta: o

descobrimento de espaços amplos e arejados, por onde é possível caminhar a pé,

pelo menos nos dias de sábado, a não ser pelo aspecto segurança que muito deixa

a desejar. 

Fotografia 236: Centro Histórico de Natal. 

Largo da praça, da casa e do poder.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 237: Casa da Cultura, vista da 

Praça Sete de Setembro.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

A pesquisa de campo mostrou que as áreas mais internas ao centro

comercial, mais movimentado, são ilhas isoladas, apesar de conduzirem a

Fotografia 234: Da Praça Pe. João Maria se 
descobre a Rua da Conceição.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 235: Jardins da Casa da Cultura. 
Rua da Conceição.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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plataformas de transportes coletivos, e estarem numa bifurcação entre vias que

integram a Ribeira e a Cidade Alta, sendo, portanto, de grande importância para a

fluidez de tráfego de transportes coletivos, principalmente.

A Praça André de Albuquerque é um espaço acessível, face às suas

características físicas gerais, as quais ainda guardam uma feição das intervenções

procedidas na Etapa II do Projeto Cidade para Todos, em 1998. (Figuras 238 e 239)

Para os pedestres, o caminho entre as praças e monumentos do Centro

Histórico, refaz, além das imagens daquele lugar, oferecendo um espaço de lazer

contemplativo, bem como conduzem a caminhos de acesso mais rápido às

plataformas de transportes coletivos da Parada Metropolitana (Figuras 240 e 241).

Fotografia 238: Praça André de 

Albuquerque.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 239: Praça André de 

Albuquerque.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 240: Praça Sete de Setembro. 

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 241: Praça André de Albuquerque

Foto: Teresa Pires (Out./2007)
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Compondo o circuito deste Trecho 2, chega - se a outro espaço privilegiado

no centro da Cidade Alta, no qual estão a Igreja Nossa Senhora da Apresentação58,

a Praça André de Albuquerque e o Memorial Câmara Cascudo, cujas intervenções

em acessibilidade, também datam da Etapa II do projeto Cidade para Todos , e se

estenderam por alguns anos, quando a Praça foi alvo de concurso público para

readequação e adaptações físicas de seu lay - out e materiais de acabamento

(Figuras 242 e 243).

Percebe-se, porém, a ausência de rotas acessíveis, importantes, nesse

contexto ambiental amplo, para orientar os trajetos mais adequados para pessoas

com problemas de baixa visão ou cegueira. Sabe - se que em espaços muito abertos 

e com diversificadas referências, é interessante que se defina um eixo de ligação

entre os principais pontos de atração do lugar.

Espaços amplos exigem, portanto, uma atenção especial quanto à sinalização 

de orientação, uma vez que a ausência de placas indicativas, totens, maquetes

táteis ou de marcos que possam ser reconhecidos facilmente, concorrem para uma

sensação de estar perdido, além de não conduzirem o visitante aos locais de maior

atratividade dentro desse percurso histórico e cultural do Centro.

Fotografia 242: Praça André de 
Albuquerque.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 243: Praça André de 
Albuquerque.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

58 Antiga Catedral
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O espaço que abriga esse conjunto no entorno da Igreja Matriz, pode ser,

entretanto, facilmente acessado e percorrido, uma vez que as calçadas são dotadas

de guias rebaixadas, correspondentes entre si, algumas ainda remanescentes do

Projeto Cidade para Todos, outras mais recentes, executadas com material

antiderrapante e bem dimensionado. (Figuras 244 e 245).

Fotografia 244: Praça André de 
Albuquerque com destaque às 

guias rebaixadas.
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 245: Praça André de 
Albuquerque,

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Vale à pena comentar que identificou-se, durante os percursos realizados,

diversos tipos de guias rebaixadas, diferenciando-se entre elas, quanto ao

dimensionamento, inclinação, materiais de sinalização tátil, entre outros aspectos,

incluindo o fato de que nem sempre as guias possuem suas correspondentes do

lado oposto, deixando evidente que tratavam de implantações em períodos distintos.

Ao se considerar as formas de conservação e preservação dos espaços

históricos, estas seriam, também, alguns marcos históricos da acessibilidade

naqueles ambientes públicos.

Permanece, entretanto, a falta de articulação com o entorno construído, uma

vez que algumas edificações mantêm degraus nos acessos principais, e os danos

físicos nos pavimentos de ruas secundárias impedem a circulação autônoma dos

pedestres com mobilidade reduzida, constituindo um impedimento à acessibilidade

plena naquele sítio. (Figuras 246 e 247)
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Quanto às adaptações feitas no largo do Memorial Câmara Cascudo, percebe

- se que o espaço mantem um nível aceitável de acessibilidade, embora em padrões

adotados naquela ocasião, entre os anos de 1997 e 1998, constituindo um problema

mais acentuado a questão relacionada à manutenção do material empregado.

Fotografia 246: Acesso principal ao 
Museu Câmara Cascudo.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 247: Condições físicas do 
revestimento das calçadas no entorno 

do Memorial.
Foto: Teresa Pires (Out./2007).

Não existe no local delimitado ou informações precisas quanto à existência de 

vagas preferenciais para pessoa com deficiência.

Percebe-se, também, no entorno imediato, a existência de guias rebaixadas

danificadas, desníveis entre o meio fio e a guia, sarjetas com acúmulo de lixo, assim

como mobiliário urbano depredado (Figuras 248 e 249).
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Fotografia 248: Guia rebaixada 
danificada. Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 249: Condições físicas dos 
pavimentos e desníveis.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Em determinadas horas da manhã, em função da incidência do sol e das

sombras das árvores projetadas no piso, os mobiliários sob as árvores, bem como

as guias, são pouco perceptíveis, por pessoas com deficiência visual, pois a

mudança da luminosidade oferece uma informação confusa e pouco diferenciada

(Figuras 250 e 251).

Fotografia 250: Largo do Memorial Câmara
Cascudo. Confusão visual.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 251: Largo do Memorial 
Câmara Cascudo.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

A precária manutenção dos espaços abertos de uso público é uma deficiência

comum a todos eles. Estes são alvos freqüentes de vandalismo, pichações e de

desgastes decorrentes do próprio uso do mobiliário. Tais condições também se

verificam nas adjacências da Igreja de Santo Antônio, na rua de mesmo nome.

Neste logradouro os aspectos mais críticos dizem respeito ao material das calçadas

que se apresenta desgastado em função do tempo. 
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A calçada à frente da Igreja, no entanto, apresenta-se plana e bem

conservada, possibilitando o acesso por meio de degraus e de uma rampa no meio

fio. (Figuras 252 e 253)

Estes elementos, conforme assinalados, não apresentam parâmetros

compatíveis à norma atual, porém constituem grandes facilitadores do acesso ao

interior da Igreja.

Retomando o caminho de volta, no sentido da Avenida Rio Branco, são as

condições das calçadas (quanto ao dimensionamento e posicionamento de postes e

defensas no meio-fio, os fatores mais críticos e impeditivos de deslocamentos

seguros.

Considerando que há problemas com a largura de muitas calçadas nesses

pontos mais centrais, devido ao seu traçado antigo, uma boa opção seria dotar, ao

menos um lado da rua, de condições adequadas de circulação, com a recuperação

das calçadas existentes, em alguns casos, sequer sem revestimento. (Figuras 254 e

255)

Fotografia 252: Pátio da Igreja de Santo 
Antônio.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 253: Acesso à Igreja de Santo 
Antônio.

Foto: Teresa Pires (Out./2007)



201

Fotografia 254: As calçadas de 
acesso à Igreja do Galo. Rua 

S.Antônio.
Foto: Teresa Pires (Out./2007)

Fotografia 255: Calçadas inacessíveis -
Rua Santo Antônio.

Foto: (Teresa Pires (Out./2007)

Além destes, as calçadas não se mantêm contínuas face à existência de

estacionamentos que exigem rebaixamentos das guias para acesso de veículos.

apresenta - se um quadro sintético específico, considerando a importância desses

equipamentos urbanos, sobretudo quando constituem parte do patrimônio e da

cultura do povo.

Desta forma, consoante com o que foi apresentado até este item, pode - se

considerar que as praças da área central da Cidade Alta possuem um elevado nível

de acessibilidade, conforme aferição resultante do check-list e do nivelamento

procedido, atingindo 75% de padrão acessível. (Apêndice 04)

Resultante do check-list se obtém um nível de acessibilidade bastante

elevado na área histórica da Cidade Alta, contrariando os conceitos sobre sítios

históricos, como espaços totalmente inacessíveis. Este, entretanto, era um

resultado previsível, uma vez que recentes intervenções dotaram aquele espaço de

condições satisfatórias ao deslocamento das pessoas, substituindo parte dos

revestimentos antigos, porém, ficando a desejar quanto à qualidade do mobiliário

implantado, datado de intervenções mais antigas, o qual não se encontra adequado

às normas técnicas.

O quadro sintético demonstra os principais pontos de conflito e problemas

detectados na área correspondente ás praças históricas e seus monumentos,
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apontando, ainda, o atendimento a alguns critérios computados para a aferição do

nível de acessibilidade obtido. (Figura 256)

Figura 256 - Quadro sintético de resultados da avaliação no Centro Histórico

 QUADRO SINTÉTICO DE

RESULTADOS

TRECHO 2 

/PRAÇAS FACILIDADES PROBLEMAS ATENDIMENTO

Praças e
Monumentos do 
Centro Histórico

- Pisos geralmente,
nivelados;
- Continuidade nos

passeios;

- Material de
revestimentos sem
manutenção adequada; 
- Percursos longos; 
- Ausência de rotas ou

outro tipo de sinalização
tátil;
- Sinalização precária

sobre o bem;
- Conflitos para acesso

aos edifícios.

- Nível razoável de
acessibilidade,
- Necessita de

manutenção sistemática;
- Incentivar a visitação

poderá contribuir para a
valorização desses
espaços como bens
coletivos.

Pres. Kenedy,
Praça Praça 7 de 

Setembro,
Praça André de 
Albuquerque.

- Passeios
nivelados;
- Guias rebaixadas;
-

- Intervenções antigas
necessitando adequações;
- piso danificado; 
- obras sem sinalização; 
- necessita de adequação

e substituição de
elementos do mobiliário; 
- não há rota acessível.

Razoável condição de
acesso.

Conjunto
arquitetônico e 
infra - estrutura

da Rua da 
Conceição

- Calçadas inacessíveis, 
- Piso danificado e

inadequado.
- Iluminação precária e

insegurança.
- Conjunto arquitetônico

depredado e abandonado.

Inacessível porém há
possibilidade de adequar
o ambiente com
soluções flexíveis.
Exige manutenção
imobiliária.

Fonte: Elaboração da autora ( Jan./2008)

11.4. Fato novo: A estação de transferência

Após finalizar as pesquisas exploratórias e as observações de

comportamentos pretendidas e planejadas previamente, o pesquisador voltou a

campo para proceder a uma última investigação que faria parte desta dissertação: a

implantação de uma nova Estação de Transferência de Transportes Coletivos,

chamou a atenção pela sua extensão e localização, em um dos cruzamentos mais

movimentados da Cidade Alta: entre a Rua João Pessoa e Av. Rio Branco, no

calçadão da C&A. ( Figuras 257, 258, 259 e 260).
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A implantação dessa Estação serve ao atendimento das necessidades de

mobilidade viária urbana, porém não atende aos princípios básicos da

acessibilidade.

