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RESUMO 

De acordo com dados do Censo 2000, 24,5 milhões de brasileiros possuem algum tipo de 
deficiência, o que corresponde a 14,5% da população. Em São Paulo, chega a 1 milhão. Estes 
números ressaltam a importância da questão da acessibilidade ambiental aos portadores de 
deficiências. O objetivo principal deste estudo foi a determinação dos fatores limitantes na 
utilização do sistema de circulação de pedestres, pelo cadeirante. Esta pesquisa procurou 
verificar se estes espaços públicos cumprem sua função social sob a ótica do uso e da 
integração das pessoas de cadeiras de rodas. É apresentada uma discussão sobre a legislação 
de acessibilidade ambiental, sobre o uso dos espaços públicos de circulação, bem como, sobre 
as características da deficiência e da inclusão social no Brasil. A escolha do estudo da 
utilização dos passeios públicos, pelos cadeirantes, justificou-se por duas razões: em primeiro 
lugar, porque se tratam de espaços-chave na questão da acessibilidade ao representar a 
interligação entre o público e o privado e em segundo lugar, porque o cadeirante requer 
adaptações especiais que, ao serem atendidas, indiretamente, atingem outros grupos de 
pessoas como o idoso, o usuário de muletas, a gestante, o indivíduo com carrinho de bebê, 
enfim, toda a sociedade. A pesquisa de campo procurou verificar as condições de uso dos 
passeios públicos nos Distritos Sé e República, área central do Município de São Paulo. 
Partindo-se do pressuposto que um ambiente não deve ser avaliado somente pelos seus 
aspectos técnicos, mas também pela ótica de quem utiliza o espaço, optou-se pela aplicação 
de uma avaliação comportamental, variável básica da Avaliação Pós-Ocupação (APO). 
Destaca-se a importância em se conhecer o ponto de vista dos cadeirantes e dos não 
cadeirantes, para se poder propor soluções técnicas e políticas públicas. Os resultados deste 
trabalho permitiram constatar o estado de conservação e uso dos espaços públicos de 
circulação, hierarquizar os seus principais problemas e traçar o perfil dos seus usuários. 
Porém, ressalta-se que apenas os resultados de uma análise comportamental não são 
suficientes para afirmar quais parâmetros devem ser objetos de intervenção, pois se faz 
necessária uma comparação com avaliações técnicas, bem como, um estudo de viabilidade 
econômica e política. Concluindo, esta pesquisa é uma contribuição para a construção de uma 
cidade para todos, juntamente com a integração entre os setores público e privado, e com a 
troca de conhecimentos entre técnicos, profissionais, portadores de deficiências e acadêmicos. 

Palavras-chave: Acessibilidade ambiental. Espaço público de circulação. Portador de 

deficiência física. Cadeirante. Calçada. 
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ABSTRACT 

According to Censo 2000, 24.5 million Brazilians have some kind of disabilities, 
corresponding to 14.5% of the population. In São Paulo this number is near to 1 million. 
These numbers show the importance of the environment accessibility problem. The main goal 
of this study was detecting restrictive factors in the use of the pedestrians’ circulation system 
by a wheel chair user. This research has intended to check if these public spaces accomplish 
their social function regarding the usability and the wheel chair users integration. 
Discussions about environmental accessibility legislation, public circulation areas, as well 
as, social inclusion deficiencies characteristics in Brazil are presented. The study focus on 
public ways and sidewalks in their use by wheel chair users is due to two reasons: first 
because they are key-spaces while representing the link between public and private places 
and second, because the wheel chair, due to its dimensions and specificities, requests special 
adaptations, which, when accomplished, indirectly, reach other groups of people, as for 
instance, the elders, the crutches users, the pregnants, people with baby carriage and, on a 
broad sense, the whole society. The field research tried to verify the use conditions of the 
sidewalks, in the Districts of Sé and República, central area of the city of São Paulo. 
Assuming that an environment should not be evaluated only by its technical aspects, but also 
by the point of view of those who use it, it was made a behavioral evaluation, a basic 
variation of Post Occupancy Evaluation (POE). It’s also emphasized the importance of 
knowing the wheel chair users and non-users, to be able to propose technical solutions and 
public policies. The results of this work allowed: checking the public spaces of circulation use 
and conservation, ranking their main problems and defining their users profile. However, 
only the behavior analysis is not enough to be sure of which are the intervention objects, 
being necessary a confrontation with technical evaluations, as well as, a study of economical 
and political viability. Concluding, this research is a contribution for the construction of a 
city for all, with the integration among the public and private, and with the knowledge 
exchange among technicians, professionals, people with physical restrictions and academics. 

Key words: Environmental accessibility. Public space. People with disabilities. Wheel chair 

user. Sidewalk. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Mundo, segundo a ONU, possui cerca de 500 milhões de pessoas 

com deficiências das quais 80% vivem em países em 

desenvolvimento. Os dados do Censo de 2000 informam que 24,5 

milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, o que 

corresponde a 14,5% da população, número bastante superior aos 

levantamentos anteriores, menos de 2%. Isto não decorre do aumento 

da incidência de deficiências, mas da mudança dos instrumentos de 

coleta de informações, em obediência às últimas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde. (NERI, 2003) 

Neste capítulo introdutório são apresentados os objetivos, a justificativa e a metodologia da 

pesquisa. Para uma compreensão inicial do tema, serão apresentados alguns índices sobre a 

deficiência no Brasil e a classificação dos seus tipos. 

No capítulo 2 serão apresentados os conceitos básicos relacionados aos portadores de 

deficiência física e uma abordagem sobre a inclusão social. 

O perfil do deficiente físico no Brasil será mostrado no capítulo 3, além de uma cronologia da 

legislação nacional e de ações sociais. Faz parte deste capítulo a ação das Instituições 

Municipais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o cadeirante no espaço público de circulação. 

Portanto, no capítulo 4, serão abordados alguns conceitos sobre o espaço público, entre eles a 

calçada, procurando evidenciar a importância e a função deste tipo de espaço na cidade. 

Embora as principais Leis tenham sido apresentadas no quadro cronológico do capítulo 3, 

nesta parte, será feita uma abordagem do conteúdo das principais Leis nacionais. As normas 
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técnicas, nacionais e internacionais, sobre acessibilidade ambiental serão abordadas 

comparativamente no capítulo 5. 

A estruturação da pesquisa de campo, incluindo a escolha do local para o estudo de caso, a 

metodologia e as técnicas científicas utilizadas, entre elas, a elaboração dos questionários, o 

mapeamento, os programas utilizados na tabulação dos dados, serão detalhadas no capítulo 6. 

No capítulo 7, será apresentada a análise dos resultados obtidos com a pesquisa de campo, 

resultando na hierarquização das variáveis qualitativas, apresentadas nos Diagramas de 

Paretto. 

Considerações iniciais 

Este estudo iniciou-se com um trabalho desenvolvido na Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, onde foi obtida uma amostra sobre o uso dos espaços públicos 

pelo cadeirante. Durante os meses de outubro de 2001 a abril de 2002, foram aplicados 30 

questionários aos pacientes com lesão medular em tratamento no Centro de Reabilitação da 

Instituição. O resultado desta amostra permitiu constatar que em 90% dos casos, os pacientes 

portadores de deficiência física, não utilizavam locais públicos da cidade de São Paulo e as 

razões variaram desde a condição de sua saúde, a inacessibilidade ao meio físico e até mesmo 

a falta de motivação. 

Este fato ressaltou a questão do problema da acessibilidade universal aos portadores de 

deficiência. A constatação da acessibilidade inadequada e a falta de preocupação com o 

desenho universal dos espaços públicos de circulação da Grande São Paulo definiram o tema 

desta pesquisa. Além disso, atendendo as necessidades especiais dos deficientes, a cidade 

torna-se conseqüentemente, acessível a toda à sociedade, pois, como ressalta Qualharini “a 

maioria das pessoas em alguma fase de sua vida, pode tornar-se incapaz para a realização de 

tarefas quotidianas devido à gravidez, acidentes, seqüelas de doenças, idade avançada ou por 

apresentarem síndromes incapacitantes” (QUALHARINI, 1997, p. 152). 
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Por que os paulistanos com deficiência física saem pouco às ruas? As adaptações que vêm 

ocorrendo nas últimas décadas para melhorar a acessibilidade ao meio físico, têm sido 

suficientes para que o deficiente físico saia às ruas? As adaptações estão sendo executadas 

segundo as normas? As necessidades descritas nas normas são suficientes? O que pensam os 

portadores de deficiência física? O trecho abaixo extraído do jornal O Estado de São Paulo 

retrata o problema: 

São Paulo é uma cidade deficiente para 3 milhões de pessoas que, 

estima-se, têm alguma limitação, definitiva ou temporária, para se 

locomover. Quem usa cadeira de rodas, muletas ou bengala, além de 

pessoas idosas, grávidas e obesos, precisa driblar calçadas 

esburacadas, falta de guias rebaixadas e acessos estreitos ou sem 

rampas. A metrópole é tão hostil aos deficientes que fica até difícil 

encontrá-los nas ruas. […] Tarefas corriqueiras, como empurrar 

carrinhos de compras ou de bebês, tornam-se um calvário na cidade. 

[…] Mas nem todas as pessoas com problemas de locomoção têm 

coragem de encarar as dificuldades da capital. Muitas vezes, preferem 

não sair de casa. (SOUZA, 2005) 

1.1 OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo principal determinar os fatores limitantes na utilização do 

sistema de circulação pública de pedestres do ponto de vista, principalmente, do cadeirante. 

Além disso, pretende-se discutir sobre a legislação de acessibilidade ao meio físico e mostrar 

a realidade de uso desses espaços. 

Em busca de respostas aos problemas apresentados, foram formuladas as seguintes hipóteses 

de trabalho: 
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Hipótese Principal: 

1. Os espaços urbanos públicos do sistema de circulação de pedestres não cumprem sua 

função social sob a ótica do uso e da integração dos cadeirantes. 

Hipóteses Secundárias: 

2. Os cadeirantes não utilizam os espaços públicos de circulação porque, dentre outras 

razões1, estes espaços não favorecem o seu acolhimento; principalmente pela ausência 

de acessibilidade ao meio físico, conforto e segurança. 

3. A realidade dos espaços construídos em São Paulo permite supor que não há 

legislação suficiente que regule as condições de acessibilidade dessas construções, 

pois esses espaços são executados ou adaptados de maneira inadequada ao cadeirante. 

4. A legislação existente parece não vir sendo cumprida, pois os espaços existentes são 

inadequados ao cadeirante. Pode ocorrer ainda, por parte do poder público, a falta de 

fiscalização no cumprimento dessa legislação. 

1.2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida basicamente em duas partes: um estudo teórico e outro prático. 

Foram realizadas consultas a fontes bibliográficas sobre a questão do deficiente físico e sua 

inclusão na sociedade, sobre os espaços públicos e sobre a acessibilidade universal. 

                                                

1 A questão psicológica é um dos principais fatores da reclusão do cadeirante em sua própria residência, porém, 
não será diretamente abordada nesta pesquisa; a questão da falta de transporte coletivo adaptada também 
interfere na utilização das áreas públicas pelos deficientes físicos, mas, existem estudos específicos de 
transportes sendo elaborados na Escola Politécnica e não será objeto específico desta pesquisa 
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A parte prática da pesquisa compreende um estudo de caso sobre a qualidade dos espaços 

públicos abertos de circulação de pedestres, nos Distritos Sé e República (São Paulo – 

capital). 

Partindo-se do pressuposto que um espaço não pode ser avaliado somente sob o ponto de vista 

técnico, mas deve também ser entendido sob a ótica de quem utiliza este espaço, adotou-se 

como método de pesquisa a aplicação da Avaliação Pós-ocupação. 

A APO é uma das metodologias de avaliação de desempenho de 

ambientes construídos. Difere de outras metodologias... pois mesmo 

resgatando como subsídios de análise a memória da produção do 

edifício, prioriza aspectos de uso, operação e manutenção, 

considerando essencial o ponto de vista dos usuários, in loco. ... as 

metas de uma APO são: promover a ação (ou intervenção) que 

propicie a melhoria da qualidade de vida daqueles que usam um dado 

ambiente; produzir informação na forma de banco de dados, gerar 

conhecimento sistematizado sobre o ambiente e as relações ambiente-

comportamento (ORNSTEIN, 1992). 

As pesquisas avaliativas, no campo das ciências sociais, têm como objetivos coletar, analisar 

e interpretar sistematicamente informações a respeito da implementação e eficiência de 

quaisquer intervenções humanas, para otimizar as condições sociais e comunitárias. A 

Avaliação Pós-Ocupação configura-se como um mecanismo eficiente de realimentação de 

projetos semelhantes e de controle de qualidade global do ambiente construído. 

O termo Avaliação Pós Ocupação (APO) vem do inglês Post Occupancy Evaluation (POE). 

Nos EUA “POE” deriva do termo occupancy permit (ocupação permitida) documento emitido 

após o término da construção da obra e após vistoria para verificação dos aspectos de 

segurança e se o edifício encontra-se de acordo com os códigos de construção e sua 

regulamentação. No Brasil, existe o documento “alvará de construção” com função 

semelhante. O que ocorre durante a aprovação de alguns projetos, é o cumprimento mínimo 

da legislação, o que, do ponto de vista do usuário cadeirante, significa dizer que o edifício não 
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estará totalmente adaptado para seu uso, uma vez que o código de obras não atende a todas as 

questões de acessibilidade previstas na NBR 9050/04 (ORNSTEIN, 1992). 

A APO pode ser utilizada, segundo Marcus (1998), em várias situações: a) no quadro 

educacional, onde o estudante de arquitetura pode aprender a compreender a interação entre 

as pessoas e os espaços; b) no quadro profissional, quando se quer adaptar (redesenho) um 

espaço construído às novas necessidades; c) no quadro profissional, quando da elaboração de 

um novo projeto, por meio de estudos comparativos entre casos semelhantes e d) em caso de 

necessidade de avaliações periódicas. 

Embora a literatura diferencie três tipos de APO, com descrito a seguir, optou-se neste 

trabalho pela aplicação da APO investigativa (ORNSTEIN, 1992): 

1. APO indicativa ou de curto prazo: proporciona, através de rápidas visitas exploratórias 

do ambiente em questão e entrevistas selecionadas com usuários-chave, indicação dos 

principais aspectos positivos e negativos do objeto de estudo. 

2. APO investigativa ou de médio prazo: trata-se do nível anterior acrescido da 

explicitação de critérios referenciais de desempenho. 

3. APO – diagnóstico ou de longo prazo: define detalhadamente critérios de 

desempenho, utiliza técnicas sofisticadas de medidas correlacionando aquelas físicas 

com as respostas dos usuários, tendo-se em mente a estrutura organizacional da 

entidade. Para tanto, exige recursos maiores do que os níveis anteriores. 

Os métodos e técnicas aplicadas na Avaliação Pós-Ocupação Indicativa e nas relações 

comportamentais analisadas nesta pesquisa, foram: 

- Observações do desempenho físico: walkthrough, a olho nu, para verificar as condições 

dos espaços construídos; 

- Descrição física da área selecionada para estudo; 

- Croqui e planta da área selecionada; 
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- Registro fotográfico; 

- Questionário aplicado aos usuários cadeirantes e funcionários; 

- Análise dos indícios de usos comportamentais; 

- Resumo dos dados: mapas, tabelas e gráficos; 

- Tabulação dos dados estatísticos. 

No caso específico dos espaços abertos urbanos, a APO é utilizada quando os espaços não 

estão atendendo as necessidades atuais ou como feed back para a melhoria do programa de 

novos espaços. Esta metodologia foi adotada porque se trata de um processo de avaliação de 

desempenho do espaço construído, onde se procurou priorizar as necessidades dos usuários, 

através de suas percepções e expectativas em relação ao ambiente avaliado. 

O conceito de desempenho é baseado na suposição de que os projetos dos edifícios devem 

atender às atividades e aos objetivos dos seus usuários. A avaliação de desempenho do espaço 

construído, por meio de medidas claras e objetivas, pode incentivar inovações e o 

desenvolvimento de alternativas, além de auxiliar na tomada de decisões. (PREISER, 1989) 

1.3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Pelo Censo 2000, o número de pessoas portadoras de necessidades especiais em São Paulo 

chega a 1 milhão. Em todo o Brasil são 24,5 milhões que representam 14,5% da população 

(ver Figura 1). 

 
14,5% 

85,5% 

Deficientes 

População brasileira 

 
Figura 1: Porcentagem de deficientes no Brasil 
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Fonte:IBGE, 2000 
 

Nesta pesquisa, optou-se em trabalhar com o grupo de cadeirantes, representado na Tabela 1 

pelas pessoas com tetraplegia, paraplegia, hemiplegia. Podem-se considerar também as 

pessoas com dificuldade de locomoção. Este universo não contempla uma outra parcela que 

não aparece na amostra do Censo, que são os cadeirantes temporários, isto é, os que 

quebraram uma perna, gestantes com dificuldade de locomoção ou pessoas em período pós-

operatório. 

Tabela 1: Censo 2000 - Brasil 
População total 169.872.856 
Com alguma deficiência 24.600.256 
Deficiência mental 2.844.937 
Tetraplegia/ paraplegia/ hemiplegia 937.463 
Falta de algum membro 478.597 
Com dificuldade de visão 16.644.842 
Com dificuldade de audição 5.735.099 
Dificuldade de locomoção 7.939.784 

Fonte: Censo 2000 – Brasil, IBGE. 2000. 
 

Dentre as pessoas portadoras de deficiência existe uma grande heterogeneidade de diferenças 

advindas de vários tipos de déficits ou lesões físicas, sensoriais e mentais, que evidenciam o 

fato de não constituírem tais pessoas um grupo, segmento ou outra denominação similar, quer 

do ponto de vista biológico, psicológico ou sociológico. 

Para a operacionalização e entendimento das questões pertinentes, os movimentos mundiais, 

incluindo os do Brasil, adotaram o termo "pessoas com deficiência". Este termo faz parte do 

texto da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das 

Pessoas com Deficiência assinado em 2003 (CAMBIAGHI, 2004). Cabe ressaltar que essa 

conceituação ainda é matéria de discussão e várias têm sido as tentativas de obter a melhor 

caracterização. 
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Embora tenha sido adotado um termo abrangente "pessoas com deficiência", algumas áreas 

como a da medicina e da antropologia adotam a divisão por grandes áreas de deficiência, onde 

são agrupadas lesões que, ou pela origem orgânica, ou pelo equipamento utilizado, 

identificam situações semelhantes. As grandes áreas são: Deficiência Física, Deficiência 

Sensorial (Visual ou Auditiva), Deficiência Mental e Deficiência Orgânica ou Médica. 

Cada área de deficiência, por sua vez, comporta subdivisões. Como exemplo, é possível citar 

a área da deficiência física que engloba vários tipos de limitação motora. Sem a pretensão de 

esgotar as possibilidades, as principais subdivisões são as seguintes (COMISSÃO DE 

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS,1998): 

- Paraplegia: paralisia total ou parcial da metade inferior do corpo, comprometendo as 

funções das pernas. Geralmente causada por lesão de medula espinhal ou seqüela de 

poliomielite; 

- Tetraplegia: paralisia total ou parcial do corpo, comprometendo as funções dos braços e 

pernas, possuindo as mesmas causa da paraplegia; 

- Hemiplegia: paralisia total ou parcial das funções de um lado do corpo, como 

conseqüência de lesões cerebrais causadas por enfermidades, golpe ou trauma; 

- Amputação: falta total ou parcial de um ou mais membros do corpo; 

- Paralisia cerebral: termo amplo para designar um grupo de limitações psicomotoras 

resultantes de uma lesão do sistema nervoso central. A paralisia cerebral oferece 

diferentes níveis de comprometimento, dependendo da área da lesão cerebral. É 

impróprio considerar que uma pessoa com paralisia cerebral possui também deficiência 

mental. 