Fotografia 257: Estação de Transferência 

Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 258: Estação de Transferência 

Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 259: Estação de Transferência 
Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 260: Estação de Transferência 
Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

As imagens deixam claro que há problemas relativos à estocagem do veículo,

o qual para muito distante da calçada externa da plataforma, colocando os usuários

em situação de risco, pois como se observa, há uma vala entre o veículo e a

plataforma elevada. (Figuras 261 e 262)
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Se para uma pessoa jovem é um desafio transpor esse espaço, para um

idoso, por exemplo, é praticamente impossível, colocando - o em situação de risco e

desvantagem, o que contraria totalmente os preceitos do acesso universal, sem

levar em conta, os problemas no âmbito da aplicação das normas e legislação

vigente sobre o assunto.

Há alguns anos, a idéia da plataforma elevada surgia como resposta à

dificuldade em se adquirir ônibus com carroceria rebaixada, o que, por um lado

provocava uma outra discussão quanto à qualidade dos pavimentos das vias

públicas da nossa cidade. A despeito disto, a manobra necessária para aproximar, o

máximo possível, o veículo da calçada, exige muita perícia do condutor. Este

problema foi, também, constatado na Estação de Transferência da Metropolitana,

quando em observação sobre a série de deslocamento de uma senhora idosa,

verificou-se a sua dificuldade em se acessar o interior do veículo considerando a

distância que o mesmo mantém da calçada da plataforma. (Figuras 263 e 264)

Fotografia 261: Estação de 
Transferência Rio Branco - Av.

Rio Branco
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 262: Estação de 
Transferência Rio Branco - Av.

Rio Branco
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)
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Fotografia 263: Estação de 
Transferência na Parada

Metropolitana
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 264: Dificuldade da 
usuária em transpor a distância 

entre a calçada e o veículo.
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

As intervenções urbanas, de qualquer natureza, devem contemplar os

critérios estabelecidos legalmente para a promoção da acessibilidade. Assistimos,

dia a dia, às transformações do espaço público, o qual vem sendo apropriado, de

modo intensivo e abusivo, em conseqüência da falta de ações públicas integradas,

visando à melhor prática sobre a cidade de todos.

Reafirma-se, diante, disto, a relevância da presente pesquisa, a qual

apresenta, nesta fase, uma visão abrangente das condições da acessibilidade os

espaços que integram o centro histórico de Natal, sobretudo, das calçadas na área

central da Cidade Alta, evidenciando que, a falta de esclarecimento técnico ou

inoperância administrativa, continuará a promover ações inadequadas, já que são

detectados problemas relativos à falta da devida aplicação da norma técnica, bem

como às exigências da legislação.

As observações de campo, focadas nos comportamentos dos usuários,

poderão oferecer uma diretriz na condução dessas reflexões bem como a suficiente

veracidade quanto à competência dos espaços públicos.
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12 OBSERVANDO COMPORTAMENTOS

Considerou-se, para efeito da utilização da técnica de observação direta dos

comportamentos dos usuários em deslocamento, o universo composto pelas

pessoas passantes no local, com mobilidade reduzida ou não, adotando para as

pessoas que compuseram os tipos já referenciados, uma observação direta

dinâmica, dos seus deslocamentos, ao tempo em que o observador também se

deslocava.

Pode-se dizer que as pesquisas para elaboração do mapeamento

comportamental e observação direta para atender às finalidades desta dissertação

foram procedidas durante mais de 15 (quinze) visitas de campo, entre os meses de

Setembro a Dezembro, durante dias alternados da semana e sábados, totalizando

cerca de 60 horas de observações, das quais se pode extrair um acervo com mais

de 1000 (uma mil) fotos.

As pesquisas iniciavam a partir dos eixos viários principais, correspondentes

aos percursos da pesquisa técnica exploratória.

Ressalte-se que eram realizadas em dias com tempo estável, porém em

alguns trechos apresentavam acúmulo de águas de chuvas, que comprometiam o

livre deslocamento das pessoas, obrigando - as a algumas alterações de trajetória.

Durante as diversas observações, foram extraídas aquelas que possibilitaram

a elaboração de uma documentação serial, assim como o MCCP59, com ênfase para 

um grupo de pessoas com características físicas diferenciadas e em condições

locomotoras específicas, totalizando 07 situações diferentes, as quais são

apresentadas para ilustrar as observações dos comportamentos em deslocamento

naquele espaço público. (Apêndice 05)

Os colaboradores desta fase da pesquisa foram: um casal de idosos, uma

senhora sozinha usuária de muletas, um grupo composto por pessoas obesas, uma

senhora idosa sozinha, uma família com criança de colo e uma vendedora

ambulante. (Figuras 265, 266, 267, 268, 269 e 270)

59 Mapeamento Comportamental Centrado na Pessoa
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Fotografia 265: Casal de idosos Foto:
Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 266: Pessoa usuária de muletas
Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 267: Grupo com componentes 
variados.

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 268: Senhora idosa em 
deslocamento

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 269: Família com criança de 
colo

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 270: Vendedora ambulante

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)
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Complementando as observações, foram também avaliadas as condições de

deslocamento e permanência de pessoas usuárias dos transportes coletivos,

considerando que as áreas destinadas às paradas encontram-se implantadas de

forma conflitante com o espaço, seja pela ocupação das calçadas e áreas de

passeio exclusivas dos pedestres, seja pela falta de qualidade do serviço oferecido.

Esta observação permitirá, também, elencar um rol de soluções em acessibilidade

nos transportes urbanos coletivos, considerando o serviço como um sistema

integrado : via pública / veículo. 

Desta forma, foram procedidas observações em uma das paradas de

coletivos situada na Rua Ulisses Caldas e na Estação de Transferência da Av. Rio

Branco.

Nas observações diretas de comportamento, foram registradas formas

variadas de vivenciar o espaço, de como são adotados trajetos alternativos, para a

superação de algumas dificuldades no caminhar, o que demonstra a capacidade

humana de se adaptar às situações; ainda que adversas, na busca da superação

das barreiras arquitetônicas ou humanas que habitam as calçadas, realizando os

seus deslocamentos sem perceberem que estes elementos constituem barreiras. 

Isto porque, essas barreiras passam a fazer parte do cotidiano, a persistirem

como fatores de identificação de locais desejáveis ou conhecidos, que podem ser

localizados facilmente segundo a presença de qualquer elemento, quer seja, o

poste, a carrocinha de lanche, o telefone público, ou o ponto de venda informal. Os

elementos fixos ao longo do caminho constituem de certa forma, marcos referenciais 

que auxiliam na orientação do espaço.

Tal fato foi observado ao se estabelecer alguns padrões de observação,

escolhendo uma pessoa ou grupo de pessoas em deslocamentos, como universo

amostral de uma seqüência de usos e/ou comportamentos, visando avaliar as

condições de acessibilidade ofertadas pelo meio.

De um modo geral, a despeito da localização das barreiras identificadas e das 

condições inadequadas da aplicação de materiais e manutenção dos mesmos, os

pedestres, mantêm seu ritmo no que se refere ao caminhar, sem que se perceba

qualquer tipo de impedimento ou inibição provocados pelo ambiente inacessível. 

As calçadas estreitas, características das vias secundárias do centro,

confinadas entre as fachadas e carros estacionados, obrigam o pedestre a caminhar

pela faixa carroçável, deixando-as praticamente livres. 
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Este pode ser considerado um fator inibidor para o uso das calçadas, porém,

evidentemente, não inibe a ação, propriamente dita. (Figuras 271, 272 e 273)

A observação dos usuários em seus deslocamentos espontâneos demonstra

que nem sempre o espaço, ainda que seja inacessível, inibe as ações; nem mesmo

diante de situações adversas ou quando são alvo de observação. A observação de

um rapaz utilizando o apoio de muletas, à Rua Rio Branco confirma esta premissa.

(Figuras 274 e 275)

Fotografia 271: Pessoas em 

deslocamento pela via

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 272: Pessoas 

em deslocamento pela via

Foto: Teresa Pires 

(Jan./2008)

Fotografia 273: Pessoas

em deslocamento pela via

Foto: Teresa Pires 

(Jan./2008)

Fotografia 274: Pessoas com 

limitação - Av. Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 275: Pessoas com limitação -

Av. Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Nov./2007)
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Algumas pessoas se deram conta que estavam sendo observadas, o que lhes 

causou inibição, porém, não questionaram, sequer, o tipo de trabalho estava sendo

realizado; por outro lado, os deslocamentos rápidos impediam, de certa forma, que

se estabelecesse uma observação serial, dificultando, assim, um número

significativo de observação dos deslocamentos.

Uma senhora usuária de muletas favoreceu um momento descontraído, ao se

aproximar da pesquisadora, fazendo pose para as fotos, oportunidade em que,

também foi possível, estabelecer um diálogo sobre a acessibilidade na Cidade, e de

como ela vivenciava essas questões, no seu dia a dia.

Sabe-se, entretanto, que esta não é uma regra quando se trata de pessoas

com deficiência, pois o indivíduo, ao sentir-se observado, reforça em si o sentimento

da diferença e, provavelmente, se dá uma exagerada conta de que é percebido pela

alteridade.

As observações diretas ficaram desta forma, focadas sobre aquele grupo já

referenciado, objetivando levantar as dificuldades ou facilidades em se relacionar

com o meio circundante.

12.1 Casal de Idosos

O primeiro contato visual foi feito com a senhora que aguardava pelo esposo

à frente de um magazine na Rua General Osório. Foi o momento que propiciou a

aproximação da pesquisadora para um diálogo informal, com algumas perguntas

sobre a cidade, que foram feitas sem a menor intenção de construir um questionário. 

Ao solicitar informações sobre onde poderia comprar determinado tipo de livro, a

senhora informou seguramente, que caminho a pesquisadora deveria tomar,

demonstrando um senso de orientação bastante aguçado. Comentou saber andar na 

cidade, pois além de estar acostumada, sempre que é possível é bom andar na rua

pra ver as novidades .

Após alguns minutos de espera, o encontro do casal se deu, e a seqüência de 

observação dinâmica se inicia quando os dois seguem pela Rua Felipe Camarão, no

sentido da Rua João Pessoa. Naquele momento, indicaram novamente o caminho, e

a possibilidade de segui-los - naturalmente; o convite foi providencial.

Salienta-se que naquele trecho da rua, a calçada por onde transitava o casal,

apresenta-se nivelada e bem conservada, não oferecendo riscos ao deslocamento, a 
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não ser no momento da travessia, pela ausência de semáforo ou guias rebaixadas,

obrigando aos transeuntes travessias arriscadas no meio do quarteirão.

A calçada do lado oposto apresenta-se totalmente irregular, seja pelo

dimensionamento, ou pelas condições do revestimento, irregular, principalmente na

faixa rebaixada para acesso a um estacionamento particular, e na esquina com a

Rua João Pessoa.

O casal atravessou a via pedindo a um automóvel que parasse à sua

passagem, ao que foi prontamente atendido, após o que atravessou a Rua João

Pessoa, empreendendo um pouco mais de velocidade no caminhar, porém, sem

fazer uso da guia rebaixada, na esquina. Na calçada da Rua Felipe Camarão, o

casal transita lenta e tranquilamente, visto que o piso é recente e nivelado. 

A observação prolongou - se, até o casal, seguindo em direção à Rua Ulisses

Caldas, entrou em um estabelecimento comercial, indicando ser aquele o local onde

encontraria vários títulos da bibliografia procurada (Apêndice 06).

A pesquisa sobre seus deslocamentos é finalizada nesse ponto, deixando

claro que, apesar de problemas relativos a alguns trechos da calçada, incluindo, a

presença de ambulantes que obstaculizam a passagem na travessia, o percurso

transcorreu de modo que se verificasse a habilidade das pessoas envolvidas em

lidar com a situação mais crítica, que foi exatamente a travessia de uma calçada a

outra, pela presença dos veículos. Outro fator que revela a competência do casal de

idosos ao lidar com pessoas estranhas pode ser atribuído ao fato do hábito em

caminharem juntos periodicamente, conforme foi relatado. (Figuras 276, 277, 278 e

279)
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Fotografia 276: 
Travessia na Rua
Felipe Camarão

Fotografia 277: 
Travessia na Rua
Felipe Camarão

Fotografia 278: 
Travessia Rua Felipe 
Camarão/Rua João 

Pessoa

Fotografia 279: 
Caminhando na Rua

Felipe Camarão

Fotos: Teresa Pires (Nov./2007)

12.2 Usuária de Muletas

A observação procedida sobre o comportamento de uma pessoa com

deficiência contribuiu muito para a pesquisa, sobretudo quanto à reflexão sobre o

que as pessoas entendem sobre acessibilidade e barreiras, tanto quanto ao que

consideram sentir-se excluídas.

Ao nos depararmos com situações dessa natureza, percebemos que

pequenas intervenções nas calçadas e em ambientes de uso público, os tornariam

bem mais receptivos, e as pessoas, muito mais competentes na sua utilização.

Intervenções de baixo custo, porém, com resultados elevados na conta de

quem necessita andar a pé; como pavimentos revestidos e inclinações pouco

acentuadas; guias rebaixadas e espaços destinados exclusivamente aos pedestres.

A senhora usuária de muletas, acostumada a circular pelas ruas do centro da

cidade, comentou: muitas vezes é mais difícil se desviar de outros pedestres, do

que de um buraco na calçada. Eu ando de muletas, mas pode enxergar .

Moradora da Região Norte, é usuária, também, dos transportes coletivos e

nas suas caminhadas, que realiza de forma autônoma e, geralmente, segura, diz

sentir falta de paradas de ônibus mais confortáveis, e maior quantidade de linhas

acessíveis, confessando que não gosta de ficar em casa, vendo a vida passar .
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Ao se deslocar pelo centro da cidade, a observada realizava o percurso entre

a Rua João Pessoa e Felipe Camarão, dirigindo - se a uma lanchonete (Apêndice

07).

Com relação aos degraus, comuns para acessar os estabelecimentos

comerciais da Cidade Alta, ela responde que não são impeditivos, já que é mais fácil

subir batentes do que utilizar as muletas subindo ou descendo rampas mal

dimensionadas, por exemplo, com inclinação muito acentuada. 

Devido à conversa informal que se desenvolveu entre pesquisado e

pesquisador, a observação se manteve estática, a partir daquele momento, porém

ofereceu informações bastante interessantes para as reflexões conclusivas da

pesquisa. (Figuras 280)

Fotografia 280: Senhora usuária de muletas

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

12.3 Grupo heterogêneo

Composto por membros com tipologias físicas variadas, o grupo encontrava-

se caminhando ao longo da Rua João Pessoa, no sentido Av. Rio Branco/Av.

Deodoro. (Apêndice 08)

No curso da observação, não foi detectado um elevado grau de dificuldade

que causasse impedimento ao deslocamento do grupo, no entanto, o ritmo da

caminhada era interrompido sempre que se deparava com alguma barreira no

decorrer do percurso. Estas barreiras eram representadas por postes, canaletas de

captação de águas, carrinhos de lanches, ambulantes e outros pedestres, como

retratado pelas imagens. (Figuras 281, 282, 283 e 284)
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A observação se manteve estática por alguns instantes, devido à

permanência do grupo em uma das esquinas da Rua João Pessoa, à espera de

outro elemento que se aproximou após alguns minutos de espera e de conversas

animadas.

Interessante comentar que, a partir de então, o grupo parado na esquina

tornou-se mais um obstáculo à passagem de outras pessoas, as quais necessitaram

invadir a via para alcançar a calçada, como constata na fotografia 282.

Fotografia 281 - Grupo de 
pessoas em observação - Rua
João Pessoa/Felipe Camarão
Foto: Teresa Pires (Nov. /2007)

Fotografia 282 - Grupo de 
pessoas em observação - Rua
João Pessoa/Felipe Camarão
Foto: Teresa Pires (Nov. /2007)
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Fotografia 283 - Grupo de 
pessoas em observação

Foto: Teresa Pires (Nov. /2007)

Fotografia 284 - Grupo de 
pessoas em observação

Foto: Teresa Pires (Nov. /2007)

12.4 Senhora idosa e as paradas de transportes coletivos

A observação realizada sobre o comportamento da senhora idosa, deu-se

também, visando à detecção de algumas reações relativas à orientação espacial.

Sabe-se que, um dos grandes problemas que a pessoa idosa enfrenta em

espaços abertos, como o que a senhora transcorreu, é a ausência de sinalização

informativa sobre as direções e serviços oferecidos. 

Outro fator interessante dessa observação centrada na pessoa idosa, em

direção à Parada Metropolitana, diz respeito à utilização do espaço e seus

equipamentos. (Apêndice 09)

Inicialmente, a senhora foi observada em uma situação em que não tinha

certeza de onde se localizava a Parada Metropolitana, perguntando a uma jovem

que, deduziu - se, também estaria indo na mesma direção, e a conduziu até o local.

Como o deslocamento se deu entrecortando a Praça André de Albuquerque,

percebia-se muita tranqüilidade no caminhar, face às condições de acessibilidade

oferecidas pela praça. Pisos nivelados, boa conservação e facilidade de acessar o

lado oposto visto que em dia de sábado a praça não apresenta grande

movimentação.
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O acesso à Plataforma se deu com alguma dificuldade em virtude da altura do 

meio-fio existente.

Era visível a falta de segurança e orientação da senhora, pelo comportamento 

mais atento às pessoas e ao ambiente, demonstrando que, provavelmente, não era

acostumada a utilizar o equipamento.

Informada pelo funcionário que aquela não era a parada que deveria utilizar,

percorreu um longo caminho até chegar ao local, onde, finalmente, seria o seu

ponto.

Após um tempo de espera, sentada, o veículo se aproxima, mantendo uma

certa distância do meio-fio, o que à exemplo do que já foi observado, dificultou muito

o acesso da senhora ao seu interior, como pode se ver no detalhe. (Figuras 285,

286, 287, 288, 289 e 290)

Considerando que o trecho de pesquisa de campo identificado como Trecho

2, contempla intervenções em transportes, datadas da época do Projeto Cidade para 

Todos, averiguar as condições dessas intervenções, como já foi feito, não satisfaz à

questão da mobilidade como um todo.

Assim observar o comportamento humano nas condições de acessibilidade

oferecidas, foi de grande contribuição para conclusões nessa área específica do

planejamento das cidades.

Fotografia 285: Senhora em 
direção à Parada Metropolitana.
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 286: Senhora na 
Parada Metropolitana

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 287: Senhora na 
Parada Metropolitana

Foto: Teresa Pire (Dez/2007)
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Fotografia 288: Senhora na 
Parada Metropolitana

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 289: Senhora 
acessando transporte coletivo
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 290: Detalhe da 
dificuldade de acesso ao 

transporte coletivo
Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Algumas paradas de ônibus foram observadas, quanto ao comportamento dos 

usuários, entre elas, a parada da Rua Coronel Cascudo, para onde converge um

grande número de pessoas (Figuras 291, 292, 293 e 294). 

A despeito da pequena oferta de linhas acessíveis, há de se observar como

as pessoas, mesmo não apresentando limitações aparentes, conseguem acessar o

veículo, após alguns minutos de cansativa espera, entre um amontoado de gente e

demais barreiras que se encontram instaladas nas paradas de ônibus. 

É lá, onde o comércio informal tem um mercado garantido e um consumidor pouco

exigente. Nesses espaços, a ocupação indiscriminada da calçada pelos mobiliários

urbanos, nas quais os usuários também se tornam uma barreira ao livre

deslocamento dos pedestres, as pessoas, tendem a reproduzir nas suas ações,

valores diferenciados, sem levar em conta o conforto ambiental e visual do ambiente

público, como palco da vivência coletiva.
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Fotografia 291: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Rua Ulisses 

Caldas,
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 292: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Rua Ulisses 

Caldas,
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 293: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Rua Ulisses 

Caldas,
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Fotografia 294: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Rua Ulisses 

Caldas,
Foto: Teresa Pires (Nov./2007)

Outro equipamento onde se fixou um posto de observação dos

comportamentos foi em uma das paradas de coletivos situada na Av. Rio Branco. O

local é hostil, sob vários aspectos, sobretudo quanto à questão de sanidade

ambiental - instigando um conjunto de sensações que vão desde a falta de

segurança, face às condições dos pisos, até a repulsa pelo ambiente, onde o lixo

espalhado pelas calçadas provoca uma desagradável aparência de mau uso e mal

trato. ( Figuras 295, 296, 297 e 298)



219

Fotografia 295: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Av. Rio 

Branco
Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 296: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Av. Rio 

Branco
Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 297: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Av. Rio 

Branco
Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 298: Situação do aglomerado de 
pessoas na parada de ônibus - Av. Rio 

Branco
Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Entre as situações mais chocantes quanto à falta de acessibilidade nos meios

de transportes coletivos - entendidos aqui na sua macro -dimensão, ou seja, como

um sistema integrado: via/veículo, foi a observação de uma jovem mãe com o

carrinho de bebê tentando acessar o transporte, ao que, na impossibilidade e na

falta de auxílio, viu-se obrigada a deixar o bebê dentro do veículo, pela porta traseira

e correr para a porta dianteira antes que o motorista desse partida. Por pouco a

jovem não foi deixada para traz, dada a velocidade com que a manobra foi feita. Tal

fato denota a barreira mais grave que se pode encontrar na vivência dos espaços

públicos: a falta de solidariedade humana. (Figuras 299 e 300)
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Fotografia 299: Na parada de 
ônibus - Av. Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Fotografia 300: Na parada de 
ônibus - Av. Rio Branco

Foto: Teresa Pires (Dez./2007)

Nada diferente do que se viu ocorrer na Estação de Transferência Rio Branco, 

onde pela total inabilidade dos motoristas os usuários se lançam na vala entre o

veículo e a plataforma. O risco de acidentes fatais é iminente. (Figuras 301, 302, 303 

e 304).As pessoas transitam entre o vão da plataforma e o meio - fio, sem constatar

este risco, mesmo porque, o ritmo pessoal que se imprime aos deslocamentos é

intenso, de modo a não prejudicar as ações coletivas. Denota-se, entretanto, que

não há solidariedade entre os usuários, os quais, rotineiramente, se acostumam a

resolver seus problemas de deslocamento e acessibilidade, de modo bastante

individualizado.