Esta pesquisa abordou somente as pessoas com deficiência física, com enfoque no usuário de 

cadeira de rodas, não tendo sido estendida aos deficientes mentais, visuais e auditivos. Porém, 

não se descartou o conceito de que a acessibilidade universal engloba todos os tipos de 
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cidadãos e que algumas medidas de acessibilidade adotadas para um determinado tipo de 

deficiência interfere em outro. 

Segundo Menneh (2002), os espaços livres públicos urbanos, (em geral, - áreas de uso comum 

do povo) são espaços acessíveis a todos, a qualquer momento e que permite a ocorrência das 

relações sociais. Estas áreas podem ser classificadas em dois grandes grupos: a) as áreas 

públicas de circulação, espaços livres de uso cotidiano destinados à permanência e à 

circulação de pedestres e veículos, ao acesso às edificações e ao abrigo das redes de infra-

estrutura e de comunicação; promovendo a ligação e a conexão entre as diferentes atividades 

urbanas; b) as áreas livres públicas de lazer e/ou conservação, compreendidas como toda área 

livre pública destinada a funções cívicas, culturais, recreativas, contemplativas, de lazer e de 

repouso, como também de preservação ambiental e amenização das áreas urbanas.  

Para este trabalho, optou-se pelo estudo da utilização dos espaços de circulação de pedestre 

(calçadas, calçadões, travessias e os caminhos nos parques e praças), com enfoque nos 

usuários de cadeira de rodas. Esta delimitação se justifica por duas razões: em primeiro lugar 

porque se trata de um espaço-chave na questão da acessibilidade ao representar a interligação 

entre o público e o privado e em segundo lugar porque o cadeirante, em função da dimensão e 

especificidades da cadeira de rodas, requer adaptações especiais que, ao serem atendidas, 

indiretamente atingem outros grupos de pessoas como o idoso, o usuário de muletas, a 

gestante e o usuário de cadeira de rodas temporário. 

A mobilidade deve ser compreendida como um direito universal inserido no conceito de 

cidadania. Baseada nessa universalidade, “Arquitetura Acessível" trata de todo indivíduo e 

não somente, mas também, dos que têm necessidades especiais. Em qualquer projeto, sempre 

se prioriza o ser humano como o centro e gerador e, nos espaços criados, buscam-se as 

melhores condições de uso, função, segurança, bem-estar, acesso. É bastante significativa a 

estimativa de que 80% da população é composta por idosos, obesos, pessoas com estatura 

excessivamente baixa ou alta, pessoas portadoras de alguma deficiência e mulheres no 8° e 9° 

meses de gestação (CAMISÃO, VI Seminário sobre Acessibilidade ao Meio Físico, 1994). 
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O Brasil não possui uma população com seqüelas físicas, resultado da participação em guerras 

ou guerrilhas, tão presente em países europeus e nos Estados Unidos. Talvez, esta possa ser 

uma das causas da tão tardia preocupação com as questões de acessibilidade para todos, pois a 

primeira Norma Brasileira data de 1985; e apesar de ter mais de 20 anos, é recente se 

comparada às dos países desenvolvidos. 

Com os avanços tecnológicos e com os avanços no campo da Medicina, a tendência é reduzir 

o número de vítimas fatais, e aumentar o número de sobrevidas, porém, em muitos casos estes 

indivíduos sobreviventes sofrem algum tipo de “seqüela”, física ou mental. 

A cidade de São Paulo, tão moderna e dotada de infra-estrutura, em um primeiro olhar, não 

parece planejada para indivíduos com alguma dificuldade de locomoção. Existem poucos 

dados estatísticos referentes ao assunto, trabalha-se com porcentagens e projeções. Existem 

alguns entraves que dificultam o avanço nesta área: a falta de consciência da importância do 

assunto; a dificuldade em executar as soluções técnicas propostas, seja pelo próprio caráter de 

exeqüibilidade técnica, seja pelo seu custo; falta de coordenação de esforços para propor as 

soluções e executá-las. 

Debates e propostas sobre o tema – acessibilidade para todos – vêm sendo realizados, mas sua 

complexidade abrange aspectos sociais, econômicos, além de políticas públicas. Acresce-se a 

isto, o fato de que a legislação não vêm sendo operacionalizada, cabendo às administrações 

locais (prefeituras) aprofundar as possibilidades de controle e monitoração de sua aplicação. 

A necessidade de planejamento urbano, tema amplamente discutido na última década, deve 

priorizar o conceito de cidade para todos, ou seja, que permita o acesso universal de modo que 

todas as pessoas (deficientes ou não) possam circular em todos os ambientes. Por isto, quando 

se discute o desenho urbano, quando se pensa o projeto habitacional para um determinado 

bairro, a questão da acessibilidade sem barreiras arquitetônicas deve ser um condicionante de 

projeto, pensado e discutido na sua fase de estudo e elaboração. 

No Brasil, existem alguns trabalhos sobre questões ergonômicas (específicas para os 

portadores de deficiência física), sobre as dimensões mínimas aos acessos públicos, sobre as 

condições especiais de residências de forma a permitir o uso pelo deficiente físico; existem 
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também algumas leis, que com pouca freqüência são cumpridas. Porém, a bibliografia 

existente, num primeiro levantamento, usualmente define esta questão como adaptação do 

espaço para o portador de deficiência física, e não o seu planejamento já prevendo essas 

possibilidades de uso. 

A pesquisa tem como recorte espacial macro parte central do município de São Paulo. Para 

aplicação da pesquisa de campo nos espaços públicos de circulação de pedestres, foram 

selecionados os Distritos Sé e República. 

O recorte temporal abrange as décadas de 80 e 90, até os dias atuais, uma vez que as primeiras 

leis e debates internacionais no Brasil tiveram início nos anos 80. 

Considerações 

A pesquisa tem como base duas premissas: a) as condições ambientais (conforto térmico, 

acústico, iluminação, ergonomia e acessibilidade, dentre outros) interferem no bem estar do 

indivíduo e conseqüentemente na qualidade de vida; e b) a inclusão social está diretamente 

relacionada com o bem estar físico e mental do usuário nos diversos espaços. 

Portanto, poder comprovar a constatação prévia de que os espaços públicos de circulação de 

pedestres, da cidade de São Paulo, não possuem acessibilidade arquitetônica ambiental 

adequada ao cadeirante, pode contribuir na adoção de medidas corretas que modifiquem 

futuramente este quadro. 

Além disto, como o tema sugere, acessibilidade ambiental envolve muitas variáveis, e definir, 

do ponto de vista do usuário, qual delas é melhor ou pior avaliada quanto ao seu desempenho, 

permite hierarquizar os problemas, contribuindo para priorizar as intervenções de forma que 

melhore significativamente as condições da cidade. 
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2 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si, e 

a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. (Secretaria Nacional dos Direitos 

Humanos do Ministério da Justiça, 2001. Direitos Humanos no 

Cotidiano, Artigo 25) 

2.1 CONCEITUAÇÃO 

Pessoas com deficiência é o termo oficial utilizado pelos órgãos governamentais e pela 

literatura recente (LANCHOTTI, 2005). Porém, alguns autores e leis mais antigas utilizam 

portador de deficiência ou ainda pessoas com necessidades especiais para se referirem a este 

grupo. Para Lanchotti (2005): 

“...é um grande equívoco dizer que alguém porta uma deficiência. 

Que alguém carrega uma deficiência. [...] O mesmo pode ser 

observado e criticado sobre o termo pessoas com necessidades 

especiais. Não se pode generalizar que este público a que se está 

referindo necessite de algo especial para viver ou sobreviver” 

(LANCHOTTI, 2005, p. 31). 

Embora a observação citada tenha embasamento terminológico, é uma questão que ainda 

merece discussão. Como não altera o conteúdo desta pesquisa, este rigor semântico não se 

fará presente e os vários termos serão por vezes utilizados. Apenas consideram-se não aceitas 

as palavras que demonstrem conotações negativas, pejorativas ou discriminatórias. 
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A lntemational Rehabilitation2 realizou em 1969 uma análise completa sobre a incidência de 

deficiência no mundo. Foi nessa análise que se descobriu que "uma em cada 10 pessoas" 

(SASSAKI, 1998) possuía algum tipo de deficiência. Posteriormente, a lntemational 

Rehabilitation efetuou projeções para outros anos sempre aplicando a mesma proporção. Em 

2000, a fórmula dos 10% ainda é aceita mundialmente como o melhor referencial a ser 

utilizado para se implementar projetos e políticas destinadas à equiparação de oportunidades 

para pessoas com deficiência. 

A Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID) 

conceitua deficiência como a perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente, e, a incapacidade, como a restrição, 

resultante de uma deficiência da habilidade em desempenhar uma atividade considerada 

normal, que surge como conseqüência direta ou resposta do indivíduo a uma deficiência. 

Falar em deficiência, exige a abordagem de um universo muito diversificado, pois as 

incapacidades variam em gênero e grau. A Tabela 2 apresenta os tipos de deficiências. 

Tabela 2: População brasileira com algum tipo de deficiência 
Tipo de 

deficiência 
Visual Motora Auditiva Mental Física Total de 

deficiências 
Homem 7.259.074 3.295.071 3.018.218 1.545.462 861.196 15.979.021 
Mulher 9.385.768 4.644.713 2.716.881 1.299.474 554.864 18.601.700 
Total 16.644.842 7.939.784 5.735.099 2.844.936 1.416.060 34.580.721 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
 

Outra classificação apresentada no Censo 2000, refere-se ao número de deficientes e 

deficiências, ver Tabela 3. O censo indica um número maior de deficiências do que de 

deficientes, uma vez que as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram 

contadas apenas uma vez, portanto o número de pessoas que apresentam mais de uma 

deficiência é de quase 10 milhões. 
                                                

2 Rede mundial de pessoas com deficiência, provedores de serviços e órgãos governamentais destinada a 
melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência 
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Tabela 3: Deficientes e deficiências 
 Deficiências 

(A) 
Deficientes 

(B) 
Deficiências 

Múltiplas (A-B) 
Homem 15.979.021 11.420.544 4.558.477 
Mulher 18.601.700 13.179.712 5.421.988 
Total 34.580.721 24.600.256 9.980.465 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
 

A deficiência, sob o ponto de vista da saúde é classificada segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) da seguinte forma: 

Deficiência: toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica. 

Incapacidade: toda restrição ou ausência (devido a uma deficiência), para realizar uma 

atividade de forma ou dentro dos parâmetros considerados normais para um ser humano. 

Invalidez: uma situação desvantajosa para um determinado indivíduo, em conseqüência de 

uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma função 

normal no seu caso (levando-se em conta a idade, o sexo e fatores sociais e culturais). 

Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde, (in AMARAL, 1994), existe uma 

classificação mais específica que diferencia deficiência primária da secundária: 

Deficiência primária: “engloba o impedimento (impairment) – dano 

ou anormalidade de estrutura ou função: o olho lesado, o braço 

paralisado, a perna inexistente... e a deficiência propriamente dita 

(disability) – restrição/ perda de atividade, seqüela: o não ver, o não 

manipular, o não andar... Refere-se portanto aos fatores intrínsecos, às 

limitações em si. À pessoa/ corpo” (AMARAL, 1994, p.16). 
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Deficiência secundária: “está ligada ao conceito de incapacidade 

(handicap) e, em decorrência, de desvantagem. Ou seja, a condição de 

deficiência caracterizando uma situação de desvantagem - o que, 

naturalmente, só é possível num esquema comparativo: aquela pessoa 

em relação ao(s) seu(s) grupo(s). Ou dito de outra forma, a idéia de 

desvantagem só passa a ser pertinente quando leva em consideração 

um determinado indivíduo (de tal sexo, tal idade, etc) em relação aos 

seus pares inseridos num grupo específico (sócio-afetivo-econômico-

cultural). Diferentemente da deficiência primária, incidem sobre ela 

também fatores extrínsecos. Ou seja, deficiência secundária é aquela 

não inerente necessariamente à diferença em si, mas ligada também à 

leitura social que é feita dessa diferença. Incluem-se aqui, portanto, as 

significações afetivas, emocionais, intelectuais e sociais que o grupo 

atribui à dada diferença.” (AMARAL, 1994, p.17) 

A incapacidade existe em função da relação entre as pessoas deficientes e o seu ambiente. 

Ocorre quando essas pessoas se deparam com barreiras culturais, físicas ou sociais que 

impedem os seus acessos aos diversos sistemas da sociedade que se encontram à disposição 

dos demais cidadãos. Portanto, a incapacidade é a perda, ou a limitação, das oportunidades de 

participar da vida em igualdade de condições com os demais. 

Segundo Amaral (1994), reconhece-se que muito mais que a primária, a deficiência 

secundária pode vir a impedir o desenvolvimento do indivíduo, ao aprisioná-lo na rede de 

significações sociais, com seu rol de conseqüências; atitudes, preconceitos e estereótipos. O 

desconhecimento é a matéria prima para a perpetuação das atitudes preconceituosas e das 

leituras estereotipadas da deficiência – seja esse desconhecimento relativo ao fato em si, às 

emoções geradas ou às reações subseqüentes. 

As medidas para reduzir os índices de deficiência podem ser agrupadas em prevenção e 

reabilitação: 
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Prevenção significa a adoção de medidas destinadas a impedir que se produzam deficiências 

físicas, mentais ou sensoriais (prevenção primária), ou impedir que as deficiências, quando já 

se produziram, tenham conseqüências físicas, psicológicas e sociais negativas. 

A reabilitação é um processo de duração limitada e com um objetivo definido, destinado a 

permitir que a pessoa deficiente alcance um nível físico, mental e/ou social funcional ótimo, 

proporcionando-lhe assim os meios de modificar a própria vida. Pode incluir medidas 

destinadas a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional (por meio, por 

exemplo, de aparelhos) e outras medidas destinadas a facilitar a inserção ou a reinserção 

social. 

“Pode-se prevenir o impedimento, prevenir doenças e acidentes causadores do mesmo; pode-

se reabilitar a pessoa portadora de deficiência dimensionando adequadamente suas limitações 

e potencialidades e investindo nestas últimas; pode-se integrar socialmente neutralizando (e 

neutralizar não é negar) o mais possível, a incapacidade ou desvantagem.” (AMARAL, 1994, 

p. 35). 

Além das terminologias da área de saúde propriamente dita, existem termos relacionados às 

pessoas com deficiência, cuja conceituação auxilia na compreensão e no alcance de uma 

sociedade melhor. 

Sendo assim, para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a palavra acessibilidade 

indica a “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos”. (NBR 9050/2004) 

Acessibilidade: é a facilidade, em distância, tempo e custo, de se 

alcançar fisicamente, a partir de um ponto específico no espaço 

urbano, os destinos desejados. Tanto a melhoria das condições de 

mobilidade quanto a mudança da distribuição no espaço urbano das 

atividades econômicas e sociais, reduzindo as distâncias a serem 

percorridas, são meios de se aumentar a acessibilidade. (ESTATUTO 

DA MOBILIDADE URBANA/2005 in LANCHOTI, 2005, p. 27) 
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Figura 2: Escada no Aeroporto Internacional de Guarulhos 
Fonte: SHTV/2002. 

 

A Figura 2 mostra um exemplo de barreira arquitetônica ambiental: uma escada na entrada de 

um sanitário em uma das salas vips de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A 

“barreira arquitetônica” representa “qualquer impedimento da acessibilidade, natural ou 

resultante de implantações arquitetônicas ou urbanísticas”. (NBR 9050/2004). O desnível é 

um exemplo freqüente tanto em espaços públicos como em privados. Neste exemplo, a 

construção do sanitário, feita após a construção do edifício, necessitou um piso elevado para 

passagem da tubulação hidráulica. A solução prática e tecnicamente viável, não considerou o 

acesso do cadeirante. 

A Lei nº 10.098 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, define 

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. O exemplo da Figura 3 mostra uma transposição de nível em espaço 

público por meio de uma plataforma elevatória. 
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Figura 3: Plataforma elevatória. (Suíça). 
Fonte: SHTV/2002. 

 

 

 

 
Figura 4: Calçada “verde” em uma rua na Zona Norte de São Paulo. 
Fonte: SHTV/2002 
 

As barreiras são obstáculos que limitam ou impedem o acesso, a liberdade de movimento e a 

circulação com segurança das pessoas, e podem ser classificadas em diversos tipos (Lei nº 

10.098 de 2000). Entre essas barreiras podem ser destacadas as barreiras arquitetônicas 
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urbanísticas, que correspondem às existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. 

Na Figura 4 vê-se a total impossibilidade de circulação do cadeirante na calçada, devido ao 

piso “verde”. Já na Figura 5, os equipamentos urbanos (postes, bancas de jornal e ponto de 

ônibus) ocupam praticamente toda a largura do passeio público. 

 

 
Figura 5: Barreiras na rua Renato Paes de Barros (Itaim) 
Fonte: SHTV/2006 

 
 
 
 
 
Outras barreiras comuns no cotidiano dos portadores de deficiência são as barreiras 

arquitetônicas na edificação - as existentes no interior dos edifícios públicos e privados – e as 

barreiras arquitetônicas nos transportes - as existentes nos meios de transportes. A Figura 6 

ilustra a dificuldade de acesso a aeronaves. 
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Figura 6: Barreira arquitetônica no transporte aéreo (São Paulo) 
Fonte: SHTV/2002. 

 

Existem também as barreiras nas comunicações, que correspondem aos obstáculos que 

dificultam a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas 

de comunicação, sejam ou não de massa. 

Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, segundo a Lei nº 10.098 de 

2000, é aquela que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de 

relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. 

O elemento da urbanização, de acordo com a referida Lei, corresponde a qualquer 

componente das obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, 

encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, 

abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 

planejamento urbanístico; 

A Figura 7, ilustra um exemplo de mobiliário urbano, definido como “o conjunto de objetos 

existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da 
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urbanização ou da edificação, [...], tais como semáforos, postes de sinalização e similares, 

cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros 

de natureza análoga” (Lei nº 10.098 de 2000) 

 

 
Figura 7: Mobiliário urbano - telefone público adaptado 
Fonte: SHTV/2002 
 

 

Algumas medidas podem ser adotadas para facilitar a autonomia pessoal e possibilitar o 

acesso e o uso de meio físico. Essas ações são chamadas de auxílio técnico. A Figura 8 mostra 

um exemplo de sanitário adaptado, com barras de apoio e altura do vaso sanitário adequado 

para a transferência do cadeirante. A Figura 9 refere-se à um carrinho de compras adaptado 

para cadeirantes e a Figura 10 ilustra como um equipamento pode auxiliar na locomoção de 

cadeiras de rodas em escadas. 
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Figura 8: Banheiro em shopping center em 
São Paulo 
Fonte: SHTV/2005. 
 