Enquanto se observa o caminhar das pessoas, observa-se, ao mesmo tempo,

como é importante o planejamento holístico do desenho da cidade, considerando

suas estruturas físicas e humanas, e como integrar os atores que a compõem é um

salutar exercício de inclusão. Pensar a cidade como espaço de edifícios e carros,

lugar de passagem transitória, é outro fator preponderante na ausência da

acessibilidade. O espaço que não se humaniza, não respeita seus usuários,

moradores ou visitantes circunstanciais. 

Considerar a cidade como um organismo, respeitando sua dinâmica e

peculiaridade, conduz a ações na direção desse desenho que se pretende universal.

Dentro deste conceito, pensar o serviço público de transportes coletivos de modo
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isolado, considerando apenas os tipos modais de deslocamento, não condiz com

uma proposta de inclusão.

Fotografia 301: Situação do 
deslocamento de pessoas na 

Estação Rio Branco
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 302: Situação do deslocamento de pessoas 
na Estação Rio Branco - Idoso se arrisca na travessia 

fora da faixa de pedestres semaforizada.
Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

Fotografia 303: Situação do 
deslocamento de pessoas na 

Estação Rio Branco.
Foto: Teresa Pires. (Jan./2008)

Fotografia 304: Espera na Estação 
Rio Branco.

Foto: Teresa Pires (Jan./2008)

A mobilidade urbana conta com a via, como parte integrante deste sistema, e

como tal, deve ser tratada, de modo a acolher seus usuários. Tais reflexões surgiram 

das observações procedidas sobre os comportamentos humanos em situação de

espera em algumas paradas de ônibus da Cidade Alta, visando à apreensão de

elementos que pudessem contribuir na elaboração de planos integrados de
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mobilidade acessível, complementando, com essas observações, a pesquisa

pretendida.

12.5 Vendedora Ambulante

A observação do comportamento da vendedora ambulante se deu a partir da

Rua General Osório, em direção à Rua Ulisses Caldas, pela Rua Felipe Camarão,

em um dia de semana com muito movimento. (Apêndice 10)

Esta observação objetivava avaliar as condições de deslocamento de um

pedestre com carrinho de bebê ou de compras, que ainda não havia sido encontrado 

até aquele momento. 

Em certo modo foi uma observação interessante, pois como pedestre, a

vendedora enfrentou as mesmas dificuldades que enfrentaria uma pessoa

conduzindo um carrinho; com a diferença relacionada ao esforço físico empreendido

nesta tarefa.

Desta forma, foi considerada a questão da energia gasta pelas pessoas ao se 

deslocarem nos ambientes públicos, dado que estes não estão devidamente

preparados para receber a toda diversidade humana.

Não coube na observação o julgamento quanto ao fato de que a pedestre

conduzia um tipo de carro, que possivelmente fugia dos padrões normais de outros

carrinhos de compras ou de bebês; entretanto, demonstrou a persistência da

pedestre em suas trajetórias. (Figuras 305, 306 e 307)

Fotografia 305: Vendedora 
ambulante

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 306 Vendedora
ambulante

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)

Fotografia 307: Vendedora 
ambulante

Foto: Teresa Pires (Dez/2007)
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12.6 Família com criança de colo

Esta observação se deu em um momento posterior àquele da vendedora

ambulante, porém a apresentamos, de modo a ilustrar as dificuldades encontradas

pelos pedestres nas duas situações semelhantes.

Andar pelas ruas de qualquer Cidade pode ser uma grande aventura, ainda

mais quando suas calçadas são inacessíveis, pode ser o que a jovem mãe quis dizer 

ao comentar que: É muito bom fazer compras na Cidade, os preços são bons, mas

tem muita gente, muito buraco, e a confusão do trânsito atrapalham muito, as

crianças choram e irrita todo mundo .

Em Natal, não é diferente: nos horários de maior pico de tráfego, as ruas do

centro da cidade são invadidas, e fica mais difícil ainda escolher trajetos mais

tranqüilos.

A jovem mãe de duas meninas acompanha sua mãe às compras sempre que

possível, apesar das crianças reclamarem do calor e da confusão que se forma na

hora de pegar o transporte , segundo ela mesma comentou.

Essas reflexões foram extraídas de uma conversa informal quando, após a

observação dos deslocamentos desse grupo específico, formado pela jovem mãe, a

avó e duas crianças, foi possível uma aproximação.

As observações partiram desde a Rua João Pessoa, de onde o grupo se

dirigia em direção à Av. Rio Branco. (Apêndice 11)

Interessante perceber que, após algumas compras, o carrinho de bebê foi

utilizado como carrinho de compras. Com bebê ao colo e outra criança puxada pela

mão, não foi fácil chegar até o ponto de táxi. (Figuras 308, 309 e 310).

Fotografias 308, 309 e 310: Família se movimentando
Foto: Teresa Pires ( Dez/2007)
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Em direção ao ponto de táxi, algumas atrações pelo caminho: a banca de

revistas, o carrinho de sorvete, e muita gente na mesma direção. Estas poderiam ser 

barreiras associadas ao peso excessivo da avó das crianças, parecendo não ter

mais coragem de caminhar, optando por pegar um táxi . ( Figuras 311, 312 e 313)

Fotografias 311, 312 e 313: A caminho de casa
Fotos: Teresa Pires (Dez/2007)

A observação do comportamento desse grupo, em particular, composto por

pessoas ditas, normais , foi um instrumento bastante interessante quanto à reflexão

sobre as condições de deslocamentos no espaço urbano, no sentido de que a

acessibilidade é um atributo importante para todas as pessoas, confirmando que as

limitações mais graves são aquelas impostas pelo meio.
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13 DISCUSSÕES FINAIS PARA ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES GERAIS PARA 
ATUAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

O Município do Natal, pioneiro que foi em elaborar uma legislação, modelo

para diversos outros estados em todo o País, buscou por meio do Projeto Cidade

Para Todos a materialização daqueles conceitos usuais durante a década de 90,

aplicando recursos para a eliminação de barreiras arquitetônicas no bairro da Cidade 

Alta, entendendo ser aquele espaço urbano, um centro de vivência coletiva de

grande importância e, sobretudo, reconhecendo o seu valor como berço da história e 

cultura potiguares. 

Não se pode negar a importância daquelas intervenções, obras pioneiras que

estabeleceram um marco na tentativa de difundir, em todo o Município, o conceito de 

acessibilidade. Integrar era a palavra chave da acessibilidade.

De fato, a partir de então, assistimos a grandes mudanças conceituais que se

processariam no desenho da cidade, mas que ainda não foram suficientemente

explorados. Atualmente, distanciado deste conceito, do que é novo, ou

politicamente correto, espera-se que os gestores possam, a partir de uma nova

leitura do espaço, lançar sobre ele, um novo olhar.

Tal como foi acolhido o conceito da integração, por profissionais que

acreditam no desenho universal como o único existente capaz de incluir a pessoa

com deficiência ou qualquer outra, impedida total ou parcialmente de suas

liberdades cidadãs, esperamos que este trabalho seja bem - vindo. A palavra de

ordem é Inclusão!

Assim, diante da pesquisa empreendida, faz - se necessário um fechamento

das observações destacadas, oferecendo como conclusão da dissertação, um

elenco de diretrizes capazes de subsidiarem os projetos de intervenção em áreas

similares, frente à aplicação das normas brasileiras contidas na NB9050, assim

como dos dispositivos legais que norteiam a elaboração de projetos acessíveis.

Tais diretrizes poderão vir a contribuir no sentido de guiar profissionais

atuantes nesta área na direção de projetos inclusivos, destinados a qualquer

espaço, sobretudo, aqueles de feição histórica, através de um conjunto de

informações que, espera-se, ainda, poder contribuir como fundamento para a

formulação de políticas públicas em áreas similares.
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O que, inicialmente, deve ser apontado como fator norteador de qualquer

diretriz de projeto, em se tratando de sítios históricos, ou áreas centrais

consolidadas, remanescentes de ocupações antigas, é o estudo das especificidades

de cada sítio, frente aos seus aspectos culturais, estéticos, monumentais, de modo

que não sejam adotadas soluções que venham descaracterizar suas feições mais

significativas.

Assim, a preservação da integridade de qualquer bem histórico, seja ele

tombado, protegido, ou não, deve ser o ponto de partida para qualquer intervenção

para adaptações em acessibilidade.

Mesmo não tendo sido este, o foco específico deste trabalho, com base nas

observações procedidas na área, recomenda - se, preliminarmente, que:

Devem ser conhecidos e respeitados os valores locais, antes de qualquer

tomada de decisão quanto a empreender ações de acessibilidade, em sítios

históricos/ culturais;

A comunidade local deve ser ouvida, os profissionais e gestores públicos

devem acolher os anseios e expectativas individuais, porém, em prol do bem

comum;

Devem ser definidas e avaliadas as condições dos bens/espaços a serem

mantidos, conservados e/ou adaptados;

As ações devem estar inseridas em um plano macro, formulado dentro de

uma perspectiva que contemple a flexibilidade e mobilidade da adaptação, e,

a sua possível substituição face à novas tecnologias e materiais;

As soluções devem priorizar a qualidade na execução na preservação do

bem, e, sobretudo, a oferta de mecanismos que promovam a maior

competência na performance do usuário com limitações, principalmente;

As soluções devem oferecer um nível máximo de acessibilidade, ao tempo em 

que também ofereçam um impacto mínimo sobre o patrimônio;

As ações em adaptações físicas em centros históricos devem ser

empreendidas através de estudos multidisciplinares, respeitando o bem,

mantendo sua integridade, sempre no maior nível possível, e, finalmente,

atendendo às necessidades dos usuários, especificamente, aos que delas

necessitam para sentir - se incluídos.
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Cabe, neste momento, esclarecer que, as diretrizes apresentadas, nem

sempre estarão em consonância com o que determina a Norma Técnica60 ou o

Decreto Federal61 referente à garantia da acessibilidade a todas as pessoas.

Em função desta pesquisa ter abordado os espaços urbanos com tipicidades

históricas e identidade memorial, considera-se para efeito dessas áreas, a adoção

de níveis diferenciados de acessibilidade, o que é coerente, diante da total

impossibilidade de se garantir o acesso, não só ao espaço físico, mas sobretudo, a

apropriação do conhecimento.