 
Figura 9: Carrinho de supermercado para 
pessoas em cadeira de rodas (Suíça) 
Fonte: SHTV/2002 
 

 

A palavra universal já indica que se trata de algo abrangente, neste contexto, desenho 

universal: “é a criação de ambientes e produtos que podem ser usados por todas as pessoas na 

sua máxima extensão possível”. (www.rotadaliberdade.com.br). Os princípios básicos do 

desenho universal são: 

1. Acomodar grande gama antropométrica, ou seja, pessoas de diversos padrões ou em 

diferentes situações (altos, baixos, em pé, sentados, etc); 

2. Reduzir as energias necessárias para utilizar produtos e ambientes; 

3. Tornar os ambientes e os produtos mais compreensíveis (sinalização, cores, etc); 

4. Inter-relacionar produto e ambiente, concebê-los como sistema. 
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Figura 10: Equipamento para deslocamento vertical da cadeira de rodas em escadas 
Fonte: SHTV/2002 
 

 
Paralelamente à discussão da deficiência propriamente dita, é necessária a criação de 

condições de igualdade de oportunidades, isto é, o sistema geral da sociedade - o meio físico e 

cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e de saúde, as oportunidades de 

educação e de trabalho, a vida cultural e social, inclusive as instalações esportivas e de lazer – 

deve ser acessível a todos. 

2.2 OS DIREITOS HUMANOS 

“Ao longo da história, muitos rótulos foram dados às pessoas 

portadoras de deficiência. Rótulos de débil, de louco, de endiabrado 

ou retardado, estigmatizando-se um grande número de pessoas da 

sociedade que, assim vistas, deixaram de ter oportunidade de 

convivência. Essa privação reforçou as suas incapacidades e as 

impediu de serem ativas cidadãs. [...] Hoje o conhecimento e a ciência 

desmistificaram os conceitos, e espera-se desmistificar padrões de 

comportamento. Queremos que todos os HOMENS sejam vistos 

inteiros, com seus biótipos, suas formas de expressão, seus 
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sentimentos, seus defeitos e, sobretudo, com seus talentos, que os 

colocarão em todos os lugares numa condição plena de serem iguais 

perante a lei.” Texto assinado por Eduardo Barbosa, presidenta da 

Federação Nacional da APAES. (in SNDH/MJ, 2001, p. 78) 

A Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras 

de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses 

coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, 

e dá outras providências: 

“Art. 2° - Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 

portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 

inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 

previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 

que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar 

pessoal, social e econômico. 

Parágrafo único - Para o fim estabelecido no "caput" deste artigo, os 

órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, 

no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos, objeto desta 

lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem 

prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

V - na área das edificações: a) a adoção e a efetiva execução de 

normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, 

que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de 

deficiência, e permitam o acesso destas aos edifícios, a logradouros e 

a meios de transporte.” 
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A Comissão dos Direitos Humanos (1998) atribui o aumento do número de pessoas 

deficientes e a sua marginalização social a diversos fatores, entre os quais figuram: 

 As guerras e suas conseqüências e outras formas de violência e destruição: a fome, a 

pobreza, as epidemias e os grandes movimentos migratórios; 

 A elevada proporção de famílias carentes e com muitos filhos, as habitações 

superpovoadas e insalubres, a falta de condições de higiene; 

 As populações com elevada porcentagem de analfabetismo e falta de informação em 

matéria de serviços sociais, bem como de medidas sanitárias e educacionais; 

 A falta de conhecimentos exatos sobre a deficiência, suas causas, prevenção e 

tratamento; isso inclui a estigmatização, a discriminação e idéias errôneas sobre a 

deficiência; 

 Programas inadequados de assistência e serviços de atendimento básico de saúde; 

 Obstáculos, como a falta de recursos, as distâncias geográficas e as barreiras sociais, 

que impedem que muitos interessados se beneficiem dos serviços disponíveis; 

 A canalização de recursos para serviços altamente especializados, que são irrelevantes 

para as necessidades da maioria das pessoas que necessitam desse tipo de ajuda; 

 Falta absoluta, ou situação precária, da infra-estrutura de serviços ligados à assistência 

social, saneamento, educação, formação e colocação profissionais; 

 O baixo nível de prioridade concedido, no contexto do desenvolvimento social e 

econômico, às atividades relacionadas com a igualdade de oportunidades, a prevenção 

de deficiências e a sua reabilitação; 

 Os acidentes na indústria, na agricultura e no trânsito; 

 Os terremotos e outras catástrofes naturais; 

 A poluição do meio ambiente; 

 O estado de tensão e outros problemas psico-sociais decorrentes da passagem de uma 

sociedade tradicional para uma sociedade moderna; 

 O uso indevido de medicamentos, o emprego indevido de certas substâncias 

terapêuticas e os usos ilícitos de drogas e estimulantes; 

 O tratamento incorreto dos feridos, em momentos de catástrofe, o que pode ser causa 

de deficiências evitáveis e; 

 A urbanização, o crescimento demográfico e outros fatores indiretos. 
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Ainda segundo a Comissão de Direitos Humanos, a análise da situação das pessoas 

deficientes deve ser realizada no contexto de diferentes níveis de desenvolvimento econômico 

e social e de diferentes culturas. Não obstante, em toda parte, a responsabilidade fundamental 

de sanar as condições que levam ao aparecimento de deficiências, e de fazer frente às 

conseqüências das deficiências recai sobre os governos. Isso não diminui a responsabilidade 

da sociedade em geral, nem dos indivíduos e organizações. 

Os governos devem ser os primeiros a despertar a consciência da população quanto aos 

benefícios que seriam alcançados com a inclusão das pessoas deficientes em todas as esferas 

da vida social, econômica e política. Os governos devem cuidar também para que as pessoas 

que se encontram em situação de dependência devido a deficiências graves tenham 

oportunidade de alcançar níveis de vida iguais aos dos seus concidadãos. 

As organizações não-governamentais podem prestar assistência aos governos de várias 

maneiras, formulando as necessidades, sugerindo soluções adequadas ou oferecendo serviços 

complementares àqueles fornecidos pelos governos. 

O acesso de todos os setores da população aos recursos financeiros e materiais, sem esquecer 

as zonas rurais nos países em desenvolvimento, seria de grande importância para as pessoas 

deficientes, uma vez que poderia se traduzir por um aumento dos serviços comunitários e pela 

melhoria das oportunidades econômicas. 

O Capítulo I – art 8º do Programa de Ação Mundial para as Pessoas 

com Deficiência, elaborado pela ONU (2001), discute questões 

importantes sobre as diferenças: 

1. Uma das características mais marcantes do ser humano é a 

diferença. Não existem duas pessoas iguais. É isso que torna 

cada indivíduo único. 
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2. As diferenças pessoais variam, em qualquer aspecto físico ou 

psicológico considerado, em uma graduação que vai de 0% a 

100%. Esta variação faz com que haja diferenças mais visíveis, 

mais flagrantes do que outras. 

3. Se, em um extremo desta graduação não há ninguém 100% 

perfeito, no outro extremo existem pessoas com déficits ou 

lesões físicas, sensoriais ou mentais mais ou menos 

acentuadas. Tais pessoas, portadoras de limitações em grau 

mais acentuado, encontram uma série de barreiras sociais, 

ambientais e comportamentais existentes na sociedade que lhes 

dificultam a vida cotidiana. 

4. Estas pessoas portadoras de limitações em grau mais 

acentuado, são de uma maneira genérica e, imprecisamente 

designadas, como pessoas portadoras de deficiência, tal 

designação baseia-se em padrões tidos como "médios ou 

normais". 

5. Diferentemente de fatores como sexo e raça que se se 

constituem em classificações humanas válidas do ponto de 

vista biológico, os padrões de "normalidade" são construídos 

socialmente e, portanto, variam no tempo e no espaço. O 

"normal" por conseguinte é uma concepção sócio-cultural e 

histórica. 

Para a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos (1998), historicamente, as pessoas 

portadoras de deficiência têm sido definidas, classificadas e rotuladas porque possuem 

diferenças restritivas específicas que as fazem diferir dos padrões culturais criados e adotados 
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como naturais ou normais. Têm por conseguinte, sido rotuladas de forma a enfatizarem as 

suas diferenças, suas limitações ou déficits, e nunca pelo contrário. 

Sob esta perspectiva o sujeito desviante, física, sensorial, mental ou comportamentalmente, 

representaria para o ser humano normal a lembrança e a representação concreta de sua 

incompletude, de sua imperfeição e da certeza de que não é, nem nunca será, aquilo que 

sonha: um ser perfeito. 

A deficiência ou desvio pode ser entendido como uma situação e não um estado definitivo, 

determinado apenas pelas incapacidades do indivíduo. Representa uma situação criada pela 

interação entre a limitação física, sensorial, mental ou comportamental e o obstáculo social 

que impede ou dificulta a participação nas atividades da vida cotidiana. 

Na grande maioria dos casos a inadaptação/ diferença é definida e interpretada como limitada 

ao indivíduo, em termos de mal funcionamento ou constituição e, portanto reduzidos à uma 

dimensão individual /pessoal. 

O enfoque sobre os indivíduos reconhecidos como casos patológicos, além dos problemas 

relativos ao próprio conceito de patologia, impede que se enquadre corretamente os papéis 

representados pelo meio social na origem e agravamento dos fenômenos de inadaptação, 

desvio ou diferença. 

“O termo deficiência surgiu para substituir anormalidade, seguindo 

um processo que tem como base uma lógica de institucionalização e 

segregação das diferenças. Entretanto, se lida com a deficiência como 

se ela fosse natural, estática, definitiva. Porém esse é um fenômeno 

relacional (depende do contexto, de situação, da cultura em questão, 

etc.): a explicação sob o referencial organicista não dá conta dos 

critérios de agrupamento e não justifica e exclusão. Pode-se dizer que 

a prática dessa área se caracteriza pela manutenção do conceito de 

deficiência, reputada a causas biológicas, emocionais ou sociais. 

Mesmo quando relativizada (considerando deficiência como 



30 

construção) afirma a existência de uma identidade deficiente. A 

preservação desse conceito, ao mesmo tempo que estigmatiza e 

marginaliza alguns grupos sociais, obscurece os efeitos de poder 

nesses grupos. (...) Talvez convenha substituir o conceito de 

deficiência pelo conceito de interdição, pois a deficiência seria de 

única e total responsabilidade do indivíduo, enquanto que interdição 

remete a algo, ou alguém, ou uma situação que está impedindo o 

acesso ao processo de singularização. E essa interdição pode ser 

orgânica, emocional, estrutural, política, econômica ... de tantas 

ordens diferentes. Talvez aí esteja o nó que impede uma tal mudança 

de concepção, os "deficientes" deixam de ser os outros, e percebemos 

que todos estamos mais – ou menos – interditados". (Comissão de 

Cidadania e Direitos Humanos, 1998) 

A participação plena nas unidades básicas da sociedade - isto é, na família, no grupo social e 

na comunidade - é a base da experiência humana. O direito à igualdade de oportunidades de 

participação está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, devendo ser 

aplicado a todos, sem excluir as pessoas deficientes. 

A Resolução aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 

09/12/75 proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes: 

[...] 2 - As pessoas deficientes gozarão de todos os diretos 

estabelecidos a seguir nesta Declaração. Estes direitos serão 

garantidos a todas as pessoas deficientes sem nenhuma exceção e sem 

qualquer distinção ou discriminação com base em raça, cor, sexo, 

língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem social ou 

nacional, estado de saúde, nascimento ou qualquer outra situação que 

diga respeito ao próprio deficiente ou a sua família. 
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3 - As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua 

dignidade humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a 

origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos 

direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que 

implica, antes de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão 

normal e plena quanto possível. 

4 - As pessoas deficientes têm os mesmos direitos civis e políticos que 

outros seres humanos: o parágrafo 7 da Declaração dos Direitos das 

Pessoas Mentalmente Retardadas aplica-se a qualquer possível 

limitação ou supressão destes direitos para as pessoas mentalmente 

deficientes. 

5 - As pessoas deficientes têm direito a medidas que visem capacitá-

las a tornarem-se tão autoconfiante quanto possível. 

6 - As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, 

psicológico e funcional, incluindo-se aí aparelhos protéticos e 

ortóticos, à reabilitação médica e social, educação, treinamento 

vocacional e reabilitação, assistência, aconselhamento, serviços de 

colocação e outros serviços que lhes possibilitem o máximo 

desenvolvimento de sua capacidade e habilidades e que acelerem o 

processo de sua integração social. 

7 - As pessoas deficientes têm direito à segurança econômica e social 

e a um nível de vida decente e, de acordo com suas capacidades, a 

obter e manter um emprego ou desenvolver atividades úteis, 

produtivas e remuneradas e a participar dos sindicatos. 
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8 - As pessoas deficientes têm direito de ter suas necessidade especiais 

levadas em consideração em todos os estágios de planejamento 

econômico e social. 

9 - As pessoas deficientes têm direito de viver com suas famílias ou 

com pais adotivos e de participar de todas as atividades sociais, 

criativas e recreativas. Nenhuma pessoa deficiente será submetida, em 

sua residência, a tratamento diferencial, além daquele requerido por 

sua condição ou necessidade de recuperação. Se a permanência de 

uma pessoa deficiente em um estabelecimento especializado for 

indispensável, o ambiente e as condições de vida nesse lugar devem 

ser, tanto quanto possível, próximos da vida normal de pessoas de sua 

idade. 

10 - As pessoas deficientes deverão ser protegidas contra toda 

exploração, todos os regulamentos e tratamentos de natureza 

discriminatória, abusiva ou degradante. 

11 - As pessoas deficientes deverão poder valer-se de assistência legal 

qualificada quando tal assistência for indispensável para a proteção de 

suas pessoas e propriedades. Se forem instituídas medidas judiciais 

contra elas, o procedimento legal aplicado deverá levar em 

consideração sua condição física e mental. 
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2.3 A INCLUSÃO SOCIAL 

Antes de se discutir a inclusão social, é importante colocar a questão da exclusão social. A 

exclusão envolve várias conotações: pode-se falar em exclusão como restrição ou 

impossibilidade de acesso aos bens sociais, incluindo-se aqueles relacionados com uma vida 

independente e auto-sustentada. Em países periféricos e subdesenvolvidos, grande parte da 

população encontra-se em condição de miséria absoluta ou, no máximo, de subsistência. 

Outro tipo de exclusão ocorre devido à condição de se portar uma diferença restritiva nas 

áreas física ou sensorial ou cognitiva ou ainda comportamental. Estas diferenças se situam em 

desacordo com os padrões estabelecidos como produtivos, eficientes, funcionais ou mesmo de 

beleza. A questão da inconformidade com os padrões não é específica para as pessoas 

portadoras de deficiência, ela também atinge outros setores excluídos socialmente: negros, 

mulheres, homossexuais entre tantos outros. 

Como explicar a diferença, a dessemelhança, ou mesmo defender a divergência, no mundo 

que caminha para a globalização? 

Segundo Néri (2003) o grande desafio da sociedade contemporânea é enxergar as pessoas 

como um todo e não apenas como portadora de uma determinada limitação que, pode algumas 

vezes, desaparecer mediante uma ação do lado social. Em linhas gerais, a inclusão social da 

pessoa com deficiência se esbarra nas barreiras funcionais decorrentes dos problemas 

orgânicos e nas barreiras de origem sociais (preconceito, discriminação e o mito da 

ineficiência). 

Segundo Anna Helena Moussatché (MANTOAN, 1997) Professora do Instituto de Psicologia 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, surge na década de 50, na Dinamarca, estudos 

sobre a Educação Especial que culminaram em um novo princípio – o da Normalização - que 

se opunha às alternativas e modalidades de atendimento de tendência segregativa e 

centralizadora. Como conseqüência do conceito da Normalização, outro conceito passou a 

fazer parte do vocabulário da Educação Especial: Integração. Ainda segundo Moussatché, 

integrar significa estar junto de, e complementa com o conceito de possibilidades de acesso, 

não só ao espaço físico, como ao mundo da satisfação e realização pessoal e social. 
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Para Amaral (1994), integrar significa acima de tudo o oferecimento de oportunidades iguais, 

independente das diferenças. Acesso da pessoa portadora de deficiência ao mundo que a 

rodeia: o mundo físico e o mundo das relações sociais; o mundo escolar; o mundo do 

trabalho; o mundo da cultura, do esporte e do lazer. 

As ações e comportamentos discriminatórios dirigidos à pessoa com deficiência concretizam-

se, geralmente, nas relações interpessoais mediadas pelos estereótipos – que funcionam então 

como um biombo entre as pessoas envolvidas na situação. Esses estereótipos são frutos de 

preconceitos, isto é, de conceitos pré-existentes, desvinculados de uma experiência concreta. 

A matéria prima do preconceito é o desconhecimento, e o desconhecimento da deficiência é o 

que não falta à sociedade como um todo e a cada um dos indivíduos que a compõem. 

A segregação apóia-se no tripé: preconceito, estereótipo e estigma. “Tentando sintetizar a 

dinâmica entre eles: um preconceito gera um estereótipo, que cristaliza o preconceito, que 

fortalece o estereótipo, que atualiza o preconceito ... Círculo vicioso levando ao infinito. 

Paralelamente o estigma (marca, sinal) colabora com essa perpetuação.” (AMARAL, 1994, p. 

40) 

Amaral (1994) adverte que no momento em que a sociedade dá por superado o conflito: 

integração x segregação, dando “vitória” à política integracionista, começa a travar-se 

subterraneamente outra batalha, entre integração e normalização. A autora descreve que 

persistiu por muito tempo a idéia básica de que integrar seria normalizar, ou seja, neutralizar 

ao máximo a diferença. Ela descreve o fato pela equação: mais perto do normal = mais 

integrado, ou inversamente, mais diferente = menos integrado. É preciso quebrar a 

cristalização das equações citadas e suas nuances: “ter o direito de ser diferente e nem por isso 

estar à margem” é o objetivo dos deficientes e dos profissionais da área. 

Segundo Amaral (1994), o ponto alto da segregação (numa escala hipotética) se deu nos 

momentos históricos onde segregar podia significar extinguir, matar, fazer desaparecer 

concretamente. “Para nós, em nossa civilização, esse é um ponto superado. Tempo passado. 

Possivelmente sem retorno, sem respaldo ideológico suficientemente forte para mantê-o em 

vigência.” (AMARAL, 1994, p. 43) 
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O ponto mediano seria marcado pela segregação propriamente dita: asilismo ou guetos, 

isolando-se o diferente, o deficiente, afastando-os dos cidadãos comuns. Nessa escala, a 

autora classifica como ponto mais suave a transição para a política de integração. No relato de 

Amaral, ela afirma que atualmente, não houve uma ruptura com o modelo segregacionista 

anterior, devido à baixa tolerância da sociedade, e do ser humano que a constrói, frente à 

diferença. “A sociedade dita suas normas e o preço que a pessoa portadora de deficiência 

paga, nesse mundo chamado moderno, é o de normalizar-se. Ou seja, aproximar-se do pré-

estabelecido, do normal, da perfeição, do saudável, do conhecido.” (AMARAL, 1994, p. 43) 

Existe um comportamento no qual, para enfrentar a dificuldade da comunidade em conviver 

com a diferença, a pessoa portadora de deficiência deve transformar-se num arremedo de não 

deficiente. Suas diferenças devem ser neutralizadas ao máximo: suas aparência, sua 

aprendizagem, seu desempenho – tudo deve se aproximar do esteticamente usual, do 

pedagogicamente tradicional, de uma pauta de comportamento habitual. 