Parte-se do princípio que as configurações espaciais urbanas são

diferenciadas entre si, necessitando, desta forma, de soluções, também

diferenciadas, porém, aproximando - as ao máximo, dos normativos técnicos

disponíveis e prerrogativas legais. Desta forma, as diretrizes apontam para a adoção

de padrões diferenciados, em consonância com as peculiaridades de cada sítio.

Didaticamente, para melhor entendimento das informações a serem

elencadas, vale lembrar que, as avaliações físicas foram realizadas segundo alguns

padrões de comportamentos de usuários da Cidade Alta e seus espaços históricos.

Contemplam, portanto, os critérios técnicos para garantir o acesso, o

deslocamento, a orientação espacial, a utilização e a comunicação; garantido, ao

mesmo tempo, os direitos de equidade, autonomia, segurança e informação,

legalmente preconizados.

Isto porque, no decorrer das pesquisas constatou - se que os problemas mais

recorrentes estavam intrinsecamente relacionados a estas oportunidades, as quais,

de certa forma, são colocadas à disposição das pessoas, também, de forma

limitante.

Pode-se dizer que, em linhas gerais, os problemas relativos ao deslocamento, 

dizem respeito às condições de manutenção dos revestimentos das calçadas e à

existência de inúmeras barreiras nos passeios públicos - ainda que não tenham sido

observadas situações graves. Identificou-se, entretanto, que não existem condições

favoráveis ao acesso aos edifícios, ou sua indicação de como podem ser acessados.

Nesse sentido, a utilização dos equipamentos e mobiliários deve ser ofertada,

segundo um critério de maior aproximação possível a todas as pessoas; desta

forma, deve-se pensar em produtos com design universais, sejam bancos, telefones

60 NB 9050/2004, na sua versão mais recente, para o caso da pesquisa atual, e sucedâneas.
61 Decreto 5.296/2004, que confere força de leia à NB 9050
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públicos, ou quaisquer outros mobiliários disponíveis, devem agregar o conceito do

desenho universal.

Com relação à orientação espacial, a ausência de sinalização tátil, visual e

sonora, contribui para que, por um lado, os usuários com limitações visuais não

percebam situações de riscos, e não consigam se locomover com segurança, por

meio de rotas acessíveis.

A sinalização visual contribui, neste caso de sítios históricos/culturais, para

que o bem ou espaço sejam identificados, incluindo as informações táteis, por meio

de maquetes e ajudas sonoras para pessoas com deficiências sensoriais. Esta

constitui, ao mesmo tempo, uma contribuição para facilitar o acesso às informações

do bem.

Em sintonia com estes princípios destacados, compõem-se as diretrizes de

projetos, as quais poderão ser discutidas com maior profundidade, à medida em que

o tema  acessibilidade em áreas urbanas históricas, seja alvo de novas pesquisas.

Sabe-se que este é um assunto em uma crescente dinâmica e ampliação em

todo o mundo, ficando, portanto, os resultados finais, a critério de cada intervenção,

visto que, também, cada ambiente deve sugerir, per si, as intervenções desejadas

para tornar-se acessível. 

13.1 Quero participar

Estar incluído significa poder acessar de forma autônoma qualquer ambiente

ou edificação, e, utilizar adequadamente, com conforto e dignidade qualquer

equipamento ou mobiliário oferecido. A garantia dessa igualdade de fruição dos

espaços e suas ofertas dão-se pela possibilidade de utilização.

Os mobiliários urbanos, portanto, devem ser oferecidos de modo equilibrado,

com design confortável e estrategicamente implantado, de modo que, por exemplo,

em longos percursos, seja possível serem oferecidas ilhas de contemplação ou

repouso .

Mobiliários e equipamentos urbanos acessíveis devem, também, contemplar

os critérios de acessibilidade contidos na NB 9050, adotando materiais que não

sejam agressivos à paisagem circundante, e seja perceptível a sua implantação em

uma época posterior, não contemporânea ao bem ou espaço, de modo a destacar-

se como um adendo e não como um elemento igualmente histórico.
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Sabe-se que a acessibilidade, como qualidade dos ambientes coletivos, ainda

constitui um tema que sugere muito debate entre os profissionais, arquitetos e

planejadores do espaço urbano, conhecedores da dinâmica e da mobilidade social,

das tendências de crescimento das cidades, palco das mais variadas trocas

humanas, comerciais, culturais - ou seja, da própria vida.

Tratando-se de sítios históricos consolidados, ou espaços urbanos

remanescentes de uma ocupação que não considerou a rua como espaço do

cidadão, apenas do carro de boi, do veículo a vapor, do bonde, dos carros, ônibus e

toda sorte de modais que não incluem a circulação a pé, esta discussão rende

muitos outros debates, sobretudo quando se tem em mente o atendimento das

legislações e normas que definem os parâmetros técnicos das intervenções em

acessibilidade.

Lidar com essa dicotomia, o real, o possível para o atendimento das pessoas,

fazendo-as sentir-se incluídas, e o que rigorosamente se encontra dentro do

arcabouço legal. 

Os idosos, de um modo geral, acabam por carregar o ônus das barreiras

arquitetônicas e ambientais, que os confinam a uma vida limitada e socialmente

nula.

Passear juntos, como declarou a senhora idosa, contumaz caminhante da

Cidade Alta, constitui uma atuação positiva de pessoas idosas que não se sentem

excluídas, ainda que o ambiente à sua volta não seja tão receptivo.

Para compreender tais questões, conhecer um pouco mais sobre as reais

necessidades em deslocamento, das pessoas com deficiência, ou qualquer outra

pessoa dita normal , é preciso andar pelos espaços, sentir seus aromas, pisar nos

caminhos que nem sempre percebemos existir - e sempre estiveram lá.

A lei nos determina ações concretas e rigorosas, tanto que acabam impedindo 

ações simples, adaptações acessíveis, mantendo a tradicional, a histórica exclusão

de grande fatia da população. No entanto, há normas e leis para serem observadas,

e a presente dissertação as menciona no capitulo a seguir, onde se observa,

também, como os princípios do desenho universal podem ser adotados, em face

destes dispositivos. Reflete-se, diante disto, até que ponto, enfim, a existência de um 

conjunto de normativos e prescrições rigorosas constituem instrumentos eficientes,

por si, para promoção da acessibilidade?
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13.2 Não quero ficar em casa vendo a vida passar

Poderia ter sido também a declaração do c sal de idosos, ratificando a

reflexão daquela senhora, usuária de muletas, ao ser interpelada pela pesquisadora

quanto às dificuldades impostas ao seu deslocamento.

Naturalmente que existem, porém, não a impedem de sair de casa - na

Região Norte do Município, e passear na Cidade Alta: um lugar que considera o

melhor pra andar .

No entanto, esta constatação, não é uma regra, e nem por isto, deve - se

fechar os olhos para os problemas relacionados à competência em deslocamentos,

factíveis que são; seja pelas condições das calçadas, seja pelas condições físicas

locomotoras ou sensoriais, diferentes para cada pessoa.

Neste sentido, o deslocar - se exige ações integradas que intervenham,

diretamente, sobre as calçadas, promovendo sistemas de mobilidade acessível,

segundo critérios normativos gerais:

O dimensionamento deve conter passeios livres de obstáculos;

Os pavimentos devem ser nivelados, ou minimamente inclinados;

Os materiais adotados devem proporcionar uma caminhada agradável,

mesmo que caminhar seja com o auxílio de cadeiras de rodas,

bengalas ou muletas;

As guias rebaixadas devem ser implantadas em travessias de

pedestres semaforizadas ou não, garantindo que, haja a

correspondência com o lado oposto;

Criar áreas exclusivas de estacionamentos coletivos, interligados ás

rotas, priorizando as vagas preferenciais para pessoas com deficiência

e/ou mobilidade reduzida, incluindo, para o caso específico da

legislação local, as vagas para idosos;

Integrar as calçadas aos sistemas de transportes acessíveis.

Nesse sentido, quanto às diretrizes para dimensionamento dos passeios

públicos, devem ser garantidas as condições de deslocamento seguro e autônomo,

por meio, de ao menos, uma rota acessível. 
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A largura da faixa livre, pode ser portanto, flexibilizada, nestas rotas

implantadas, somente em casos de intervenções em sítios históricos, respeitando, o

módulo de manobras da cadeira de rodas, acrescido de mais 0,10m (dez

centímetros), conforme apresentado na NB, no item referente à deslocamentos em

linha reta. (Item 4.3.1) (Figura 314)

Figura 314: Detalhe do módulo de aproximação
Fonte: NB 9050/2004 Item 4.2.2

Quanto às vagas preferenciais, devem ser previstas para atendimento

exclusivo de veículos conduzidos por ou para pessoas com deficiência, conforme

proporção exigida em norma e legislação. A demarcação e sinalização adequada

garantem este uso.( Figura 315)

Figura 315: Vaga preferencial

Fonte: NB9050/2004 - Item 6.12.1

Travessias de pedestres guias rebaixadas devem adotar o dimensionamento

normativo, bem como as sinalizações de alerta e condução, priorizando as rotas

acessíveis.( Figura 316)

Figura 316: Guia Rebaixada
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Fonte: NB9050/2004 - Item 5.14.3

Utilizar faixas de travessia elevadas62, no caso de não haver possibilidade de

se rebaixar as guias, como ocorre em diversos cruzamentos da área pesquisada.(

Figura 317)

Figura 317: Faixa de travessia elevada

Fonte: NB9050/2004 - Item 6.10.10.2

As grelhas de drenagem devem ser transversais ao deslocamento,

obedecendo ao dimensionamento e localização exigidos. (Figura 318)

Figura 318: Elementos da Urbanização: Grelhas

Fonte: NB9050/2004 - Item 6.1.5

O mobiliário deve garantir utilização por todas as pessoas, sempre que for

ofertado. No caso de espaços de repouso, em praças públicas, os bancos devem

manter um afastamento para pessoas usuárias de cadeiras de rodas, e, sempre que

possível, em espaços protegidos, manter uma faixa livre para circulação de

pedestres (Figura 319)

62 Traffic Calmine
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Figura 319: Vaga preferencial

Fonte: NB9050/2004 - Item 9.4.2

Para balcões de atendimento, como boxes de informações turísticas,

quiosques de lanches, entre outros, devem ser resguardadas as dimensões

exigidas, quanto à altura e aproximação das pessoas usuárias de cadeiras de rodas

(Figura 320).

NB 9050/2004 Item 

9.5.2.2

Figura 320: Balcões de atendimento

Fonte: NB9050/2004 - Item 9.5.2.2

Caso não seja possível assegurar tais condições em conformidade com a

norma técnica, poderão ser adotados padrões diferenciados, em se tratando de

sítios históricos, garantindo, ao menos, as condições de acessibilidade parcial, por

meio de:

Passeios regulares que garantam a acessibilidade por meio de, no

mínimo, uma rota acessível, ainda que não adote o critério padrão de

dimensionamento da NB63, considerando que o módulo de

deslocamento e manobras da cadeira de rodas, por exemplo, é de 1,20

x 0,80m ( um metro e vinte centímetros por oitenta centímetros);

63 Segundo a NB9050/04, a largura mínima aceitável para circulação livre de obstáculos é de 1,20 ( um metro e 
vinte centímetros)
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Restringir o trêfego nas áreas históricas, de modo a priorizar o

pedestre, ampliando as calçadas;

Observar os desníveis, ladeiras acidentadas ou quaisquer outros

eventos topográficos, os quais não devem estar inseridos em rotas

acessíveis. Caso não seja possível estabelecer rotas exclusivas, estes

devem ser bem sinalizados, auxiliados por corrimãos e materiais

antiderrapantes.