Para que o quadro descrito acima, Amaral cita alguns caminhos: a coragem de olhar de frente 

a diferença, a deficiência; a possibilidade de conviver com dessemelhança; a não cobrança de 

adequação a moldes pré-estabelecidos, sejam de normalização, heroicidade ou vitimização; a 

existência da alternativa do deficiente ser uma pessoa comum, malgrado a especificidade das 

limitações impostas pela deficiência; o resgate da potência, sem que seja super ou infra 

equacionada, como na onipotência ou impotência; o oferecimento de oportunidades (e de sua 

fruição) de ter aparência, aprendizagem e desempenho compatíveis com as possibilidades 

reais; o favorecimento de acesso a múltiplas experiências. 

Essencialmente, é por meio de medidas políticas e sociais que se garante às pessoas 

deficientes o direito de participação na vida de suas respectivas sociedades. 

Muitos países estão adotando medidas importantes para eliminar ou reduzir os obstáculos à 

participação plena. Em muitos casos, houve promulgação de leis destinadas a garantir, de 

direito e de fato, o acesso das pessoas deficientes ao ensino, ao trabalho e aos serviços e 

instalações da comunidade, à eliminação das barreiras culturais e materiais e à proibição de 

toda e qualquer discriminação contra as pessoas deficientes. 
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Segundo o Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes (2001) é necessário 

salientar de modo especial os problemas das deficiências nos países em desenvolvimento. 

Nestes países, grande parte das pessoas deficientes vive em zonas rurais isoladas. O problema 

se agrava devido ao fato de que, de maneira geral, estas pessoas deficientes são extremamente 

carentes, vivendo freqüentemente, em zonas nas quais os serviços médicos e afins são 

escassos ou totalmente inexistentes e onde as deficiências não são, nem poderiam ser, 

detectadas a tempo. Quando as pessoas recebem os cuidados médicos necessários, se chegam 

a recebê-los, a deficiência já pode ter se tornado irreversível. Em muitos países, não há 

recursos suficientes para se detectar e impedir a instalação de deficiências, nem para atender 

às necessidades de serviços de reabilitação e de apoio para a população atingida. Não há um 

número suficiente de pessoal qualificado e faltam pesquisas sobre novas estratégias e 

abordagens mais eficazes para a reabilitação e a criação de aparelhos e equipamentos para as 

pessoas deficientes. Nos países em desenvolvimento, além disso, o problema das pessoas 

deficientes vê-se agravado pela explosão demográfica que aumenta inexoravelmente o seu 

número, tanto em termos relativos quanto absolutos. 

Observa-se uma tendência em se evitar que os deficientes vivam em instituições 

especializadas, isto é, uma busca pela vida na comunidade. Em alguns países, tanto 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento, há um esforço crescente visando uma 

escolaridade de ensino aberto, com a conseqüente redução do número e da importância das 

instituições e escolas especializadas. Foram criados métodos para permitir o acesso aos 

sistemas existentes de transporte coletivo, bem como para possibilitar às pessoas portadoras 

de deficiência sensorial o acesso à informação. 

Por outro lado, ainda são insuficientes as práticas para que o portador de deficiência consiga 

viver em uma comunidade totalmente acessível. Na Figura 11 e na Figura 12 são ilustrados 

dois momentos distintos de uma cadeirante no Aeroporto Internacional de Congonhas (2002). 

No balcão de atendimento de uma companhia aérea, a funcionária não consegue visualizar a 

passageira na cadeira de rodas e esta, não tendo onde apoiar, preenche as informações para 

compra da passagem no próprio colo. Já no balcão de informações do mesmo aeroporto, o 

mobiliário acessível permite a aproximação da cadeirante e faz com que o atendimento ocorra 

sem constrangimentos ou improvisos. Estes exemplos mostram claramente como uma pessoa 

com deficiências pode se sentir incluída ou excluída a partir da acessibilidade existente. 
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Figura 11: Compra de passagem no 
Aeroporto Internacional de Congonhas 
– São Paulo. 
Fonte: SHTV/2002. 
 
 

 
Figura 12: Balcão de informações do Aeroporto 
Internacional de Congonhas – São Paulo 
Fonte: SHTV/2002 

Além de adaptações para tornar os espaços acessíveis aos portadores de deficiências, é preciso 

criar novas propostas, para oferecer outras oportunidades. A Figura 13 mostra um exemplo de 

inclusão social. Trata-se de um projeto para uma horta na Estação Especial da Lapa, unidade 

do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo3, onde o objetivo era elevar o 

canteiro para que o cadeirante também pudesse participar das atividades de plantio. 

 
Figura 13: Projeto de horta na Estação Especial da Lapa. 2001 

                                                

3 Instituição criada para atender, gratuita e prioritariamente, pessoas portadoras de deficiências física, sensorial, 
mental e múltiplas, maiores de 14 anos. Foi inaugurada em 21 de setembro de 1.990. Possui área aproximada de 
5 mil m2, situado na rua Guaicurus, 1.274. A antiga instalação industrial composta por 6 galpões foi adaptada 
para a criação da Estação Especial da Lapa. 
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Para muitas crianças, ser portador de uma deficiência significa crescer num clima de rejeição 

e de exclusão de certas experiências que fazem parte do desenvolvimento normal. Essa 

situação ainda pode ser agravada pela atitude e pelo comportamento inadequados da família e 

da comunidade durante os anos críticos do desenvolvimento da personalidade e da própria 

imagem das crianças. Ambientes apropriados, como o da Estação Especial da Lapa permite o 

desenvolvimento de atividades como artesanato, teatro e cursos profissionalizantes como 

ilustrado na Figura 14 e na Figura 15. 

 
Figura 14: Artesanato na Estação Especial da Lapa. 
Fonte: SHTV/2001 

 

 
Figura 15: Pintura na Estação Especial da Lapa. 
Fonte: SHTV/2001 
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Considerações 

Este capítulo procurou mostrar alguns conceitos que permeiam os estudos na área em questão, 

bem como, alguns exemplos de acessibilidade, inclusão e exclusão social. Procurou-se 

abordar a questão dos direitos humanos: “Não basta criar os Direitos Humanos, é preciso 

criar condições para se desfrutar esses Direitos, senão eles não existem”4. A acessibilidade 

arquitetônica ambiental contribui para se alcançar a inclusão social de forma igualitária. O 

acesso aos espaços de circulação, aos meios de transporte, aos edifícios, aos mobiliários 

urbanos, facilita a integração do portador de deficiência à sociedade. Neste sentido, ressalta-se 

a importância de uma avaliação dos espaços pelos usuários com necessidades especiais: é 

preciso verificar a eficácia, na prática, das intenções apresentadas, sejam em forma de Lei, 

Norma ou ação das Instituições. 

                                                

4 Filho de Deng Xiao-Ping, paraplégico e membro da ONU em entrevista à Rede Globo transmitida dia 22 de 
maio de 2006. 
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3 AÇÕES E ORGANIZAÇÕES DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA 

Com uma população brasileira de 164.872.856 habitantes, vive-se um período em que a 

questão da acessibilidade arquitetônica ambiental deve ser pensada com toda a importância 

que de fato ela determina. A população de idosos vem crescendo nas últimas décadas e o 

avanço da medicina, bem como, o acesso a ela, tem diminuído o índice de mortalidade. Esses 

avanços na área da saúde devem ser acompanhados por inovações políticas, sociais e também 

técnicas, para que a cidade os acolha de forma mais igualitária e humana. 

3.1 O PERFIL DO DEFICIENTE FÍSICO NO BRASIL5 

O levantamento do Censo Demográfico 2000 contém um avanço na quantificação e na 

tipologia das deficiências que afetam a população em relação ao Censo anterior. Os tipos de 

deficiência levantados no Censo do Brasil 2000 foram: 

– Deficiência mental permanente; 

– Tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente; 

– Falta de membro ou de parte dele6; 

– Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar; 

– Incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas. 

Apesar do atual Censo trazer avanços na caracterização do deficiente no Brasil, no caso 

específico desta pesquisa, que trata da circulação não motorizada, ainda não é possível 

precisar o número de pessoas que possuem mobilidade reduzida, pois foram agrupadas as 

pessoas que não possuem um membro inferior com aquelas que não possuem um membro 

superior – neste caso, as necessidades especiais são completamente diferentes em se tratando 

                                                

5 As tabelas do Censo 2000, selecionadas, com dados sobre a população por tipo de deficiência encontram-se no 
Anexo 1 – Censo Demográfico 2000 Características gerais da população. 
6 Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. 
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de locomoção. Cabe ressaltar que estas divisões não são instrumentos de segregação, apenas 

servem para traçar o perfil dos deficientes. 

A questão da deficiência pode ser vista de formas diferentes se os números não forem 

relativisados, isto é, no Brasil são 24.600.256 pessoas com algum tipo de deficiência dentre as 

enumeradas pelo Censo – equivalente aos 14,5%, publicado na literatura corrente. Porém, 

estão incluídas neste grupo pessoas que não enxergam bem, não ouvem bem, que possuem 

dificuldade em subir escadas (idosos) e até pessoas com tetraplegia. 

Para esta pesquisa específica não foram consideradas as pessoas com incapacidade visual, 

auditiva e mental7. No Brasil são 937.4638 pessoas com tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia 

permanente; são 478.597 pessoas com falta de um membro e 7.939.784 pessoas com 

dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas. Pode-se então dizer, que 

aproximadamente, somam 9.355.844 as pessoas que precisam de necessidades específicas 

quanto à acessibilidade arquitetônica ambiental. O total destas pessoas com dificuldade de 

locomoção no país equivale aproximadamente a 5,5%, o que representa um número 

expressivo. 

Outro dado importante que pode ser destacado é quanto à diferença entre homens e mulheres 

deficientes9. Do total de 937.463 pessoas com pessoas com tetraplegia, paraplegia ou 

hemiplegia permanente, 516.677 são homens e 420.786 são mulheres; das 478.597 pessoas 

que não possuem um membro ou parte dele, 344.519 são homens, enquanto apenas 1/3, isto é, 

134.078 são mulheres. No caso de incapacidade de locomoção o quadro se inverte: dos 

7.939.784, as mulheres somam 4.644.713 e os homens 3.295.071. 

                                                

7 Cabe ressaltar, como dito anteriormente, que este estudo aborda a acessibilidade universal, sendo que qualquer 
medida ou intervenção adotada deve atender também os demais deficientes, principalmente os visuais. Porém, 
devido à complexidade que o tema exigiria, a acessibilidade ambiental às pessoas com os outros tipos de 
incapacidades deverão ser objetos de estudos futuros. 
8 Anexo 1: Tabela 1.4.1 – População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os 
grupos de idade - Brasil 
9 Anexo 1: Tabela 1.4.2. - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio, o sexo e 
os grupos de idade – Brasil 
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O Brasil possui 136.910.358 pessoas com mais de 10 anos10, deste total, 65.629.892 estavam 

ocupadas na semana de referência do levantamento do Censo e 71.280.466 desocupadas. Das 

pessoas ocupadas, são 9.084.20811 as que possuem pelo menos uma das deficiências 

enumeradas. Isto significa que aproximadamente 14% dos deficientes estão trabalhando. 

Porém, em relação à questão da acessibilidade, são 2.224.516 as pessoas com dificuldade de 

locomoção12, equivalente a 3,4% do total de pessoas ocupadas. É possível verificar que do 

total de 9.355.844 de pessoas que precisam de necessidades específicas quanto à 

acessibilidade arquitetônica ambiental, 2.224.516 trabalham (23,8%). 

Apenas com os dados do Censo, seria impreciso afirmar as razões da situação descrita, pois 

são inúmeros os fatores que contribuem para que os deficientes não estejam trabalhando: 

questões macro - como a situação econômica do país, questões de inclusão e exclusão social e 

até a falta de acessibilidade ambiental nos locais de trabalho. 

Na Região Sudeste, a população é de 72.430.193. Desse total, somam 398.15513 as pessoas 

com tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente; são 188.371 pessoas com falta de um 

membro e 3.236.865 pessoas com dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas. 

Pode-se então dizer, que aproximadamente, somam 3.823.391 as pessoas que precisam de 

necessidades específicas quanto à acessibilidade arquitetônica ambiental. O total destas 

pessoas com dificuldade de locomoção equivale aproximadamente a 5,3%, basicamente o 

mesmo índice comparativo do Brasil. 

No Estado de São Paulo, a população é de 37.035.456. Desse total, 193.40114 são pessoas com 

tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente; 93.476 são pessoas com falta de um 

membro e 1.378.816 são pessoas com dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas. 
                                                

10 Anexo 1: Tabela 1.4.7 – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência, por condição 
de ocupação na semana de referência, segundo o sexo e os grupos de idade – Brasil. 
11 Anexo 1: Tabela 1.4.8. – Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por tipo de 
deficiência, segundo o sexo e as classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos – Brasil. 
12 Pessoas com tetraplegia, paraplegia, hemiplegia permanente, pessoas com falta de um membro ou parte dele e 
pessoas incapazes, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas. 
13 Anexo 1: Tabela 2.3.4.1 – População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os 
grupos de idade - Região Sudeste 
14 Anexo 1: Tabela 3.20.4.1 – População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio e os 
grupos de idade - Região Sudeste 
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Pode-se então dizer, que aproximadamente, somam 1.665.693 as pessoas que precisam de 

necessidades específicas quanto à acessibilidade arquitetônica ambiental. O total destas 

pessoas com dificuldade de locomoção equivale aproximadamente a 4,5%. 

Tabela 4: Ranking dos Estados com Pessoas Portadoras de Deficiência15 

Estados Porcentagem de Pessoas 
Portadoras de Deficiência 

São Paulo 11,35 
Roraima 12,50 
Amapá 13,28 
Distrito Federal 13,44 
Paraná 13,57 
Mato Grosso 13,63 
Mato Grosso do Sul 13,72 
Rondônia 13,78 
Acre 14,13 
Santa Catarina 14,21 
Amazonas 14,26 
Goiás 14,31 
Espírito Santo 14,74 
Rio de Janeiro 14,81 
Minas Gerais 14,90 
Rio Grande do Sul 15,07 
Pará 15,26 
Bahia 15,64 
Tocantins 15,67 
Sergipe 16,01 
Maranhão 16,14 
Alagoas 16,78 
Ceará 17,34 
Pernambuco 17,40 
Piauí 17,63 
Rio Grande do Norte 17,64 
Paraíba 18,76 

Fonte: CPS/IBRE/FGV a partir dos micro-dados Censo Demográfico de 2000/IBGE. 
 

 

                                                

15 Nesta tabela, o Censo 2000 considerou todos os tipos de deficiência. 
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Pela Tabela 4, é possível notar que os Estados da Região Sul e Sudeste possuem menor 

porcentagem de pessoas com deficiência que os Estados da Região Nordeste. Embora não 

sejam objetivos desta pesquisa, são várias as hipóteses merecedoras de estudos futuros que 

justifiquem essas diferenças. As condições sócio-econômicas, a falta de infra-estrutura 

médico-hospitalar ou até mesmo o tipo de atividade econômica desenvolvida na região, 

podem ser causas do alto índice de pessoas com deficiência presentes no Nordeste. 

Os dados apresentados fornecem uma visão mais ampla da população de deficientes, isto é, 

apesar desta pesquisa enfocar a acessibilidade dos cadeirantes no Centro de São Paulo, trata-

se de uma realidade que está presente em todas as cidades e estados do Brasil. 

3.2 AÇÕES VOLTADAS PARA A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIAS 

No Brasil, a preocupação com os assuntos relacionados às pessoas com deficiência tem início 

no século XIX: em 1854 foi criado o Instituto Benjamim Constant (para deficientes visuais) e 

em 1857, o Instituto Nacional para a educação dos surdos (Ver Quadro 1). Praticamente 100 

anos após as primeiras ações voltadas a estes grupos de deficientes, em 1962 é criada a 

Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE). 

Em 10 de dezembro de 1948 a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Diz seu artigo 1º: "Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de razão e consciência, devem comportar-se 

fraternalmente uns com os outros"; e em seu artigo 3: "Todo indivíduo tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança da sua pessoa". 

Em 1955 a Organização Internacional do Trabalho propõe ações voltadas para a reabilitação 

de pessoas portadoras de deficiência. 

Em 1963, na Suíça (cidade próxima do Lago Maior) ocorreu a 1ª reunião de arquitetos, 

urbanistas e parlamentares para, convocados por uma federação nacional de mutilados e 

pessoas com deficiências, discutir a questão das barreiras arquitetônicas. Consagração da 
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expressão barreiras arquitetônicas como um conjunto de obstáculos, empecilhos e barreiras 

que o homem encontra para andar pela cidade, utilizar os transportes e ter acesso a sua 

moradia. 

Somente em 1965, no Brasil, tem-se o registro da primeira ação em defesa dos portadores de 

deficiência física, com a Lei nº 4.613/65 que isenta de impostos os veículos destinados aos 

deficientes físicos. 

Em 1967, em Copenhagem, realizou-se o II Congresso sobre o tema barreiras arquitetônicas, 

cujas principais conclusões e resultados foram: 

– Publicação de um manual de orientação para pessoas com deficiências; 

– Necessidade da formação de comissões nacionais e internacionais para enfrentar os 

problemas das “barreiras arquitetônicas”; 

– Importância da informação ao público sobre os problemas das “barreiras 

arquitetônicas”; 

– Medidas legislativas que indicassem as normas fundamentais na área urbanística, 

formas de acesso aos meios públicos e privados e transporte; 

– A incorporação do tema no currículo acadêmico das universidades e 

– Sistematização das informações e sua distribuição universal. 

A Organização das Nações Unidas proclamou, em 09 de dezembro de 1975, a Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes que diz em seu artigo 3: "As pessoas deficientes têm o 

direito inerente de respeito por sua dignidade humana. As pessoas deficientes qualquer que 

seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos 

fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito de 

desfrutar uma vida decente, tão normal e plena quanto possível" ; e em seu artigo 8: "As 

pessoas deficientes têm o direito de ter suas necessidades especiais levadas em consideração 

em todos os estágios de planejamento econômico e social". 

A Organização das Nações Unidas, em 03 de dezembro de 1982 elaborou o Programa de 

Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência que diz em seu parágrafo 12: "A igualdade de 
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oportunidades é o processo mediante o qual o sistema geral da sociedade - o meio físico e 

cultural, a habitação, o transporte, os serviços sociais e de saúde, as oportunidades de 

educação e de trabalho, a vida cultural e social, inclusive as instalações esportivas e de lazer - 

torna-se acessível a todos". 

Embora a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes tenha sido proclamada em 1975, 

somente uma década mais tarde, no Brasil, é aprovada a NBR 9050 - Acessibilidade de 

Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos – 1985. 

Como visto anteriormente, o Brasil teve suas primeiras ações de inclusão social no final do 

século XIX, porém, efetivamente, pode-se considerar os anos 80 como marco na questão dos 

direitos dos deficientes16, tanto do ponto de vista da inclusão social como da acessibilidade 

ambiental. Em 1980 realizou-se o I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, 

isto demonstra que o tema pode ser considerado recente no Brasil. Ainda na década de 80 

foram criados os seguintes órgãos: a Organização Nacional das Entidades de Deficientes 

Físicos, o Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas Deficientes e o Conselho Estadual 

para Assuntos da Pessoa Deficiente. 