As pessoas devem contar com a ajuda de equipes capacitadas: a

acessibilidade assistida é permitida quando se esgotam as

possibilidade de acesso a determinado bem;

Em sítios históricos, atender, concomitantemente, às recomendações

do IPHAN64, quanto às interferências no espaço que são permitidas, e

seus padrões de implantação.

13.3 Estou perdida

De fato, estar perdido é o sentimento que invade os visitantes de muitos sítios 

históricos ou espaços urbanos carentes de sinalização, em qualquer lugar do

mundo.

A senhora idosa que não conseguiu encontrar o caminho que a levasse a

uma estação de transportes coletivos, que necessitou de informação, sentiu-se

assim - perdida, ainda mais quando os espaços são amplos e não se consegue

identificar um ponto conhecido, reclama. Esta falta de referência do lugar, sobretudo

espaços urbanos que sofrem continuadas intervenções, torna - se uma barreira

invisível para muitas pessoas idosas ou pessoas com problemas de cognição.

Nesse sentido, a implantação de elementos necessários à orientação espacial 

é de grande importância em casos de ambientes amplos, e, sobretudo,

desconhecidos - sem e tratando de visitantes, turistas, ou pessoas com limitações

visuais.

Aponta-se, portanto, para a necessidade de se estabelecer, as rotas mais

atraentes, no sentido de conduzir aos pontos realmente relevantes dentro do sítio -

espaço urbano histórico, bem como adotar a sinalização informativa sobre os

espaços e bens imóveis que os integram.

64 Guia Brasileiro de Sinalização Turística, elaborado pelo IPHAN, EMBRATUR e DENATRAN - 2001.
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Deve ser definida, de modo padronizado, a sinalização a ser implantada nos

passeios, de modo que estas configurem informações únicas para cada tipo de

material.

Atualmente, já se encontra disponível no mercado europeu o adesivo

texturizado, amplamente utilizado, considerando a impossibilidade de se remover ou

promover qualquer intervenção fixa, em pisos de monumentos ou sítios tombados.

Quanto às sinalizações informativas, as mesmas podem ser oferecidas por

meio de quiosques, panfletos, entre outros materiais de divulgação, contanto que

estes também contemplem informações em braile.

As maquetes ou mapas táteis também podem ser incorporados ao sistema de

informação do espaço, segundo critérios estabelecidos pelo Guia Brasileiro de

Sinalização Turística.

Quanto às sinalizações, devem ser adotadas as formas táteis de condução e

alerta, compondo as rotas acessíveis, ou opcionalmente, uma rota acessível aos

pontos de maior atração, associadas, sempre que possível, às informações de

orientação visual e sonora.

O material utilizado, de um modo geral, é o recomendado pela NB, entretanto,

em casos excepcionais de sítios históricos podem ser adotados padrões

diferenciados, visando não comprometer as informações táteis preexistentes.

O contexto da circulação nas calçadas, quanto à sinalização, envolve,

sobretudo, a sinalização podotátil, (Figura 321), a qual deve observar os seguintes

critérios básicos normativos:

Deve - se assegurar uma rota acessível, articulada com alguns pontos

de interesse coletivo, até os quais se pode acessar com autonomia e

segurança;

A sinalização tátil deve ser empregada para garantir a orientação

espacial, sinalizar rotas e obstáculos;
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Figura 321: Sinalização podotátil

Fonte: NB9050/2004 - Item 65.14.1.1

A sinalização deve ser utilizada para alertar quanto aos obstáculos, como por

exemplo, o mobiliário, os equipamentos, à exemplo da ilustração extraída da NB, no

caso de plataformas de transportes coletivos.(Figura 322)

NB9050/2004 - Item 5.14.1.2

Figura 322: Sinalização de plataformas

Fonte: NB9050/2004 - Item 5.14.1.2

13.4 Fazer compras e passear

A Cidade Alta, tradicional local de compras de varejo é também um bom lugar

para passear, segundo a declaração daquela jovem mãe, que quase sem conseguir

conduzir seu carrinho de bebê, prefere carregar ao colo a criança, pois as pessoas

também não respeitam a gente, e acabam empurrando, na confusão , diz.

O que significa caminhar por uma cidade em que a solidariedade não tem

espaço? Pessoas idosas, crianças, pessoas com dificuldades em se orientar no

espaço, são atores de um mesmo cenário - que se pretende a Cidade para Todos.

Esgueirar-se pelas calçadas, desenhando trajetos mais fáceis e seguros,

driblar os ambulantes e tantos outros obstáculos que não se tem como eliminar,

parece ser uma rotina dos pedestres da Cidade.

Uma rotina que não é percebida pelas pessoas ao se deslocar como um ato

reflexo normal, porém, quando questionadas sobre como é andar pelas calçadas da

cidade, fluem as queixas, como se sempre soubessem disto. E de fato sabem.
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipótese de que a acessibilidade ainda constitui um tema de difícil aplicação 

entre as mais variadas áreas profissionais, se reflete na constatação de que, é

factível que os espaços urbanos e edificados ainda não contemplam plenamente, os

parâmetros técnicos da NB9050/2004, tão pouco atendem à legislação aplicável,

sobretudo, ao Decreto federal no 5.296/2004, na totalidade das condições essenciais

à garantia da inclusão de todas as pessoas.

A acessibilidade deve ser encarada como uma qualidade intrínseca à

arquitetura e ao urbanismo, incorporada aos projetos, de modo a materializar as

exigências legais, contribuindo, desta forma, para uma evolução natural do tema.

As especificidades de sítios urbanos pitorescos, como é o caso do centro

Histórico de Natal, devem ser avaliadas, face às condições de acessibilidade,

consoantes com os princípios relativos ao deslocamento das pessoas, à orientação

espacial e à utilização dos bens - espaços e equipamentos.

Diante desses princípios norteadores, a pesquisa empreendida na área de

intervenção do Projeto Cidade para Todos, avaliou os aspectos físicos relativos às

condições das intervenções existentes, e o aspecto humano, a partir da observação

dos comportamentos dos usuários em deslocamento e situações estáticas em

pontos estrategicamente escolhidos, naqueles espaços públicos.

Concordamos que o espaço deve ser entendido em sua dimensão mais

ampla, que considera a sua estrutura física e social, e que as intervenções propostas 

em acessibilidade, devem propiciar a coexistência dessas duas dimensões, visto que 

uma não interage sem a outra.

A tendência atual em se promover processos de reabilitação urbana em áreas 

centrais, geralmente relacionadas ao patrimônio histórico e cultural da cidade, como

ocorre na Cidade Alta, em Natal, pode se constituir em uma oportunidade efetiva

para promover a supressão de barreiras e portanto a melhoria de acessibilidade aos

espaços de interesse coletivo. Nos sítios históricos urbanos, em especial, deve ser

realizada de modo a resguardar a integridade estrutural do bem e a evitar a

descaracterização do ambiente natural e construído; mantendo desta forma, a

identidade do lugar, os seus aspectos mais importantes para a memória e

reconhecimento por parte dos usuários moradores.
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Qualificar o espaço histórico da Cidade Alta, como lugar de visitação e

contemplação, para o morador local e para o turista, passa por ações estratégicas

que deverão integrar uma política pública voltada para a valorização da cultura e da

história de Natal, materializadas em intervenções concretas no âmbito urbanístico,

sem perder de vista o quão importante é a promoção das condições essenciais de

acessibilidade, no seu conceito mais amplo, incluindo assim, todas as pessoas.

Nesse contexto, há de se considerar um conjunto de diretrizes combinando

soluções tecnicamente viáveis com ações de cunho social, as quais poderão

oferecer um suporte adequado às futuras intervenções na área e em outros sítios

similares.

Percebeu-se, claramente, que enquanto o centro comercial da Cidade Alta

vibra, em movimento e diversidade de público, o espaço que integra o patrimônio

histórico e cultural da cidade, não pode ser visto como um ambiente isolado. 

Todavia, o fato de estar situado na área mais central do bairro, local de

passagem para as paradas de ônibus ali concentradas, não deve destituí-lo da sua

atratividade, do valor de sua arquitetura e dos seus espaços memoriais,

desconhecidos para a maioria da população. 

Isto certamente se deve, a princípio, pela pouca valorização dedicada ao

patrimônio local, mais do que pela ausência de atrações ou acessibilidade. 

O centro histórico, neste sentido, é um lugar que pode ser atravessado sem

desconforto visual, porém, inibe a concentração de pessoas em seus espaços de

repouso, pelo seu isolamento e insegurança, nesses dias, em especial, o que me

parece, no mínimo, contraditório, ao que ocorre na maioria dos centros históricos

visitados.

Constata-se enfim, face às observações do comportamento humano nessas

áreas, que o isolamento desses espaços de convívio, bem como a falta da oferta de

serviços diversificados, de lazer ou de entretenimento, voltados para o atendimento,

sobretudo do visitante/turista, contribuem para que eles se mantenham distanciados,

também, dos processos de trocas sociais típicos dos centros urbanos. 

Não atraem, não se fazem conhecidos, permanecem, talvez, na memória dos

que ali viveram, e como parte dos trajetos para cortar caminho entre a Cidade Alta e

outros bairros circunvizinhos, porém são competentes em recepcionar seus

visitantes, proporcionando imagens e sensações inusitadas, longe do caos que

impera no centro comercial.
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Objetivamente, buscou-se, diante do levantamento diagnóstico das áreas, o

reconhecimento das intervenções consolidadas e das condições de deslocamento,

de modo a elaborar um conjunto de diretrizes com vistas à adoção de futuras

práticas em acessibilidade, que atendam, com eficácia, a todas as pessoas.

Segundo os quadros sintéticos elaborados para apresentar os resultados

parciais de cada trecho, com base na avaliação técnica auxiliada pelo check-list, a

maioria dos problemas detectados, em todos os trechos percorridos, dizem respeito

à ausência da pavimentação das calçadas segundo um critério padronizado,

dotando-as de condições básicas de segurança e conforto ao caminhar.

A falta de continuidade desses passeios, que vez por outra são entrecortados

pelas rampas de acesso aos estacionamentos, ou pelos batentes que resultam da

implantação desordenada, nem sempre obedecendo aos alinhamentos legais, e

sobre o leito, igualmente, irregular, também são problemas que vêm contribuir para

atestar que a área em pesquisa, como um todo, não é plenamente acessível,

estabelecendo-se segundo os critérios de análise de campo, um nível de

acessibilidade em torno de 53,0%; uma média razoável, em se tratando da ausência

de ações públicas continuadas sobre aqueles espaços.

Isoladamente, os quadros sintéticos apontaram os pontos mais críticos

detectados em cada trecho percorrido e analisado.