Em 1986, foi dado um grande avanço na criação de uma Política Nacional, voltada para as 

pessoas com deficiência, com a criação da Coordenadoria Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE. 

Em 1988 a Constituição da República Federativa do Brasil apresenta algumas conquistas das 

pessoas com deficiência17. 

Em 1994 foi publicada a Carta de Salamanca (Espanha), onde os delegados da Conferência 

Mundial de Educação Especial, representando 88 governos e 25 organizações internacionais, 

reafirmaram o compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a necessidade e 

                                                

16 Ver Anexo 2 com a coletânea das Leis sobre deficientes – grande parte foi aprovada a partir de 1980. 
17 Este conteúdo será apresentado com mais detalhes no capítulo 5, na seção de políticas públicas. 



47 

urgência de providências de educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino e re-endossaram a Estrutura de 

Ação em Educação Especial. 

Em 1994, o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro - CVI/RJ, em conjunto com a 

CORDE/ Governo do Brasil e com o apoio do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Real 

Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalia da Espanha e de diversas 

entidades brasileiras e internacionais ligadas à área, realizou no Centro de Convenções do Rio 

Othon Palace Hotel, Rio de Janeiro, o VI Seminário Ibero-Americano sobre Acessibilidade ao 

Meio Físico - SIAMF. 

Outro marco na política de acessibilidade foi a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, conhecida 

como a Convenção da Guatemala. Este documento, assinado em 1999, foi adotado no Brasil 

somente em 2001 (LANCHOTTI, 2005). 

Como pode ser observado no Quadro 1, a NBR 9050 foi elaborada em 1984, teve sua primeira 

revisão em 1994 e sua segunda em 2004. A primeira revisão não acrescentou conteúdo 

significativo à norma original, apenas detalhando um ou outro aspecto técnico. Por outro lado, 

a segunda revisão apresentou novos parâmetros de acessibilidade ambiental (principalmente 

quanto aos espaços públicos) – o documento anterior com menos de 20 laudas, passou a ter 

mais de 100. 

Cabe observar no referido Quadro, que a Lei dos Deficientes Físicos em vigor nos EUA 

(ADA) foi aprovada em 1990. O que demonstra que não apenas o Brasil, mas também países 

desenvolvidos, vêm trabalhando continuamente na busca de melhores condições de 

acessibilidade aos deficientes. 
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O Quadro 1 apresenta uma cronologia resumida com as principais ações, Leis e normas da 

história da inclusão social dos deficientes. A lista completa das Leis18 e Decretos relacionados 

aos portadores de deficiência encontra-se no Anexo 2. 

Quadro 1: Cronologia das principais ações de inclusão dos portadores de deficiências no 
plano nacional e internacional. 

1854 Brasil: criação do Instituo Benjamin Constant 
1857 Brasil: criação do Instituto Nacional para a educação dos surdos 
1934 Brasil: Decreto nº 24.559 que dispõe sobre a assistência e proteção à pessoa 

e aos bens dos psicopatas 
1943 Brasil: Decreto-Lei nº5.895: autorizava o aproveitamento de indivíduos de 

capacidade reduzida em cargos ou funções do Serviço Civil Federal  
1948 ONU – Organização das Nações Unidas: apresenta a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 
1954 Brasil: criação do Conselho Brasileiro para o bem-estar dos cegos 
1955 OIT – Organização Internacional do Trabalho: reabilitação de pessoas 

portadoras de deficiência (recomendação nº 99) 
1958 OIT: discriminação em matéria de emprego e profissão (convenção nº 111) 
1962 Brasil: criação da Federação Nacional das APAEs 
1965 Brasil: Lei nº 4.613/65 – isenções de impostos sobre veículos em favor de 

paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos 
1967 Copenhagem: II Congresso sobre barreiras arquitetônicas 
1968 Brasil: Dec. Nº 62.150/68 – promulga a Convenção nº 111 da OIT sobre a 

Discriminação em matéria de emprego e profissão. 
1969 Brasil: Decreto-Lei nº 491: concede isenção para a importação de produtos 

industrializados que possibilitem adaptar veículos com finalidade de 
permitir sua utilização por pessoas portadoras de defeitos físicos. 

1970 Brasil: criação da Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi 
1971 ONU: Declaração dos Direitos do Deficiente Mental 
1974 Brasil: criação da Federação Brasileira de Instituições de Excepcionais 
1975 ONU: Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes 
1978 Brasil: Emenda Constitucional nº12 à Constituição de 1967 – contém 

vários dispositivos relativos aos direitos dos portadores de deficiência 
1980 OMS – Organização Mundial da Saúde: classificação internacional das 

deficiências, incapacidades e desvantagens 
Continua 

 
                                                

18 O conteúdo das principais Leis e normas relacionadas à acessibilidade ambiental será discutido no Capítulo 5, 
na seção de políticas públicas. 



49 

1980 Brasil: realização do I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas 
Deficientes 

1980 Estabelecida como a Década Internacional das Pessoas Deficientes 
1981 Adotado pela ONU como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes 
1981 Brasil: ano da Pessoa Portadora de Deficiência (decreto presidencial) 
1981 Vaticano: Encíclica Laborem Exercens do Papa João Paulo II trata, entre 

outras coisas da discriminação no trabalho em relação aos portadores de 
deficiência 

1982 ONU: programa a Ação Mundial para as Pessoas Portadoras de Deficiência 
1982 Brasil: Lei nº 7.070/82 – concedeu pensão especial aos portadores de 

deficiência física conhecida como “síndrome da Talidomida” 
1983 OIT: readaptação profissional das pessoas portadoras de deficiência 

(Convenção nº 159) 
1983 OIT: reabilitação profissional e emprego das pessoas portadoras de 

deficiência (Recomendação nº 168)  
1983 
1992 

ONU: Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência e 
Década do Portador de Deficiência 

1984 Brasil: criação da Federação Brasileira de Entidades de Cegos (FEBEC) 
1984 Brasil: criação da Organização Nacional das Entidades de Deficientes 

Físicos (ONEDEF) 
1984 Brasil: criação da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos 

(FENEIS) 
1984 Brasil: criação do Movimento de Reintegração dos Hansenianos 

(MORHAN) 
1984 Brasil: criação do Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas Deficientes 
1984 Brasil: criação do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente 
1984 Brasil: NBR9050 – aprovada a primeira versão da norma sob o título de 

“Adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente” 
1985 Brasil: Lei n 167 7.405/85 – dispõe sobre o Símbolo Internacional de 

Acesso para utilização por pessoas portadoras de deficiência 
1985 Brasil: criação da Sociedade Brasileira de Ostomizados (SOB) 
1986 Brasil: Dec. N 167 93.481/86 – institui a CORDE – Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
1986 Brasil: criação da Associação de Paralisia Cerebral do Brasil (APCB) 
1987 Brasil: criação por decreto presidencial da CORDE 
1988 Brasil: promulgação da Constituição Federal (com diversos artigos que 

dispõem sobre os direitos da pessoa portadora de deficiência) 
1988 Brasil: criação da Associação Brasileira de Autismo - ABRA 
1988 Brasil: criação do Centro de Vida Independente (CVI) no Rio de Janeiro 

Continua 
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1989 Brasil: Lei nº 7.853/89: reestruturação da CORDE como órgão autônomo e 
estabelece normais gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos 
individuais e sociais das pessoas com deficiência.  

1989 Brasil: Associação Brasileira de Desporto de Deficientes Mentais - 
ABDEM 

1990 Aprovada a ADA (Lei dos Deficientes dos Estados Unidos) aplicável a 
toda empresa com mais de quinze empregados 

1990 Brasil: Lei nº 8.000/90 – concedeu isenção de Imposto sobre Produtos 
Industrializados na aquisição de automóveis por paraplégicos 

1990 Brasil: Associação Brasileira da Síndrome de Rett – ABRE-TE (Rio de 
Janeiro) 

1991 ONU: Resolução 45/91 da Assembléia Geral cunha a expressão “uma 
sociedade para todos” 

1991 Américas: Conferência Ibero-americana sobre Políticas para Pessoas Idosas 
e Pessoas com Deficiências: Declaração de Cartagena de Ìndias sobre 
Políticas Integrais para Pessoas com Deficiências na Região ibero-
americana 

1991 Brasil: Decreto nº 129 – promulga a Convenção nº 159 da OIT – sobre a 
reabilitação profissional e emprego das pessoas deficientes 

1991 Brasil: Federação Nacional das Associações de País e Amigos dos Surdos – 
FENAPAS (Brasília) 

1991 Brasil: Lei Federal 8.160 – Dispõe sobre a caracterização de símbolo que 
permite a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva.  

1991 Brasil: Lei Federal 8.213 – Dispõe sobre Planos de Benefícios da 
Previdência Social. 

1991 Brasil: Decreto Estadual nº 33823 – Institui o Programa Estadual de 
Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência. 

1992 Canadá: primeira reunião dos participantes da Conferência Internacional de 
Ministros Responsáveis pela Situação de Pessoas com Deficiência 
(realizada em Montreal) 

1992 Estabelecida a data de 3 de dezembro como Dia Internacional das Pessoas 
Portadoras de Deficiência da ONU 

1993 Américas: “Conferência Hemisférica de Pessoas com Deficiências” 
(realizada em Washington) 

1993 Américas: Seminário Internacional Por um Novo Modelo de 
Desenvolvimento da Política para Crianças e Jovens com Deficiência e 
suas Famílias: Declaração de Manágua 

1993 Brasil: Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) 
1993 Brasil: Decreto 914/93 – dispõe sobre a política de integração da pessoa 

portadora de deficiência 
1993 ONU: “Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência” 
Continua 
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1994 ONU: Declaração de Salamanca, de “Princípios, Política e Prática para as 
Necessidades Educativas Especiais” 

1994 Islândia e Federação das Organizações de Deficientes: Conferência 
Internacional – “Além da Normalização – Em Direção a uma Sociedade 
para Todos” 

1994 Brasil: publicação pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
da NBR 9.050 relativa à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência 

1994 Brasil: Lei Federal 8.899 – Concede passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual 

1994 No Brasil: realizado o VI Seminário Ibero-Americano sobre Acessibilidade 
ao Meio Físico. 

1995 A Inglaterra aprova legislação semelhante para empresas com mais de vinte 
empregados 

1995 Brasil: Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down 
(Brasília) 

1995 Brasil: Decreto 1.744 – Regulamenta o benefício de prestação continuada 
devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei n 
8.742 de 1993. 

1996 Brasil: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (LDB) 
– contém diversos dispositivos sobre o direito ao acesso da pessoa 
portadora de deficiência à educação 

1997 Tratado de Amsterdã: a União Européia se compromete a facilitar a 
inserção e permanência das pessoas com deficiência nos mercados de 
trabalho 

1997 Brasil: Norma Brasileira da ABNT – NBR 14.021 – Transporte – 
Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência – trem metropolitano 

1999 Promulgada na Guatemala a Convenção Interamericana para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 
Deficiência 

1999 Brasil: Decreto nº 3.298 – Regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
consolida as normas de proteção. 

2000 Brasil: Decreto 39.651, de 27 de julho de 2000 – institui a Comissão 
Permanente de Acessibilidade (CPA) 

2000 Brasil: Decreto 3.691 – Regulamenta a Lei nº 8.899/94, que dispõe sobre o 
transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte 
coletivo interestadual 

2000 Brasil: Decreto nº 39.651 de 27 de julho de 2000, institui a Comissão 
Permanente de Acessibilidade - CPA 

2000 Brasil: Lei Federal nº 10.048 – Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica 

Continua 
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2000 Brasil: Lei Federal nº 10.098 – Estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida 

2000 Brasil: Norma Brasileira da ABNT – NBR 13.994 – Elevadores de 
passageiros – Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência 

2001 Brasil: Decreto nº 3.956 – Promulga a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 
Portadoras de Deficiência  

2001 Lei Federal nº 10.182 – Restaura a vigência da Lei nº 8.989/95, que dispõe 
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros 
e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto de importação 
para produtos que especifica 

2001 Brasil: Portaria Interministerial nº 3 – Disciplina a concessão do Passe 
Livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no 
sistema de transporte coletivo interestadual, nos modais rodoviário, 
ferroviário e aquaviário e revoga a Portaria/ MT nº1 de 09/01/2001 

2001 Lei Federal nº 10.226 – Altera a Lei nº 4.737/65, que institui o Código 
Eleitoral, determinando a expedição de instruções sobre a escolha dos 
locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico 

2002 Madri: Realizado em março o Congresso Europeu sobre Deficiência, que 
estabeleceu 2003 como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 

2002 Brasil: Lei Federal nº 10.436 – Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS 

2003 Brasil: Norma Brasileira da ABNT - NBR 1497/04 – Diretrizes para a 
avaliação da dirigibilidade do condutor com mobilidade reduzida em 
veículo automotor apropriado 

2003 Brasil: Portaria MEC nº 3.284 – Dispõe sobre requisitos de acessibilidade 
de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de 
autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 
instituições (revoga a Portaria nº 1.679/99) 

2004 ONU: Declara 2004 o “Ano Iberoamericano das Pessoas com deficiência” 
2004 Brasil: Ministério das Cidades: apresenta o Programa Brasileiro de 

Acessibilidade Urbana: Brasil Acessível 
2004 Promulgada pela ABNT a revisão da NBR 9050 com novo título: 

“Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos” 

2004 Brasil: Decreto nº 5.296, regulamenta as Leis nº 10.048/00 e 10.098/00 
2005 Brasil: Norma Brasileira da ABNT - NBR 1525/05 – Acessibilidade em 

caixa de atendimento bancário 
Continua 

 



53 

2005 Brasil: Lei Federal nº 11.126/05 – Dispõe sobre o direito do portador de 
deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhado de cão-guia 

2005 Brasil: Decreto nº 45.904/2005: Regulamenta o artigo 6º da Lei nº 
13.885/2004, no que se refere à padronização dos passeios públicos do 
Município de São Paulo. 

2005 Brasil: Criação da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida (Seped) 

Fonte: Quadro elaborado por VIZIOLI a partir de dados do Instituto Ethos 2002, Corde 1998, 

e LANCHOTTI, 2005. 

Além dessas ações que merecem destaque, nos últimos anos, vêm sendo realizados 

Seminários, Congressos e Fóruns de debates sobre o tema da acessibilidade arquitetônica 

ambiental. 

Em 2004 realizou-se, no Rio de Janeiro, o Seminário Acessibilidade no Cotidiano, organizado 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio do Centro De Apoio Educacional ao 

Cego – CAEG. o Seminário tinha dentre seus objetivos, promover o debate acerca da relação 

entre o ambiente construído e as pessoas com dificuldades físicas, motoras e /ou sensoriais; 

compartilhar experiências em acessibilidade e resultados de pesquisas em desenvolvimento no 

Brasil e no exterior e avaliar os obstáculos encontrados no ambiente construído, a interação 

entre as barreiras arquitetônicas e cada tipo de diferença (pessoas com dificuldade de 

locomoção, idosos, pessoas com deficiências motoras, surdos, cegos) e o reflexo destas 

barreiras na qualidade das relações que as pessoas desenvolvem com os espaços de sua vida 

cotidiana. Embora não sejam freqüentes, estes encontros são muito importantes pois colocam 

a discussão em pauta. O passo seguinte é criar condições reais de aplicabilidade das ações 

propostas e dos resultados obtidos. 

Em 2005, foi realizado em São Paulo o 1º Fórum Paulistano de Passeio Público, onde 

estiveram presentes Instituições de Ensino, representantes do poder público, representantes 

dos grupos de deficientes. Este tipo de iniciativa põe em pauta a questão da acessibilidade nas 

áreas de circulação e contribui para melhorar a normatização, discutir as responsabilidades e 

encaminhar documentos aos órgãos competentes contendo as ações resultantes do Fórum. 
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Anualmente é realizada a Feira Internacional de Tecnologia em Reabilitação e Inclusão – 

REATECH – onde ocorre o encontro de deficientes físicos, agentes da área da saúde, 

empresas e técnicos com as inovações que podem melhorar a vida do deficiente. 

Paralelamente a este evento ocorrem dois outros, um Congresso de Medicina de Reabilitação 

e uma Jornada de Terapia Ocupacional. Todos estes profissionais trabalham de forma 

interdisciplinar, trocando conhecimento entre as áreas. 

Apesar dos esforços para se discutir a questão da acessibilidade ambiental, em São Paulo 

existe uma carência de cursos dentro dos Programas (obrigatórios) de Ensino das 

Universidades19. No Rio de Janeiro, já existe um Núcleo, Pró-Arq da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, onde são desenvolvidas pesquisas nesta área. A Universidade Federal de 

Minas Gerais, também conta com uma disciplina no curso de graduação da Faculdade de 

Arquitetura, sobre acessibilidade e projetos arquitetônicos sem barreiras. 

No Município de São Paulo, são basicamente três Instituições públicas que atuam na questão 

da acessibilidade arquitetônica ambiental: a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida (Seped), a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e o GT 

Acessibilidade. A seguir são apresentados os principais objetivos de cada uma delas. 

3.2.1 Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (Seped)20 

A Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (Seped) foi criada 

oficialmente no dia 1 de abril de 2005, por meio do decreto 45.811. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência – seja ela física, 

mental, auditiva, visual, múltipla, surdo-cegueira - ou com mobilidade reduzida, a Seped atua 

como articuladora de ações governamentais, intersecretariais e inter-setoriais que atendam às 

necessidades desse segmento da população. 

                                                

19 É oferecido um curso de especialização em acessibilidade promovido pela FUPAM-USP. 
20 (http://www2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/deficiencia_mobilidade_reduzida/cpa/resolucoes/0001) 
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A Seped não possui um orçamento próprio para a realização de projetos. Sua missão é fazer 

com que todos os órgãos municipais voltem seus olhares às pessoas com deficiência e, deste 

modo, garantam o pleno exercício dos direitos pessoais e sociais dessas pessoas. Assim, atua 

como uma ferramenta facilitadora para que o poder público e os vários setores da sociedade 

desenvolvam projetos que propiciem a interação da diversidade humana. 

O modo de trabalho intersetorial é muito importante, uma vez que o tema deficiência não se 

concentra em um só setor. Como ele está em todas as áreas, é preciso quebrar as barreiras 

arquitetônicas, atitudinais e sistêmicas, mas, mais do que isso, é imprescindível mudar o 

comportamento das pessoas. 

A Seped trabalha para o desenvolvimento de instrumentos legais e mecanismos operacionais 

que promovam a transformação social necessária para a inclusão de pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida na sociedade. 

3.2.2 Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) 

O Município de São Paulo, conta atualmente com uma Comissão Permanente de 

Acessibilidade (CPA), instituída pelo Decreto 39.651, de 27 de julho de 2000. Trata-se de um 

órgão consultivo e deliberativo, sobre normas e legislação sobre acessibilidade na cidade de 

São Paulo. 

A CPA entende que a acessibilidade deve ser plena e com autonomia para que as pessoas com 

deficiência possam ser realmente incluídas na sociedade. 

Esta Comissão coordena ações integradas nas diversas secretarias da administração municipal 

para a eliminação de barreiras arquitetônicas e de comunicação na cidade de São Paulo e tem 

como atribuição assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida a edificações, vias e espaços públicos, transportes, mobiliário, equipamentos urbanos 

e de comunicação. 
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De acordo com as atribuições estabelecidas pelo Decreto, cabe à CPA o controle da 

acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, isto é, a 

CPA é responsável pelo exame das irregularidades da edificação, quanto à acessibilidade da 

pessoa portadora de deficiência e indicação da situação de infração à norma legal e 

acionamento das unidades competentes da Prefeitura para aplicação das penalidades previstas. 

A Comissão atua também nas vias públicas, no transporte público, nas áreas de 

estacionamento, nos estabelecimentos comerciais, realizando análise e apresentando propostas 

de intervenção, sempre com o objetivo de permitir o acesso pela pessoa com deficiência. 

Para a realização desta pesquisa, verificou-se que atualmente não existe cadastro unificado 

dos deficientes, a maioria dos dados encontra-se nos Centros de Reabilitação. Cabe à CPA, 

elaborar um programa para cadastramento unificado da pessoa portadora de deficiência. 

Ainda dentro das atribuições da CPA, cabe a ela analisar projetos de construção ou reforma de 

edifícios públicos municipais e obras relativas a vias e espaços públicos municipais. 

A instituição de políticas públicas que estabeleçam um planejamento 

para o uso democrático e sustentável das cidades, em todas as suas 

instâncias, e que garantam o direito ao acesso a mobilidade com 

autonomia e segurança a todos os cidadãos, é o modelo divulgado e 

construído por esta CPA. Investir em acessibilidade e mobilidade 

urbana é permitir que cada brasileiro possa conquistar seu 

fortalecimento social, político e econômico (DUARTE, 2004). 
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3.2.3 GT Acessibilidade 

O GT Acessibilidade21 tem como objetivo suprir as necessidades da Engenharia Social, 

contribuindo com toda a população - principalmente idosos, pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida - garantindo a acessibilidade em todos os ambientes construídos 

através da completa eliminação de barreiras arquitetônicas e sensoriais. 

Dentre os objetivos do GT, destaca-se a promoção de ações integradas junto a órgãos 

municipais/estaduais, entidades de classe e instituições de ensino, com o objetivo de garantir a 

acessibilidade nas edificações, em vias públicas, habitações e transporte 

Como política de ação, o GT pretende instrumentar a sociedade na aplicação de um efetivo 

Programa de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas e Sensoriais, garantindo o livre acesso 

da população à habitação, aos edifícios e espaços públicos, ao transporte e à comunicação. 

Considerações 

Embora no Brasil a preocupação com as questões de acessibilidade arquitetônica ambiental 

seja relativamente recente, são grandes e inúmeros os esforços para que se caminhe no sentido 

da concretização das ações em busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas com 

deficiência. Inclui-se nestas ações, o Censo 2000 que foi realizado de maneira detalhada 

permitindo traçar um perfil mais real da população deficiente no país; a criação de Leis e 

Órgãos Públicos que objetivam amparar essa população e o acontecimento de Seminários 

onde são realizadas trocas de experiências tanto teóricas como práticas. 

Porém, todas estas medidas foram tomadas de certa forma, tardiamente, pois nesses últimos 

20 anos, a cidade já estava desenhada e praticamente construída. Este fato acarreta em 

medidas de correção/ adaptação ao invés de planejamento dos espaços. 

                                                

21 (http://www.creasp.org.br acessado em 9 de maio de 2006) 
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Como visto neste capítulo, apesar do Brasil iniciar efetivamente suas ações de inclusão social 

dos deficientes a partir da década de 80, existe atualmente ampla legislação sobre o tema. 

Além desse fato, especificamente no caso do Município de São Paulo, existem Instituições 

que são responsáveis pela análise, planejamento e fiscalização da implantação/ adaptação dos 

espaços construídos no que se refere à acessibilidade arquitetônica ambiental. Na construção 

de uma cidade para todos, é preciso haver uma integração entre os vários setores da 

sociedade - público e privado. A troca de conhecimentos entre técnicos, profissionais, 

portadores de deficiência e acadêmicos, torna-se fundamental para o processo. 
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4 A CIDADE E OS PASSEIOS PÚBLICOS 

Os conceitos de espaço urbano, com enfoque nos espaços públicos, apresentados na primeira 

parte deste capítulo, têm como objetivo auxiliar na compreensão da função destes espaços na 

cidade e a sua interação com os seus usuários. A segunda parte inclui a história das calçadas, e 

apresenta alguns conceitos e normas que as regulamentam. 

4.1 O ESPAÇO PÚBLICO 

Antes de discorrer sobre o espaço público, abre-se aqui um parêntese para um conceito mais 

amplo. Roberto Corrêa (2003), no livro O espaço urbano, discute o conceito de cidade de 

uma forma relativamente simplificada. Para ele, o espaço de uma grande cidade capitalista 

constitui-se no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Tais usos definem 

áreas como o centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de serviços e 

de gestão, áreas industriais, áreas residenciais distintas em termos de forma e conteúdo social, 

de lazer e, entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. 

Este complexo conjunto de usos da terra é a organização espacial da cidade ou, simplesmente, 

o espaço urbano, que aparece assim como espaço fragmentado. Mas o espaço urbano é 

simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de suas partes mantém relações 

espaciais com as demais. Estas relações manifestam-se empiricamente através de fluxos de 

veículos e de pessoas associados às operações de carga e descarga de mercadorias, aos 

deslocamentos quotidianos entre as áreas residenciais e os diversos locais de trabalho, aos 

deslocamentos menos freqüentes para compras no centro da cidade ou nas lojas do bairro, às 

visitas aos parentes e amigos, às idas ao cinema, culto religioso, praia e parques. 

Muitos autores têm se preocupado com o futuro dos espaços públicos nas grandes cidades. A 

maioria refere-se com saudade dos tempos em que a vida social acontecia de fato nos locais 

públicos abertos, como praças, jardins e até mesmo nas calçadas. 
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Assim como cidadania e cultura formam um par integrado de 

significações, assim também cultura e territorialidade são, de certo 

modo, sinônimos. A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do 

grupo com o universo, é uma herança, mas também um reaprendizado 

das relações profundas entre o homem e o seu meio, um resultado 

obtido através do próprio processo de viver. Incluindo o processo 

produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência 

de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. (...) O território em que 

vivemos é mais que um simples conjunto de objetos, mediante os 

quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado 

simbólico. (SANTOS, 1996, p. 61) 

Não se pode pensar a sociedade sem o componente territorial. O valor do indivíduo depende 

do lugar em que está e que, desse modo a igualdade dos cidadãos supõe, para todos, uma 

acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais a vida pode ser vivida com aquele 

mínimo de dignidade que se impõe. 

Se a vida de um indivíduo não existe sem o componente territorial, uma grande parcela da 

população moderna está à margem desta definição: a reclusão e a não participação de uma 

vida social, fazem do indivíduo um cidadão incompleto, pois falta a sua integração à 

sociedade. O trabalhar, morar, estudar, circular e recrear é um direito do cidadão e relaciona-

se diretamente com o território. Colocar uma barreira na execução de uma dessas atividades 

rompe com o conceito mínimo de viver. 

De nada vale tornar um espaço público acessível, caso não haja demanda para o seu uso. Em 

O lugar da Arquitetura depois dos Modernos de Otília Arantes (2000), ressalta que é 

necessária uma reformulação das cidades e da vida coletiva. Nessa linha de pensamento, não 

basta tornar as calçadas acessíveis aos deficientes físicos, se eles não tiverem uma razão que 

os faça sair de suas casas e buscar uma vida comunitária. Esta mudança de comportamento 

não se restringe aos grupos minoritários; grande parte da população não utiliza mais os 

espaços públicos como local de encontro, de relaxamento; salvo os parques, que atualmente 

garantem segurança, em sua maioria, por grades e policiamento 24 horas. 
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Para Lepetit (2001) existe uma coincidência entre a organização de um território urbano e as 

características da sociedade que nele habita, uma relação entre a configuração das cidades e a 

das sociedades citadinas. Durante o século XVIII, os estudiosos procuraram mostrar a 

influência da configuração espacial sobre a felicidade ou a infelicidade dos homens em 

sociedade. O autor ressalta, porém, que a intervenção no espaço nem sempre regula a questão 

social e que é improvável o suposto imediatismo das relações entre espaço e sociedade. 

Os espaços ou lugares possuem várias tipologias e podem ser classificadas segundo seus usos, 

dimensões e funções. Para Stephen Carr (1992), a história da vida pública e os espaços 

públicos apareceram a partir de diferentes fontes e origens. Alguns foram conseqüências de 

um lento progresso da sociedade, preenchendo os espaços, especialmente nas áreas urbanas. 

Outros foram produtos de uma sociedade heterogênea, com várias e diferentes necessidades, 

interesses e estética. Outros ainda, foram produtos de um cuidadoso planejamento, 

considerando as prioridades na construção, formas e funções. 

Para Carr (1992), o espaço público é definido como um local aberto, acessível para todas as 

pessoas, um local para as atividades individuais e em grupo. Enquanto os locais públicos 

podem ter várias formas, e vários assumem nomes como praça, shopping center, e 

playground, todos têm os mesmos ingredientes. Os espaços públicos geralmente têm encantos 

como os locais para caminhar, bancos, água, elementos visuais e físicos, como por exemplo, 

calçadas, gramado e vegetação que oferece suporte para a prática de exercícios. Se planejado 

ou encontrado, os espaços públicos sempre estão acessíveis para a população. 

Os espaços públicos são formados por pelo menos dois processos diferentes. Alguns foram 

desenvolvidos naturalmente sem planejamento – através de apropriação, por uso repetitivo de 

forma particular, ou por concentração de pessoas, devido suas atrações. Cada um destes 

lugares acomoda as pessoas para fins específicos e torna-se, com o passar do tempo, um local 

onde as pessoas se encontram, relaxam, protestam ou reúnem-se. Isto pode ocorrer em uma 

esquina de rua, em degraus de edifícios, ou em um espaço não desenvolvido do bairro. 

Os espaços públicos planejados têm origens diferentes, embora as funções sejam similares as 

dos locais públicos sem planejamento. Os locais planejados são geralmente concebidos por 
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planejadores, arquitetos, paisagistas, em conjunto com os clientes públicos ou privados. Eles 

devem ser o resultado da estrutura da área urbana – as conseqüências deliberadas ou 

“acidental” da construção de casas, escritórios e prédios públicos. 

Seja o espaço público planejado ou natural - praças, parques (incluem-se as calçadas) – ele 

deve permitir o seu uso por uma maior gama possível de usuários. Isto o torna um local 

acessível e não segregacionista, um ambiente de inclusão e não de exclusão. Porém, não é 

somente a falta de acessibilidade que contribui para o não uso dos espaços públicos; vários 

autores já relataram o desaparecimento da vida pública, do convívio social nas ruas, praças e 

jardins. Altman (1989) complementa, afirmando que existem espaços públicos que são 

“ocupados” por grupos e guetos que impedem o uso por terceiros e existem também, nas áreas 

rurais, grupos de fazendeiros e mineradores que tomam posse de espaços que são públicos. 

No livro O declínio do homem público: as tiranias da intimidade (1988), Richard Sennet 

afirma que os principais males da sociedade resultam do declínio da vida pública, uma vez 

que as pessoas só podem ser sociabilizáveis quando possuem algum resguardo umas das 

outras. Para que haja interação eficaz entre elas, são imprescindíveis algumas formas 

ritualísticas de comportamento, tais como a que havia no século XVIII, onde efetivamente 

existia um equilíbrio entre a geografia pública e a privada. 

O desaparecimento ou ao menos a redução da importância da vida pública é assim descrita 

por Camillo Sitte: 

Em nossa vida pública, muitas coisas transformaram-se 

irremediavelmente, por conseguinte muitas formas arquitetônicas 

perderam sua importância de outrora. O que podemos fazer se os 

acontecimentos públicos são hoje contados nos jornais, ao invés de 

serem proclamados, como nos tempos antigos, na Grécia e em Roma, 

por pregoeiros públicos nas termas ou sob os pórticos? O que 

podemos fazer se os mercados abandonam cada vez mais as praças 

para fechar-se em vendas ambulantes a domicílio? O que podemos 

fazer se as fontes só têm um valor decorativo, já que a multidão se 
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afasta delas, porque as canalizações levam a água diretamente para as 

casas e as cozinhas? As esculturas abandonam cada vez mais as praças 

e as ruas para fechar-se nas prisões de arte chamados museus. (SITTE 

in CHOAY, 1979, p. 215) 

Sennet (1988) relata a história do termo público e privado. Para ele, a história das palavras 

público e privado é uma chave para se compreender essa transformação básica em termos de 

cultura ocidental. As primeiras ocorrências da palavra público, em inglês, identificam o 

público com o bem comum na sociedade. Sennet cita o exemplo quando em 1470, Malory 

falou do imperador Lucius "(...) ditador ou procurador do bem público em Roma". Setenta 

anos mais tarde, havia-se acrescentado ao sentido de público aquilo que é manifesto e está 

aberto à observação geral. 

O autor destaca que a oposição entre público e privado, perto do século XVII, era matizada de 

modo mais semelhante ao de seu uso atual. Público significava aberto à observação de 

qualquer pessoa, enquanto privado significava uma região protegida da vida, definida pela 

família e pêlos amigos. 

Os significados atribuídos a le public na França mostram algo semelhante. No Renascimento, 

a palavra era utilizada com um sentido amplo, em termos do bem comum e do corpo político; 

gradualmente, le public foi se tornando também uma região especial da sociabilidade. 

O sentido de quem era o público e de onde se estava quando se saía em público, afirma 

Sennet, ampliou-se no início do século XVIII, tanto em Paris quanto em Londres. Os 

burgueses passaram a se preocupar menos em encobrir suas origens sociais, uma vez que 

havia um número muito maior de burgueses. As cidades onde moravam estavam se tornando 

um mundo em que grupos muito diversos estavam entrando em contato na sociedade. Na 

época em que a palavra público já havia adquirido seu significado moderno, portanto, ela 

significava não apenas uma região da vida social localizada em separado do âmbito da família 

e dos amigos íntimos, mas também que esse domínio público dos conhecidos e dos estranhos 

incluía uma diversidade relativamente grande de pessoas. 
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Essas mudanças de linguagem estavam relacionadas com condições de 

comportamento e modos de crença na "Cosmópolis" do século XVIII. 

À medida que as cidades cresciam e desenvolviam-se redes de 

sociabilidade independentes do controle real direto, aumentaram os 

locais onde estranhos podiam regularmente se encontrar. Foi a época 

da construção de enormes parques urbanos, das primeiras tentativas de 

se abrir ruas adequadas à finalidade precípua de passeio de pedestres, 

como uma forma de lazer. Foi a época em que cafés (coffee houses) e 

mais tarde bares (cafés) e estalagens para paradas de diligências torna 

ram-se centros sociais; época em que o teatro e a ópera se abriram 

para um grande público graças à venda aberta de entradas, no lugar do 

antigo costume pelo qual patrocinadores aristocráticos distribuíam 

lugares. A difusão das comodidades urbanas ultrapassou o pequeno 

círculo da elite e alcançou um espectro muito mais abrangente da 

sociedade, de modo que até mesmo as classes laboriosas começaram a 

adotar alguns hábitos de sociabilidade, como passeios em parques, 

antes terreno exclusivo da elite, caminhando por seus jardins 

privativos ou "promovendo" uma noite no teatro. (SENNET, 1988, p. 

32-33) 

Ainda segundo Sennet, a dupla relação do capitalismo industrial com a cultura pública urbana 

repousava nas pressões de privatização que o capitalismo suscitou na sociedade burguesa do 

século XIX e residia na “mistificação” da vida material em público, especialmente em matéria 

de roupas, causada pela produção e distribuição em massa. Os traumas do capitalismo do 

século XIX levaram aqueles que detinham tais meios a se protegerem de todas as maneiras 

possíveis contra os choques de uma ordem econômica que nem vitoriosos nem vítimas 

entendiam. Gradualmente, a vontade de controlar e de moldar a ordem pública foi se 

desgastando, e as pessoas passaram a enfatizar mais o aspecto de se protegerem contra ela. A 

família constituiu num desses escudos. 

O paradoxo da visibilidade e do isolamento que ronda tanto a vida 

pública moderna originou-se nesse direito ao silêncio público que 
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tomou forma no século passado. O isolamento em meio à visibilidade 

para os outros era uma conseqüência lógica da insistência no direito 

de se ficar calado ao se aventurar nesse domínio caótico, porém ainda 

atraente. (SENNET, 1988, p. 44) 

Por volta da metade do século, outras instituições foram surgindo, lá onde estranhos se 

reuniam: o bar ou o pub que servem bebidas alcoólicas, os primeiros restaurantes, o parque 

para pedestres. 

O café era um ponto de encontro comum às cidades de Londres e de Paris, no final do século 

XVII e no início do XVIII. Nos cafés, suspendiam-se temporariamente todas as distinções de 

estrato social; qualquer pessoa que estivesse sentada num café tinha o direito de conversar 

com quem quer que fosse. Por volta dos anos de 1750, os cafés estavam em declínio, tanto em 

Londres quanto em Paris. 

Em uma descrição da transformação do comportamento do indivíduo na metade do século 

XVIII, Sennet fala do próprio prazer que as pessoas passaram a ter em observar e em serem 

observadas num ambiente de estranhos. Andar pelas ruas, enquanto uma atividade social, 

adquirira uma importância que jamais tinha existido, em Paris ou em Londres. 

Concomitantemente a esta mudança, a necessidade de um espaço mais apropriado passa a ser 

condição da vida social. As ruas de Paris e de Londres ainda eram em grande parte um 

emaranhado de vias pequenas e muito sujas, eram raras as calçadas, mesmo sob a luz do dia, 

crimes violentos eram cometidos nas mais elegantes regiões. Era necessária uma nova 

instituição na cidade: tratava-se do parque público, desenhado a permitir passeios de 

carruagens e jornadas a pé com facilidade. 

Para Sennet, quatro são os sinais de que a entrada da personalidade individual na vida pública 

causa dificuldades: o temor da demonstração involuntária dos próprios sentimentos, a 

superposição de um imaginário privado inadequado sobre as situações públicas; o desejo de 

reprimir os próprios sentimentos para se proteger em público; a tentativa de usar a passividade 

inerente ao silêncio com um princípio de ordem pública. 
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Esse resguardo entre as pessoas nos locais públicos, a possibilidade de vestir a máscara sobre 

o eu verdadeiro, não ocorre quando se trata de pessoas cuja identidade é visualmente delatada 

pela sua deficiência física. Ainda hoje, século XXI, os olhos de curiosos que acompanham a 

passagem de um cadeirante quebram a proteção que os homens possuem ao andar em locais 

públicos, de passarem despercebidos, passivos. 

Munford (in CHOAY, 1979) chama a atenção para a função do espaço público aberto: é 

preciso dar mais importância à função biológica dos espaços livres, hoje que a cidade está 

ameaçada pela poluição radioativa e que, dentro do perímetro dos centros urbanos, o ar 

formiga de substâncias cancerígenas. Os espaços livres também têm um papel social, 

freqüentemente negligenciado em benefício único de sua função higiênica. 

Os locais públicos (fóruns, mercado, etc) não servem, atualmente, 

nem para grandes festas populares nem para a vida de todos os dias. 