Na maioria das situações levantadas, observou-se, entretanto, a aplicação de

critérios flexíveis, considerando as especificidades dos sítios históricos /culturais,

que admitem a oferta de condições diferenciadas, porém, adequadas ao

atendimento das necessidades de deslocamento das pessoas, de um modo geral, o

que parece ter sido relevado a um plano menos importante.

Percebe-se, também, que a falta de conscientização por parte da população e 

de um esquema sistemático de fiscalização dos órgãos gestores da política de

desenvolvimento urbano, quanto ao cumprimento destes dispositivos, contribuem

para a construção de uma cidade que, efetivamente, não consegue eliminar as

barreiras da falta de conhecimento, do preconceito, da falta de vontade política,

visando à construção da cidade para todos.

Portanto, contribuir para a melhoria da acessibilidade geral das áreas de uso

coletivo, em espaços urbanos de interesse histórico e cultural, é o que se pretende,

com a introdução de um conjunto de diretrizes de projetos capazes de subsidiarem
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futuras intervenções, priorizando, desta forma, a inclusão de pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Salienta-se que a introdução de tais diretrizes não pode ser considerada

como padrão para todos os sítios históricos ou urbanos memoriais, pois devem - se

analisar previamente, as peculiaridades de cada espaço, destacando seus

elementos mais significativos, de modo a preservar sua identidade cultural.

Afinal, seriam eles a casa de ninguém, ou o lugar de todo mundo? A resposta

parece estar relacionada à experiência de cada indivíduo, de como cada um vivencia

e interage com o ambiente ao seu redor.

A presente dissertação concluiu que, matematicamente, a tão perseguida

Cidade Para Todos é parcialmente acessível, graças a algumas ações, ainda que

descontínuas e fora de padrões formais.

Abriga em seus espaços uma multiplicidade de indivíduos, evidenciando a

necessidade de se pensar a cidade com os olhos voltados para um universo mais

abrangente- onde a cidade, enfim, poderá vir a ser de todos.
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APÊNDICE 01

CHEK - LIST PARA AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL

AVALIAÇÃO FÍSICA 
Pesquisa de Campo
Data das pesquisas
Período:

CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS
NÍVEIS DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL

Inacessível /Inadequado Inacessível / Adequável

Acessível a adequar

Pontos Atendimento
NB 9050/04

Acessível / adequado Existente  Inexistente
Atendimento parcial a NB 9050/2004
Atendimento total a NB 9050/2004

1. Com relação às calçadas:
 Dimensionamento
 Piso regular
 Piso anti - derrapante e anti - trepidante
 Piso nivelado
 Inclinação adequada (2% a 3% )
 Material adequado à condução e alerta
 Condições de manutenção

2. Quanto à circulação horizontal:
 Largura mínima livre (1,20 m)
 Grelhas / posicionamento transversal e dimensão (1,5 

cm. )
 Bocas de lobo
 Condições de manutenção

3. Quanto às guias rebaixadas: 
 A rampa principal possui largura mínima padronizada 

(1,20 m)
 As abas laterais possuem largura mínima (0,50 m  10% 

da inclinação)
 Existe desnível entre o término da rampa e o leito 

carroçável
 Inclinação adequada (8,33%)
 Está locada, preferencialmente, próxima à faixa de 
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pedestres
 Existe correspondência com outra rampa do lado oposto
 Condições de manutenção

4. Piso tátil 
 Existente para delimitação de barreiras físicas

 Para delimitação de barreiras físicas

 Para condução/ orientação de rotas

 Largura adequada (0,25m a 0,60m)

 Possui cor contrastante com o piso do entorno

 O material é contrastante

 Condições de manutenção

 O material é normatizado

5. Quanto ao Mobiliário Urbano:

5.1. Telefones Públicos:

 Existente
 Inexistente
 Localização
 Comandos na altura ideal ( entre 0,80 e 1,20m)
 Está sinalizado com piso de alerta
 Sinalização em Braile e comandos sonoros
 Condições de manutenção

5.2. Bancos, lixeiras, jardineiras:

 Existente
 Inexistente
 Alturas 

 Está sinalizado com piso de alerta 

 Respeita a faixa de acesso livre (1,20 m)

 Condições de manutenção 

5.3. Pontos de ônibus e Bancas de jornal

 Existente 
 Inexistente 
 Possibilitem a circulação livre para pedestres (1,20m ) 

 Possibilitam a integração aos meios de transportes 
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 A parada de ônibus é acessível - acesso rampado ou em 

nível

 A banca de jornal (cigarreira) é acessível - acesso

rampado ou em nível 

 Existe sinalização para indicação do serviço

 Existe sinalização de alerta ao redor do mobiliário

 Existe sinalização em Braile para orientação das linhas

 Condições de manutenção

5.4. Semáforos:

 Existente
 Inexistente
 Localização adequada

 Possui dispositivo sonoro

 Possui acionamento independente (botoeira)

5.5. Marquises e elementos suspensos:

 Existente
 Inexistente
 Localização adequada 

 Altura conveniente

 Projeção sobre a calçada

5.6. Postes :

 Existente
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre

 Sinalização 

5.7. Grelhas e tampas de instalações subterrâneas :

 Existente
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre 

 Dimensionamentos
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 Sinalização

 Material

 Manutenção

6. Estacionamentos:

 Existente
 Inexistente 
 Existe vaga preferencial demarcada 

 Possui faixa de circulação livre (1,20m ) 

 Está bem dimensionada ( 2,30 x 5,50m ) 

 Existe sinalização horizontal

 Existe sinalização vertical 

 Existe rebaixamento de guia na proximidade da vaga 

 Vaga está localizada próxima a algum polo de atração 

 Condições de manutenção
 É respeitada

7. Vegetação:

 Existente 
 Inexistente
 Implantada em áreas exclusivas ( faixas de serviço/ 

canteiros/jardineiras ) 

 Sinalização adequada no piso

 As raízes são alastrantes, pois danificam o passeio

 A vegetação avança sobre os passeios

 Existe faixa livre de circulação de pedestres( 1,20m) 

 Raízes expostas

 Condições de manutenção

8. Quanto aos meios de transportes públicos

 Existente em um setor ( Setor 08)
 Estão integrados aos sistemas de circulação acessíveis / 

rotas

 Possibilitam acesso em nível com a calçada/parada 

 Possuem piso baixo 
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 Possuem mecanismo móvel de acesso

 Possuem local reservado no interior do veículo para 

usuário de cadeira de rodas

 Condições de manutenção

9. Quanto às barreiras, de um modo geral:

 Existente 
 Não interferem na circulação 
 É possível eliminar 

MÉDIA DE PONTUAÇÃO

PERCENTUAL TOTAL

Fonte: Elaboração do autor ( Dez/2007)
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APÊNDICE 02

CHEK - LIST PARA AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL

AVALIAÇÃO FÍSICA TRECHO 1
Pesquisa de Campo
Data das pesquisas  Entre Outubro e Novembro/ 2007

Período:  Manhã/ Tarde

CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE EM  CALÇADAS
NÍVEIS DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL

Inacessível /Inadequado   Inacessível / Adequável

      Acessível a adequar

Pontos Atendimento
NB 9050/04

  Acessível  / adequado   Existente
Inexistente
Atendimento parcial a NB 9050/2004
Atendimento total a NB 9050/2004

1. Com relação às calçadas:
 Dimensionamento 20
 Piso regular 20
 Piso anti- derrapante e anti-trepidante 20
 Piso nivelado 20
 Inclinação adequada (2% a 3% ) 20
 Material adequado à condução e alerta 10
 Condições de manutenção

2. Quanto à circulação horizontal:
 Largura mínima livre (1,20 m) 20
 Grelhas / posicionamento transversal e dimensão (1,5 cm. ) 10
 Bocas de lobo 10
 Condições de manutenção

3. Quanto às guias rebaixadas:
 A rampa principal possui largura mínima padronizada (1,20 m) 20
 As abas laterais possuem largura mínima (0,50 m  10% da 

inclinação)
10

 Existe desnível entre o término da rampa e o leito carroçável 10
 Inclinação adequada (8,33%) 10
 Está locada, preferencialmente, próxima à faixa de pedestres 30
 Existe correspondência com outra rampa do lado oposto
 Condições de manutenção
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4. Piso tátil 
 Existente para delimitação de barreiras físicas 10

 Para delimitação de barreiras físicas 30

 Para condução/ orientação de rotas

 Largura adequada (0,25m a 0,60m) 20

 Possui cor contrastante com o piso do entorno

 O material é contrastante 

 Condições de manutenção

 O material é normatizado

5. Quanto ao Mobiliário Urbano:

5.1. Telefones Públicos:

 Existente 10
 Inexistente
 Localização 20
 Comandos na altura ideal ( entre 0,80 e 1,20m) 10
 Está sinalizado com piso de alerta 20
 Sinalização em Braile e comandos sonoros
 Condições de manutenção

5.2. Bancos, lixeiras, jardineiras:

 Existente 20
 Inexistente
 Alturas 20

 Está sinalizado com piso de alerta 10

 Respeita a faixa de acesso livre (1,20 m) 30

 Condições de manutenção

5.3. Pontos de ônibus e Bancas de jornal

 Existente 20
 Inexistente
 Possibilitem a circulação livre para pedestres (1,20m ) 10

 Possibilitam a integração aos meios de transportes 20

 A parada de ônibus é acessível - acesso rampado ou em nível 10

 A banca de jornal (cigarreira) é acessível - acesso rampado ou 10
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em nível

 Existe sinalização para indicação do serviço 10

 Existe sinalização de alerta ao redor do mobiliário

 Existe sinalização em Braile para orientação das linhas

 Condições de manutenção

5.4. Semáforos:

 Existente 30
 Inexistente
 Localização adequada 20

 Possui dispositivo sonoro

 Possui acionamento independente (botoeira)

5.5. Marquises e elementos suspensos:

 Existente 30
 Inexistente
 Localização adequada 10

 Altura conveniente 10

 Projeção sobre a calçada 10

5.6. Postes :

 Existente 20
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre

 Sinalização 10

5.7. Grelhas e tampas de instalações subterrâneas :

 Existente 30
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre

 Dimensionamentos

 Sinalização

 Material

 Manutenção
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6. Estacionamentos:

 Existente 10
 Inexistente
 Existe vaga preferencial demarcada 20

 Possui faixa de circulação livre (1,20m ) 20

 Está bem dimensionada ( 2,30 x 5,50m ) 20

 Existe sinalização horizontal

 Existe sinalização vertical 20

 Existe rebaixamento de guia na proximidade da vaga 20

 Vaga está localizada próxima a algum polo de atração

 Condições de manutenção
 É respeitada

7. Vegetação:

 Existente 30
 Inexistente
 Implantada em áreas exclusivas ( faixas de serviço/ 

canteiros/jardineiras )

30

 Sinalização adequada no piso

 As raízes são alastrantes, pois danificam o passeio

 A vegetação avança  sobre os passeios

 Existe faixa livre de circulação de pedestres( 1,20m) 30

 Raízes expostas

 Condições de manutenção

8. Quanto aos meios de transportes públicos

 Existente em um setor ( Setor 08) 10
 Estão integrados aos sistemas de circulação acessíveis / rotas

 Possibilitam acesso em nível com a calçada/parada 10

 Possuem piso baixo 10

 Possuem mecanismo móvel de acesso 10

 Possuem local reservado no interior do veículo para usuário de 

cadeira de rodas

 Condições de manutenção
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9. Quanto às barreiras, de um modo geral:

 Existente 30
 Não interferem na circulação 10
 É possível eliminar 30

MÉDIA DE PONTUAÇÃO 17,67

PERCENTUAL TOTAL 31,40%

Fonte: Elaboração do autor ( Dez/2007)
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APÊNDICE 03

AVALIAÇÃO FÍSICA TRECHO 2
Pesquisa de Campo
Data das pesquisas  Entre Outubro e Dezembro/2007

Período:  Manhã/ Tarde

CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE EM  CALÇADAS
NÍVEIS DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL Atendimento

NB 9050/04
Atendimento parcial a NB 9050/2004
Atendimento total a NB 9050/2004

  Acessível  / adequado   Existente
Inexistente

1. Com relação às calçadas:
 Dimensionamento 10
 Piso regular 10
 Piso anti- derrapante 10
 Piso anti-trepidante 10
 Piso nivelado 20
 Inclinação adequada (2% a 3% ) 20
 Material adequado à condução e alerta 10
 Condições de manutenção

2. Quanto à circulação horizontal:
 Largura mínima livre (1,20 m) 10
 Grelhas / posicionamento transversal e dimensão (1,5 cm. )
 Bocas de lobo
 Condições de manutenção

3. Quanto às guias rebaixadas:
 A rampa principal possui largura mínima padronizada (1,20 m) 20
 As abas laterais possuem largura mínima (0,50 m  10% da 

inclinação)
10

 Existe desnível entre o término da rampa e o leito carroçável 10
 Inclinação adequada (8,33%) 10
 Está locada, preferencialmente, próxima à faixa de pedestres 20
 Existe correspondência com outra rampa do lado oposto 20
 Condições de manutenção

4. Piso tátil 
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 Existente para delimitação de barreiras físicas 10

 Para delimitação de barreiras físicas 10

 Para condução/ orientação de rotas 20

 Largura adequada (0,25m a 0,60m) 30

 Possui cor contrastante com o piso do entorno 20

 O material é contrastante 20

 Condições de manutenção

 O material é normatizado

5. Quanto ao Mobiliário Urbano:

5.1. Telefones Públicos:

 Existente 20
 Inexistente
 Localização 10
 Comandos na altura ideal ( entre 0,80 e 1,20m) 20
 Está sinalizado com piso de alerta 20
 Sinalização em Braile e comandos sonoros
 Condições de manutenção

5.2. Bancos, lixeiras, jardineiras:

 Existente 30
 Inexistente
 Alturas 10

 Está sinalizado com piso de alerta 10

 Respeita a faixa de acesso livre (1,20 m) 20

 Condições de manutenção

5.3. Pontos de ônibus e Bancas de jornal

 Existente 10
 Inexistente
 Possibilitem a circulação livre para pedestres (1,20m ) 10

 Possibilitam a integração aos meios de transportes 10

 A parada de ônibus é acessível - acesso rampado ou em nível

 A banca de jornal (cigarreira) é acessível - acesso rampado ou 

em nível

20

 Existe sinalização para indicação do serviço 10
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 Existe sinalização de alerta ao redor do mobiliário 10

 Existe sinalização em Braile para orientação das linhas

 Condições de manutenção
5.4. Semáforos:

 Existente 30
 Inexistente
 Localização adequada 30

 Possui dispositivo sonoro

 Possui acionamento independente (botoeira)

5.5. Marquises e elementos suspensos:

 Existente 30
 Inexistente
 Localização adequada

 Altura conveniente 

 Projeção sobre a calçada

5.6. Postes :

 Existente 30
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre 10

 Sinalização 10

5.7. Grelhas e tampas de instalações subterrâneas :

 Existente 30
 Localização respeita a faixa livre 20

 Dimensionamentos

 Sinalização 20

 Material 20

 Manutenção

6. Estacionamentos:

 Existente 30
 Inexistente
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 Existe vaga preferencial demarcada

 Possui faixa de circulação livre (1,20m )

 Está bem dimensionada ( 2,30 x 5,50m )

 Existe sinalização horizontal

 Existe sinalização vertical 30

 Existe rebaixamento de guia na proximidade da vaga

 Vaga está localizada próxima a algum polo de atração

 Condições de manutenção
 É respeitada

7. Vegetação:

 Existente 30
 Implantada em áreas exclusivas ( faixas de serviço ) 10

 Sinalização adequada no piso 10

 As raízes são alastrantes, danificam o passeio 30 30

 A vegetação avança  sobre os passeios

 Existe faixa livre de circulação de pedestres( 1,20m) 10

 Raízes expostas 30

 Condições de manutenção

8. Quanto aos meios de transportes públicos

 Existente 10
 Estão integrados aos sistemas de circulação acessíveis / rotas

 Possibilitam acesso em nível com a calçada/parada

 Possuem piso baixo

 Possuem mecanismo móvel de acesso

 Possuem local reservado no veículo para usuário de cadeira de 

rodas

 Condições de manutenção
9. Quanto às barreiras

 Existentes 30
 Não interferem na circulação 10
 É possível eliminar 10

MÉDIA DE PONTUAÇÃO 21,55
PERCENTUAL TOTAL 53,87%



265

Fonte: Elaboração do autor ( Jan/2008)

Figura 193 : Chek-list do Trecho 2
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APÊNDICE 04 

AVALIAÇÃO FÍSICA TRECHO 2
Pesquisa de Campo PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO

Data das pesquisas  Entre Outubro e Dezembro/2007

Período:  Manhã/ Tarde

CRITÉRIOS DE ACESSIBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO
NÍVEIS DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL

Inacessível /Inadequado   Inacessível / Adequável
   Acessível a adequar

Pontos Atendiment
o NB 

9050/04
  Acessível  / adequado   Existente /Adequado
 Inexistente/ Inacessível

Atendimento parcial a NB 9050/2004
Atendimento total a NB 9050/2004

1. Com relação às calçadas:
 Dimensionamento 40
 Piso regular 40
 Piso anti- derrapante 40
 Piso anti- trepidante 20
 Piso nivelado 20
 Inclinação adequada (2% a 3% )
 Material adequado à condução e alerta
 Condições de manutenção

2. Quanto à circulação horizontal:
 Largura mínima livre (1,20 m) 40
 Grelhas / posicionamento transversal e dimensão (1,5 cm. )
 Bocas de lobo
 Condições de manutenção

3. Quanto às guias rebaixadas: 
 A rampa principal possui largura mínima padronizada (1,20 m) 20
 As abas laterais possuem largura mínima (0,50 m  10% da 

inclinação)
10

 Existe desnível entre o término da rampa e o leito carroçável 10
 Inclinação adequada (8,33%) 10
 Está locada, preferencialmente, próxima à faixa de pedestres 20
 Existe correspondência com outra rampa do lado oposto 20
 Condições de manutenção
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4. Piso tátil 
 Existente para delimitação de barreiras físicas 30

 Para condução/ orientação de rotas

 Largura adequada (0,25m a 0,60m) 20

 Possui cor contrastante com o piso do entorno

 O material é resistente 

 Condições de manutenção

 O material é normatizado

5. Quanto ao Mobiliário Urbano:

5.1. Telefones Públicos:

 Existente 30
 Inexistente
 Localização 20
 Comandos na altura ideal ( entre 0,80 e 1,20m)
 Está sinalizado com piso de alerta 
 Sinalização em Braile e comandos sonoros
 Condições de manutenção

5.2. Bancos, lixeiras, jardineiras:

 Existente 30
 Inexistente
 Alturas 10

 Está sinalizado com piso de alerta 10

 Respeita a faixa de acesso livre (1,20 m) 30

 Condições de manutenção

5.3. Pontos de ônibus e Bancas de jornal

 Existente 30
 Inexistente 30
 Possibilitem a circulação livre para pedestres (1,20m ) 30

 Possibilitam a integração aos meios de transportes 10

 A parada de ônibus é acessível - acesso rampado ou em nível 20

 A banca de jornal (cigarreira) é acessível - acesso rampado ou em 

nível

 Existe sinalização para indicação do serviço
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 Existe sinalização de alerta ao redor do mobiliário

 Existe sinalização em Braile para orientação das linhas

 Condições de manutenção
 Existente 30
 Inexistente
 Localização adequada 20

 Possui dispositivo sonoro

 Possui acionamento independente (botoeira)

5.5. Marquises e elementos suspensos / monumento e outros elementos 

 Existente 30
 Inexistente
 Localização adequada 30

 Altura conveniente 30

 Projeção sobre a calçada constitui barreira 40

5.6. Postes :

 Existente 30
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre 30

 Sinalização 10

5.7. Grelhas e tampas de instalações subterrâneas :

 Existente
 Inexistente
 Localização respeita a faixa livre

 Dimensionamentos diversos 20

 Sinalização 20

 Material 20

 Manutenção

6. Estacionamentos:

 Existente 30
 Inexistente
 Existe vaga preferencial demarcada 20
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 Possui faixa de circulação livre (1,20m ) 20

 Está bem dimensionada ( 2,30 x 5,50m ) 20

 Existe sinalização horizontal 20

 Existe sinalização vertical 20

 Existe rebaixamento de guia na proximidade da vaga 20

 Vaga está localizada próxima a algum pólo de atração 30

 Condições de manutenção
 É respeitada

7. Vegetação:

 Existente 30
 Inexistente
 Implantada em áreas exclusivas 30

 Sinalização adequada no piso

 As raízes são alastrantes, pois danificam o passeio 30

 A vegetação avança  sobre os passeios 30

 Existe faixa livre de circulação de pedestres( 1,20m) 30

 Raízes expostas 30

 Condições de manutenção

8. Quanto aos meios de transportes públicos

 Existente 30
 Inexistente
 Estão integrados aos sistemas de circulação acessíveis / rotas 10

 Possibilitam acesso em nível com a calçada/parada 10

 Possuem piso baixo

 Possuem mecanismo móvel de acesso

 Possuem local reservado no veículo para usuário de cadeira de rodas

 Condições de manutenção

9. Quanto às barreiras internas ( praças)

 Não interferem na circulação 30
 É possível eliminar 30

MÉDIA DE PONTUAÇÃO 28,9
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PERCENTUAL TOTAL 72,5 %

Fonte: Elaboração da autora - Pesquisa de campo (Jan./2008)
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APÊNDICE 05

Ficha de observação / Mapeamento comportamental

Pesquisa  Data 

Sistema  min. (fotográfico) Horário 

TRECHO ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 SOMA OBSERVAÇÕES

Deslocamentos 1

2
Grupo

Atividade estática 1
2
Grupo

Atividade dinâmica 1
2
Grupo

Somas

Planta do Trecho / Áreas
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