Sua única razão de ser consiste em proporcionar mais ar e mais luz e 

em romper a monotonia dos oceanos de casas. Às vezes eles também 

valorizam um edifício monumental, ao desobstruir suas fachadas. Que 

diferença da Antiguidade! As praças eram então uma necessidade de 

primeira ordem, pois foram os teatros das principais cenas da vida 

públicos, que ocorrem hoje nas salas fechadas. Era ao ar livre, na 

ágora, que o conselho das cidades gregas se reunia. (SITTE in 

CHOAY, 1979, p. 206) 

Há de se concordar com a crítica de Arantes, quando ela afirma que não existe mais, na 

sociedade moderna, a vida pública: 

(...) quanto mais se procura refúgio no intérieur protegido e 

espontâneo da esfera privada, mais palpável a sensação contrária de 

que tal núcleo irredutível está inteiramente voltado para o exterior. 

Novamente a melhor demonstração do esvaziamento recíproco do 

público e do privado está na arquitetura de vidro que consagra a morte 

dos dois na abolição ostensiva da fronteira entre ambos. Outro efeito 
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ou sintoma igualmente probatório é a crescente indiferenciação dos 

espaços, a ponto de não de distinguir mais residência e escritório, o 

âmbito doméstico da casa e a circulação de mercadorias na rua. 

Porém, na mesma proporção em que se consolida a sociedade de 

massa, aumenta o domínio privado, mas entendido agora como o 

regime do falso imediato. Assim, a forma das grandes metrópoles – 

onde as praças se transformaram em simples pontos de passagem e as 

ruas, lugares suportes de fluxo de circulação para os conjuntos 

verticais -, constitui, como ficou dito acima, a ilustração mais 

eloqüente das novas relações entre o público e o privado. Como 

observou Sennett, o espaço público tornou-se um derivado do 

movimento. (ARANTES, 2000: p.113 e 114) 

O espaço público ou as atividades que são feitas neste espaço devem atrair o usuário, instigar 

sua curiosidade. Como visto no capítulo 2, o deficiente físico necessita de algo mais para sair 

de casa e passear pelas calçadas: somente tornar acessível fisicamente um espaço não 

significa que ele será utilizado, mas já representa uma etapa fundamental. Se para o cidadão 

comum existem barreiras quanto deixar à mostra o seu “eu” privado nos locais públicos, esta 

questão é mais complexa quando se trata de pessoas com deficiência. Portanto, tornar os 

espaços acessíveis, agradáveis, convidativos não é apenas uma atitude técnica, mas também 

social. 

Dentro do contexto apresentado, a calçada – parte integrante do espaço público - pode ter 

duas funções: ser o palco de uma vida pública ou ser o elo de ligação entre o público e o 

privado. Porém, além dessas atribuições subjetivas, a calçada possui funções práticas e bem 

definidas por leis e normas da sociedade moderna – tema da segunda parte deste capítulo. 

4.2 A CALÇADA 

As ruas das cidades servem a vários fins além de comportar veículos; 

e as calçadas – a parte das ruas que cabe aos pedestres – servem a 
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muitos fins além de abrigar pedestres. Esses usos estão relacionados à 

circulação, mas não são sinônimos dela, e cada um é, em si, tão 

fundamental quanto a circulação para o funcionamento adequado das 

cidades. (...) A calçada por si não é nada. É uma abstração. Ela só 

significa alguma coisa junto com os edifícios e os outros usos 

limítrofes a ela ou a calçadas próximas. Pode-se dizer o mesmo das 

ruas, no sentido de servirem a outros fins, além de suportar o trânsito 

sobre as rodas em seu leito (JACOBS, 2000, P. 29) 

Jacobs (2000) destaca que as calçadas, os usos que as limitam e seus usuários são 

“protagonistas ativos do drama urbano da civilização versus a barbárie”. Manter a segurança 

urbana é uma função fundamental das ruas das cidades e suas calçadas: uma rua movimentada 

consegue garantir segurança; uma rua deserta, não. Para Jacobs, devem existir olhos para a 

rua, os olhos daqueles que se pode chamar de proprietários naturais da rua. Os edifícios de 

uma rua preparada para receber estranhos e garantir a segurança tanto dele quanto dos 

moradores devem estar voltados para a rua, a calçada deve ter usuários transitando 

ininterruptamente, tanto para aumentar na rua o número de olhos atentos quanto para induzir 

um número suficiente de pessoas de dentro dos edifícios da rua a observar as calçadas. 

A confiança na rua forma-se com o tempo, a partir de inúmeros 

pequenos contatos públicos nas calçadas. (JACOBS, 2000, p. 60). 

Aparentemente despretensiosos, despropositados e aleatórios, os 

contatos nas ruas constituem a pequena mudança a partir da qual pode 

florescer a vida pública exuberante da cidade. (JACOBS, 2000, p. 78). 

(...) uma calçada viva tem uso contínuo: pela diversidade física 

funcional de usos adjacentes e pela conseqüente diversidade de 

usuários e seus horários. (JACOBS, 2000, p. 106) 
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O leito das primeiras ruas e vielas era, conforme Atas da Câmara de 1563, constituído de terra 

bruta, rudemente ajeitados e que em 1742, a Câmara ordenava que as testadas da rua fossem 

revestidas de pedra ou tijolo, conforme as possibilidades dos proprietários fronteiriços. Em 

1822 as posturas exigiam que todas as ruas calçadas pelo poder público, especialmente as 

Ruas do Rosário e do Ouvidor, assim como a Praça do Palácio, tivessem passeios junto a suas 

testadas. (YAZIGI, 2000) 

Por volta de 1780 se começa a tentar dotar a cidade de alguma infra-estrutura, especialmente a 

construção e manutenção de caminhos e pontes que garantiam a circulação regional. A rua 

começava a ser percebida como utilidade pública, procurando coibir iniciativas arbitrárias, 

tentando limitar também vários usos profissionais, subordinando os cidadãos ao alvará. Logo 

após a Independência, na falta de uma Constituinte, a Carta Outorgada de D. Pedro I, de 1824, 

legisla, entre outras matérias, a atribuição das Câmaras em estabelecer suas posturas. Dentre 

as questões que dizem respeito à relação público-privado, impõe-se o surgimento de uma 

figura jurídica de grande importância: a do alinhador (Concelho Geral de 1830). Quando se 

tem em mente a desordem espacial com que se construíam as casas particulares, a bel-prazer 

de seus proprietários, o alinhamento viria, em tempo, buscar os limites entre os usos comuns e 

privados. O alinhamento era figura indispensável na valorização da terra, questão esta que 

desembocava, necessariamente, no estabelecimento de padrões de largura para as vias, 

reguladas em cerca de 40 palmos (YAZIGI, 2000). 

Yázigi (2000) apresenta o texto original da Lei de Terras de 1850 e faz uma análise onde diz 

que apesar de seus pontos fracos, a Lei de Terras pode ser considerada um marco na relação 

público-privado. Para ele a evolução de conceitos tem sempre passado por imprecisões. 

Nunca houve regras claras e coerentes com relação às diversas circunstâncias e competências 

para distribuir terras e, as divisões territoriais administrativas, tributárias, eclesiásticas e de 

domínio privado se sobrepunham sem qualquer relação umas com as outras. 

Trata-se da Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, que dispõe sobre 

as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por 

título de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como 

por simples título de posse mansa e pacífica; e determina que, medidas 
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e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso assim 

para empresas particulares, como para o estabelecimento de Colônias 

de nacionais, e de estrangeiros, autorizado o Governo a promover a 

colonização estrangeira na forma que se declara. (YÁZIGI, 2000, p. 

86) 

Yázigi (2000) também relata sobre o Código de Posturas, o Código Sanitário, o Código Civil, 

a Lei 6766/79, que tratam das questões legislativas sobre a terra e normatização da ocupação 

do espaço. Caberia uma complementação com a Lei de Zoneamento de 72 e até mesmo o 

atual Plano Diretor Estratégico de São Paulo. 

De acordo com o Código de Posturas de 1886, em 1846 determina-se que os prédios tenham 

numeração alternativa de ambos os lados. Em 1854, a Câmara já dispunha de uma carroça e 

uma besta para fins de limpeza. Em 1857 denuncia-se o hábito de profissionais colocarem 

bancos nos passeios ou nas portas das edificações para trabalharem. Um ano depois, as ruas 

começam a ser pavimentada. Os carros, com sua aparição a partir de 1850 disputam até hoje o 

espaço com o pedestre. 

Por falta de conteúdo suficiente para regular o crescimento de São 

Paulo, o Código de Posturas de 1886 é complementado e atualizado 

pelo Código Sanitário de 1894, assinado por Bernardino de Campos e 

Cesário Motta Junior. (...) A grande preocupação deste código é 

prevenir a cidade e a vida pública contra riscos à saúde. (...) (YÁZIGI, 

2000, p. 109). 

Em 1894 surgem algumas novidades: mantém-se a largura mínima de 16m para as ruas e se 

define 25m para as avenidas; travessas de pequena extensão podem ficar com apenas 10m. O 

passeio faz sua aparição normativa: ocupará cada um pelo menos a sexta parte da largura das 

ruas e ficará 15cm acima das sarjetas. Cuida-se das inclinações e das sarjetas, tendo em vista 

o escoamento pluvial. O calçamento do leito carroçável deverá ser preferencialmente 

estanque, construído de paralelepípedos, pedra cuneiforme, alvenaria faceada ou comum. Os 
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calçamentos com madame deverão ser tolerados. O calçamento dos passeios deverá ser 

construído de cantaria ou alvenaria revestida de forte camada de cimento. 

Código Civil de 1916, redigido por Clóvis Bevilacqua: 

É ele quem melhor define o patrimônio público em oposição ao 

privado. Seu artigo 65 é bem claro: São públicos os bens do domínio 

nacional, pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios. Todos 

os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. O 

artigo seguinte define os bens públicos como sendo os de uso comum 

do povo: mares, rios, estradas, ruas e praças. (...) Enfim, o Artigo 856 

é de suma importância, porque reconhece e regula oficialmente o 

Registro de Imóveis, dando fim às transcrições em paróquias. 

(YÁZIGI, 2000, p. 97) 

Lei 6766/79 – que vigora até hoje – “De acordo com seu Artigo 22, se o loteamento é 

regularizado, vias e praças, espaços livres e áreas destinadas à educação pública e outros 

equipamentos, constantes do projeto e do memorial descritivo, passam ao domínio público 

municipal.” (YÁZIGI, 2000, p. 142) 

“Em 1947, apenas 20,1% dos 4.834 logradouros públicos eram pavimentados.” (YÁZIGI, 

2000, p. 146) 

Segundo D´Ottaviano (2001), a área total de ruas calçadas na cidade, que em 1892 somava 

cerca de 588 mil metros quadrados, em 1902 chegou a 860 mil metros quadrados. Apesar de 

um grande incremento na superfície calçada (ver Tabela 5), ela continuava sendo deficitária: 

nestes mesmos dez anos, o número de habitações da capital mais que dobrou, passando de 

10.321 para mais de 24.000 prédios. 
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Tabela 5: Histórico do Calçamento executado nas ruas da cidade de São Paulo 
Calçamento executado em Área total calçada (m2) 
1899 43.990,16 
1900 37.159,36 
1901 57.835,06 
1902 76.672,53 
1903 34.908,14 

Fonte: Relatório de 1903 in D´OTTAVIANO, 2001, p. 159. 
 

 

De acordo com D´Ottaviano (2001), em 1917, as concessionárias dos serviços públicos 

aparecem como as principais causadoras de danos no calçamento das vias e passeios públicos 

da cidade. De acordo com o Relatório de 1917 (ver Tabela 6), grande parte da reposição de 

calçamentos realizada pela 3ª Seção da Prefeitura era originária dos estragos causados pelas 

concessionárias. 

Tabela 6: Histórico dos tipos de calçamento realizado no Município de São Paulo pela 
Prefeitura 
Ano Calçamento em asfalto 

(m2) 
Paralelepípedos de granito 
(m2) 

Macadame22 e sarjetas 
(m2) 

1912 524,93 73.132,63 18.456,46 
1913 14.462,96 105.195,38 24.311,11 
1914 27.830,51 74.171,48 21.315,32 
1915 32.009,09 108.838,60 40.499,71 
1916 12.562,85 133.506,03 104.467,44 
1917 - 76.292,57 28.957,40 

Fonte: Relatório de 1917 in D´OTTAVIANO, 2001, p. 159. 
 

 

Não se pode atribuir à falta de leis e normas o retrato das calçadas dos dias atuais, pois existe 

ampla legislação que regulamenta seu uso, execução e manutenção23. A primeira lei de 

regulamentação dos aspectos técnicos das calçadas, foi a Lei nº 2.689 de 04 de abril de 1924, 
                                                

22 Sistema de calçamento de estradas de rodagem, que consiste numa camada de pedra britada com cerca de 
0,30m de espessura, aglutinada e comprimida. 
23 No Anexo 3 são apresentadas as Leis existentes sobre calçadas. 
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que classificava a pavimentação dos passeios de São Paulo. Dentre os tipos, destacavam-se o 

cimentado, o ladrilho (conhecido como ladrilho hidráulico) e o mosaico português (este 

material, atualmente, não é recomendado para os passeios públicos – ver capítulo 7). 

Tanto a calçada como o passeio, destinam-se exclusivamente aos pedestres, como pode ser 

constatado na definição presente no Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/97: 

Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, 

não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de 

pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins. (Lei nº 9.503/97) 

Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, 

separada por pintura ou elemento físico separador, livre de 

interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 

excepcionalmente, de ciclistas. (Lei nº 9.503/97) 

A parte normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos 

separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, é chamada de pista; enquanto 

via urbana é o conjunto de ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à 

circulação pública, e vias e áreas de pedestres é o conjunto de vias destinadas à circulação 

prioritária de pedestres. 

Embora o Código de Trânsito apresente a definição de passeio, o Decreto nº 45.904, de 19 de 

maio de 200524, complementa especificando que: 

                                                

24 Este Decreto regulamenta o artigo 6º da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, no que se refere à 
padronização dos passeios públicos do Município de São Paulo. 



74 

Art. 1º. Passeio público é a parte da via pública, normalmente 

segregada e em nível diferente, destinada à circulação de qualquer 

pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou 

percepção, com autonomia e segurança, bem como à implantação de 

mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura, vegetação, 

sinalização e outros fins previstos em leis específicas. (Decreto nº 

45.904/05) 

Quando se discute questões relacionadas aos passeios públicos, calçadas ou vias de pedestres, 

é freqüente o surgimento do termo rebaixamento de calçada e guia, que corresponde à rampa 

construída no passeio, destinada a promover a concordância de nível entre o passeio e o 

leito carroçável. 

Segundo o Decreto nº 45.904/05, a execução, manutenção e conservação dos passeios, bem 

como a instalação de mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura, vegetação e 

sinalização, devem proporcionar acessibilidade adequada, segurança e o conforto aos 

pedestres. 

Pelas novas diretrizes desse Decreto, (ver Figura 16), os passeios públicos com mais de 2,00m 

de largura deverão ser divididos em três faixas, uma exclusivamente para pedestres (central), 

uma faixa de serviços para equipamentos públicos (junto à guia) e uma terceira faixa para 

rampas de acesso aos imóveis e vegetação. 
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Figura 16: Divisão da calçada em três faixas 
Fonte: Anexo II integrante do Decreto nº 45.904, de 19 de maio de 2005 

 

A faixa livre, exclusivamente de pedestres, deve ter largura mínima de 1,20m. Esta não é uma 

realidade observada nas calçadas de São Paulo, onde muitos equipamentos públicos e áreas 

verdes acabam ocupando o espaço destinado à passagem de pedestres. A Prefeitura de São 

Paulo recomenda, para calçadas com larguras inferiores a 2,00m, que se consulte as sub-

prefeituras antes de iniciar qualquer obra no passeio público, como rampas de acesso à 

residência, plantio de árvores ou instalações de equipamentos como guaritas de vigilâncias, 

entre outros. Na Figura 17 e na Figura 18 são mostrados exemplos de não-cumprimento de tal 

recomendação. 
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Figura 17: Poste na Calçada da rua Ibiaté 
Fonte: SHTV/2006 
 
 

 
Figura 18: Árvore na calçada da rua Ibiaté 
Fonte: SHTV/2006 

Vianna (2000) ressalta que as calçadas verdes dão à cidade uma qualidade estética e 

ambiental bastante interessante, porém, alguns proprietários utilizam incorretamente esses 

espaços públicos, com vegetação que ele caracteriza como “agressiva”, como no caso das 

coroas de cristo que acabam ferindo o transeunte. 

Além da acessibilidade a todos os tipos de usuários (entre eles o idoso e o deficiente), o 

referido Decreto aborda dois pontos que devem ser destacados: o passeio deve ser contínuo e 

integrado e deve haver conexões acessíveis entre o edifício e a calçada. Considerando-se o 

relevo da cidade de São Paulo e tendo-se em vista que cada proprietário é quem define25 a 

tipologia e execução da calçada em frente ao seu lote, alcançar uma continuidade nos pisos 

dos passeios públicos torna-se tarefa difícil de ser implementada. Cada proprietário procura 

nivelar a entrada do seu imóvel com a calçada, deslocando as diferenças de nível (no sentido 

longitudinal) para os limites do lote, gerando degraus nas calçadas, entre um lote e outro. 

                                                

25 Existem critérios, apresentados mais adiante, sobre as características dos materiais de revestimento. 
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O passeio, organizado em 3 (três) faixas, é composto pelos seguintes elementos: guias e 

sarjetas; faixa de serviço; faixa livre; faixa de acesso e esquina, incluindo a área de 

intervisibilidade. 

Ao percorrer as ruas e calçadas de São Paulo, percebe-se o caos que impera nestas paisagens: 

equipamentos urbanos obstruindo a passagem de pedestres, usos inadequados de atividades 

comerciais nos espaços de circulação, ausência de manutenção dos pisos e descaso tanto dos 

proprietários privados como também da administração pública. 

Embora a realidade constatada na maioria dos passeios públicos de São Paulo seja outra, o 

referido Decreto determina uma faixa de serviço, localizada em posição adjacente à guia. Esta 

faixa deve ter, no mínimo, 70cm e ser destinada à instalação de equipamentos e mobiliário 

urbano, à vegetação e a outras interferências existentes nos passeios, tais como tampas de 

inspeção, grelhas de exaustão e de drenagem das concessionárias de infra-estrutura, lixeiras, 

postes de sinalização, iluminação pública e eletricidade. 

Menneh (2002) afirma que a fluidez da circulação de pedestres nas áreas centrais é 

constantemente prejudicada pelo uso dos espaços livres públicos para fins privados (legal ou 

ilegalmente), decorrente do excesso de barracas utilizadas pelo comércio informal, do 

tamanho exagerado e localização inadequada de grande parte das bancas de jornal e da não 

hierarquização dos diversos itens de mobiliários urbanos implantados. 

A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres, desprovida de 

obstáculos, equipamentos urbanos ou de infra-estrutura, mobiliário, vegetação, floreiras, 

rebaixamento de guias para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência 

permanente ou temporária. Ela deve atender às especificações abaixo relacionadas: 

I - possuir superfície regular, firme, contínua e antiderrapante sob 

qualquer condição; 

II - ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua; 

III - ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por 

cento); 



78 

IV - possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros); 

V - ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica; 

VI - destacar-se visualmente no passeio por meio de cores, texturas, 

juntas de dilatação ou materiais em relação às outras faixas do 

passeio; 

VII - em alargamentos de passeios, nas esquinas, a rota acessível 

proposta pela faixa livre deverá ser preservada por meio de uma área 

de acomodação; 

VIII - ser livre de emendas ou reparos de pavimento, devendo ser 

recomposta em toda sua largura, dentro da modulação original, em 

caso de interferências. (Decreto nº 45.904/05) 

 

Resumindo, o piso das calçadas não deve apresentar desníveis e deve constituir uma rota 

acessível aos pedestres que neles caminhem, com superfície regular, firme, antiderrapante e 

sem obstáculos. 

Considerações 

Os passeios públicos já foram palcos de sociabilidade, onde as pessoas saíam às ruas 

calmamente para verem e serem vistas, como se estivessem em um desfile. Porém, a 

sociedade moderna fez com que a calçada passasse a ser basicamente utilizada como meio de 

circulação; acresce-se a este fato, a mudança da velocidade dos deslocamentos dos pedestres, 

sempre com pressa para atingir seu destino (principalmente nos grandes centros). Dentro deste 

contexto, exige-se muito mais da calçada em termos de segurança, acessibilidade e conforto. 

É preciso avaliar se os passeios públicos encontram-se dentro dos parâmetros prescritos pelas 

Leis. A regulamentação sobre os aspectos técnicos desses espaços é minuciosa: são indicadas 

as larguras mínimas, as inclinações e até os materiais para sua execução. Portanto, se em 

alguns pontos da cidade, as calçadas encontram-se em péssimo estado, não se deve ao fato da 

inexistência de leis e normas. Entre as Leis que determinam as regras claras para o uso 

adequado das calçadas, pode-se citar o Decreto nº 45.904/05. 



79 

Cabe à consciência de cada cidadão zelar pela calçada em frente ao seu lote, porém, como 

esta realidade não vem sendo posta em prática, a responsabilidade pelo quadro atual, muitas 

vezes acaba sendo atribuída à falta de fiscalização do cumprimento dessas leis e suas efetivas 

autuações.  
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5  ACESSIBILDADE ARQUITETÔNICA AMBIENTAL 

Se considerarmos a Grande São Paulo e a população flutuante que 

usufrui a cidade – cerca de 20 milhões de pessoas -, esse número sobe 

consideravelmente, ultrapassando os dois milhões de pessoas 

portadoras de deficiência. Apesar desses números alarmantes, não 

vemos essas pessoas pelas ruas, andando livremente e em segurança 

pela cidade. Afinal, onde elas estão? Escondidas? Confinadas? Com 

certeza, sim, pois a evidente falta de condições de nossas cidades, de 

infra-estrutura básica para receber a pessoa com deficiência, de 

equipamentos apropriados e de adaptação dos locais é tão alarmante 

quanto o número de pessoas de que estamos falando. (SCHWARZ, 

2001). 

Na busca por melhores condições de acessibilidade ambiental, é fundamental a existência de 

normas técnicas bem elaboradas que contemplem as necessidades especiais dos deficientes. 

Porém, para se alcançar uma sociedade mais inclusiva, a legislação deve estar inserida em 

uma política pública social ampla, com atuação nas diversas instâncias governamentais. 

Complementando este cenário, torna-se imprescindível a prática dessas leis. 

Na primeira parte deste capítulo, são apresentados os documentos que contêm as normas 

técnicas de acessibilidade ambiental utilizadas nos EUA, na França e no Brasil. Procurou-se 

destacar a estrutura e o enfoque de cada um, bem como, algumas diferenças técnicas entre 

eles. 

Como dito anteriormente, o termo acessibilidade ambiental é amplo e envolve diversas 

necessidades especiais (diferentes deficiências) e também várias tipos de espaços. Para esta 

pesquisa, foram analisadas especificamente as normas técnicas relacionadas à circulação nos 
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espaços públicos pelas pessoas com dificuldade de locomoção, principalmente os 

cadeirantes26. 

Também faz parte deste capítulo, a apresentação das principais Leis e Decretos27 relacionados 

ao tema acessibilidade ambiental às pessoas com deficiências. 

Para a elaboração ou modificação de um espaço construído deve-se considerar os aspectos de 

funcionalidade e conforto para utilização humana. Cabe ao arquiteto/ planejador organizar o 

espaço físico em função do homem real, do homem diferente, do homem indivíduo, sempre 

limitado de uma ou outra forma, jamais em função de um tipo padronizado, ideal e 

inexistente. 

O espaço construído planejado incorretamente, utilizando-se os parâmetros do homem ideal 

(atleta), acarreta para o homem comum algumas barreiras e perigos. Considerar as 

necessidades especiais das pessoas com deficiência no projeto é importante, porém, esta 

iniciativa ainda é pequena, pois a maioria dos espaços é projetada de forma padronizada. 

As pessoas portadoras de deficiência física sabem que os atuais avanços da ciência e da 

tecnologia podem apoiar seus processos de independência de mobilidade, em uma proporção 

nunca antes vista. Porém, esse potencial, para ser plenamente exercido, requer uma ação 

conjunta e dedicada, de todos os setores da sociedade, responsáveis pelas políticas públicas, 

organizações não-governamentais, setor privado, mídia, além das próprias pessoas com 

deficiência e suas entidades representativas. O movimento das pessoas com deficiência em 

direção a uma vida independente e auto-sustentada é um desafio à democracia social. 

                                                

26 Outros tipos de ambientes, como o interior de residências e outros tipos de deficiências, entre elas a visual, são 
merecedores de estudos específicos. 
27 A coletânea completa da legislação, relacionada às pessoas com deficiência, se encontra no Anexo 2. 
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5.1 LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS28 

Em relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, o Brasil é apresentado como o 

país com legislação para pessoas com deficiências, mais avançado das Américas, seguido 

pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Entretanto existe uma grande distância entre a legislação 

e a realidade cotidiana dos deficientes. 

5.1.1 EUA 

Em junho de 1990, foi assinado nos EUA, o documento Americans with Disabilities Act 

(ADA). A Casa Branca o descreve como uma das maiores conquistas desde a legislação de 

direitos civis - Civil Rights Act of 1964. A conquista dos direitos dos americanos deficientes 

teve início em 1986, com a aprovação do documento Toward Independence. A discriminação 

sofrida pelos portadores de deficiências, segundo o Congresso Americano, havia tomado 

muitas formas, incluindo normas e políticas super protetoras, segregação ou delegação a 

serviços ou programas menores, tendência à exclusão, exclusão intencional declarada, e uma 

série de barreiras físicas. 

A população de deficientes americanos - quase 54 milhões de pessoas - é o maior e mais 

diverso grupo minoritário nos Estados Unidos, ultrapassando os idosos e os afro-americanos. 

De acordo com o documento ADA, em geral, as pessoas com deficiências são mais velhas, 

mais pobres, têm menos escolaridade e menos empregos que as pessoas sem deficiências. 

O documento americano foi aprovado contendo 5 Títulos, brevemente descritos a seguir. 

No Título I, pela norma geral apresentada, exige-se que as empresas com mais de 15 

funcionários não podem discriminar pessoas com deficiência. O empregador deve oferecer 

                                                

28 No Anexo 4, estão disponibilizados os sumários dos documentos que contêm as normas técnicas dos EUA, da 
França e do Brasil. 
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condições razoáveis de acomodação aos deficientes para que exerçam as funções requeridas 

pelo cargo, mesmo que sejam necessárias reformas na estação de trabalho. 

A regra geral presente no Título II dispõe que nenhum deficiente qualificado pode ser 

discriminado ou excluído de participar, receber benefícios, desenvolver atividades ou 

programas em entidades públicas. Nesta seção da ADA, está incluído o Programa de 

Acessibilidade pelo qual nenhum deficiente pode ser excluído em razão de inacessibilidade ou 

falta de facilidades nos edifícios públicos. 

Pelo Título III, nenhum deficiente pode ser discriminado, ou isolado, quando da necessidade 

de produtos, serviços, facilidades, privilégios e vantagens em acomodações públicas29, por 

qualquer pessoa que possua ou trabalhe em locais de atendimento público. Nesta seção, consta 

que: all new construction must be readily accessible to and usable by individuals with 

disabilities. (ADA, 93, p.26). Embora o termo utilizado refira-se a todos os novos construídos 

após 26 de janeiro de 1993 (devem ser acessíveis aos indivíduos com deficiência), esta norma 

não é estendida aos estabelecimentos privados como clubes e locais religiosos, nem às 

construções residenciais. 

No Título IV, as companhias de telefonia devem providenciar serviços para deficientes 

auditivos e com dificuldades de fala, 24 horas por dia. 

O Título V traz especificações diversas, entre elas, consta que o termo deficiente não pode ser 

aplicado aos travestis e pessoas que utilizam ilegalmente drogas não podem ser consideradas 

como pessoas com incapacidade. 

Quanto aos Títulos I e II, são basicamente três, as medidas que devem ser aplicadas para se 

atingir os objetivos da norma: a primeira é a remoção de toda e qualquer barreira arquitetônica 

ou de comunicação; a segunda refere-se às adaptações das acomodações públicas e comerciais 

                                                

29 A ADA define acomodações públicas também os estabelecimentos privados com atendimento ao público, 
como hotéis, motéis, restaurantes, bares, teatros, auditórios, lojas, shopping centers, farmácias, hospitais, casas 
de saúde, terminais de transporte, museus, bibliotecas, ginásios, entre outros.  
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e a terceira, pela qual todos os edifícios novos devem ser acessíveis às pessoas portadoras de 

deficiência. Segundo o próprio documento ADA, esta terceira medida é a mais fácil, pois há 

vários anos, os estados americanos têm requerido aos arquitetos que projetem edifícios com o 

mínimo de acessibilidade ambiental. 

A norma americana apresenta em seu anexo (apêndice) um checklist para verificar as 

condições de acessibilidade ambiental. Neste checklist, ao lado de cada pergunta, são 

apresentadas alternativas de possíveis soluções. Este tipo de tabela com respostas sim ou não, 

facilita a identificação rápida das principais barreiras arquitetônicas. Esta pode ser uma 

proposta a ser acrescentada à norma brasileira. 

O referido documento americano possui também, um fluxograma onde qualquer proprietário 

pode visualizar em que situação se encontra o seu imóvel30. Este fluxograma é dividido em 

dois grandes grupos, os edifícios construídos antes da aprovação ADA e os edifícios pós 

aprovação ADA. 

Segundo o documento Americans with Disabilities Act, o caminho acessível deve ser 

contínuo, sem barreiras, com mobiliário acessível e espaços para construção ou facilidades. 

Percursos internos acessíveis incluem corredores, pisos, rampas, elevadores, e percursos 

externos acessíveis devem incluir áreas de estacionamento, de lazer, rampas, calçadas, ruas, 

rampas e elevadores. 

O documento americano reconhece que uma barreira significativa à inclusão é o acesso aos 

lugares onde os serviços são prestados, assim como a movimentação dentro desses lugares. A 

dificuldade de acesso afeta toda a comunidade - não apenas as pessoas com deficiências, mas 

também outras, como as mulheres grávidas e os idosos. Uma disposição do documento 

determina que a discriminação inclui a não remoção de barreiras arquitetônicas ou de 

comunicação nas instalações existentes, se tal remoção puder ser feita prontamente - isto é, 

sem muita dificuldade ou sem um custo muito elevado. Os exemplos incluem a instalação de 

                                                

30 Ver Anexo 5 – ADA - Facilities Compliance Flowchart 
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barras de apoio em instalações sanitárias, o rebaixamento de telefones públicos ou o 

acréscimo de inscrições em Braille aos botões de controle dos elevadores. 

Caso uma barreira não possa ser removida prontamente, deve-se tentar proporcionar métodos 

diferentes para os serviços ou programas. A legislação americana estabelece um padrão muito 

mais elevado de acessibilidade para as novas construções e grandes alterações nas instalações, 

porque o custo é menor quando a acessibilidade faz parte de uma nova obra desde a fase de 

projeto. 

Os criadores do documento ADA reconheceram que alguns dos mais sérios impedimentos ao 

acesso para pessoas com deficiências não são apenas os problemas que podem ser resolvidos 

pelos arquitetos. Há também problemas de atitude. Uma barreira causada pela atitude é 

definida como uma maneira de pensar ou sentir que resulta em um comportamento que limita 

o potencial das pessoas com deficiência de agirem de forma independente. 

A promulgação do Americans with Disabilities Act trouxe a promessa de maior acesso aos 

espaços públicos, maiores e melhores oportunidades de emprego, e a oportunidade de 

participar de maneira mais completa das principais atividades na vida da comunidade. Os 

defensores da lei vislumbraram um mundo no qual os centros das artes cênicas, os museus, os 

parques públicos e os centros de recreação seriam projetados ou adaptados para que todos os 

pudessem freqüentar, um mundo no qual os usuários de cadeiras de rodas pudessem se 

movimentar livremente e no qual a tecnologia colocaria as imagens e os sons da comunidade 

ao alcance de todos os moradores. 

O documento americano contém os principais critérios de acessibilidade ambiental, porém, a 

sua formatação dificulta a compreensão imediata dos parâmetros, pois a parte escrita é 

apresentada separadamente das ilustrações, que se encontram no final do texto. 
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5.1.2 França 

A regulamentação francesa considera que os espaços e a integração das pessoas com 

deficiência na cidade são obrigações nacionais de todos os interventores da construção e da 

vida social. 

O CATED – Centre D´Assistance Tecnhique et de Documentation, é um órgão que atua como 

interlocutor entre os atores da construção civil e presta serviços aos profissionais da 

construção e da administração pública. O CATED, além de prestar assistência técnica 

(algumas por telefone), possui publicações técnicas à venda. Uma dessas publicações trata-se 

do documento Handicapés - Accès et Aménagement dês bâtiments, de 2001, que contém as 

obrigações para a elaboração de um projeto de uma construção. Ele inclui Decretos e 

Circulares relacionados à acessibilidade pelos deficientes às construções residenciais 

(coletivas), aos estabelecimentos que recebem públicos, aos locais de trabalho e vias públicas. 

A legislação francesa referente à acessibilidade aos portadores de deficiência física baseia-se 

principalmente no Código da Construção e da Habitação (L. 111-8) e nas Leis nº 75-534 de 

30 de junho de 197531 e nº 91-663 de 13 de julho de 1991: 

Les dispositions architecturales et aménagements des locaux 

d'habitation et des installations ouvertes au public, notamment les 

locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que 

ces locaux et installations soient accessibles aux personnes 

handicapées. Les modalités de mise en œuvre progressive de ce 

principe sont définies par voie réglementaire dans un délai deux mois 

à dater de la promulgation de la présente loi. (Lei nº 75-534 de 30 de 

junho de 1975, Capítulo V, Art. 49) 

                                                

31 Com as modificações introduzidas pelas leis: n 78-753 de 17 de julho de 1978, n 85-1403 de 30 de dezembro 
de 1985 (art. 81), n 86-11 de 6 de janeiro de 1986 (art. 13), n 86-17 de 6 de janeiro de 1986 (art. 78), n 89-18 de 
13 de janeiro de 1989, n 94-43 de 18 de janeiro de 1994 (art. 59), n 96-1181 de 30 de dezembro de 1996 
(art.139), n 97-60 de 24 de janeiro de 1997 (art. 27). 
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A Lei Federal Francesa nº 91-663/ 1991 complementa a Lei nº 75-534, referenciando a 

obrigatoriedade, principalmente, do art 111.8 do Código de Edificações e de Habitação, no 

que compete à acessibilidade aos deficientes em habitações coletivas, locais de trabalho e 

instituições públicas: 

Loi n° 91-663 du 13 juillet 199: portant diverses mesures destinées à 

favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux 

d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du 

public. (Lei nº 91-663 de 13 de julho de 1991) 

Além das citadas Leis, o Código da Construção e da Habitação, em seu Art. L. 111-7, 

também trata da acessibilidade ambiental das residências, dos locais de trabalho e de 

estabelecimentos e espaços públicos. 

O CATED corresponde à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no sentido da 

prestação de serviços e consultorias técnicas. Porém, o documento Handicapés - Accès et 

Aménagement dês bâtiments, sobre a acessibilidade das construções, não se assemelha ao da 

Norma Técnica Brasileira 9050/04 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a 

edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos - da ABNT32. O texto francês é uma 

reunião de decretos, leis e circulares, acrescidos de comentários escritos e ilustrações, já a 

norma brasileira é um texto único que contém os detalhes técnicos para que se faça cumprir a 

legislação sobre acessibilidade ambiental.  

Embora o documento francês não se apresente como um texto único, as ilustrações dos 

critérios de acessibilidade são apresentadas ao lado da lei ou circular, facilitando a sua 

compreensão. 

                                                

32 A NBR 9050/2004 está comentada na seção 5.2 – Normas técnicas brasileiras. 
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A estrutura e apresentação do documento americano publicado pelo documento ADA são 

similares ao da Norma Brasileira, pois são textos que possuem uma unidade e são mais fáceis 

de serem lidos e compreendidos. 

5.2 NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS 

No Brasil, o principal documento técnico referente à acessibilidade ambiental é a Norma 

Técnica Brasileira NBR 9050/04 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a 

edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos, aprovada pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) em 1984 e revisada em 2004. Esta norma fixa os padrões e 

critérios que visam a propiciar às pessoas portadoras de deficiências condições adequadas e 

seguras de acessibilidade a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. A NBR 

9050 foi incorporada na legislação municipal, estadual e federal. 

Embora esta pesquisa tenha como enfoque a acessibilidade nos espaços públicos de 

circulação, cabe ressaltar que existem outras NBRs que tratam da acessibilidade em casos 

específicos, tais como: 

– NBR 9077/1993 – Saídas de emergência em edifícios – Procedimento; 

– NBR 9283/1986 – Mobiliário urbano – Classificação; 

– NBR 9284/1986 – Equipamento urbano – Classificação; 

– NBR 14273/1999 - Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência no transporte 

aéreo comercial; 

– NBR 14020/1997 – Transporte – Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência – 

Trem de longo percurso; 

– NBR 14021/1997 - Transporte – Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência – 

Trem metropolitano; 

– NBR 14022/1997 - Transporte – Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência em 

ônibus e trólebus, para atendimento urbano e intermunicipal; 

– NBR 13994/2000 – Elevadores de Passageiros – Elevadores para transportes de pessoa 

portadora de deficiência; 
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– NBR 14970-1/2003 – Acessibilidade em veículos automotores.Parte 1: requisitos de 

dirigibilidade; 

– NBR 14970-2/2003 – Acessibilidade em veículos automotores.Parte 2: diretrizes para 

avaliação clínica de condutor com mobilidade reduzida; 

– NBR 14970-3/2003 – Acessibilidade em veículos automotores.Parte 3: diretrizes para 

avaliação clínica de condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor 

apropriado. 

Nos capítulos 6 e 7 é apresentada a pesquisa de campo desenvolvida para este trabalho. 

Embora se trate de uma avaliação comportamental dos usuários dos espaços públicos de 

circulação, é importante destacar aqui, alguns parâmetros técnicos básicos de acessibilidade 

ambiental, presentes na norma brasileira. 

5.2.1 NBR 9050/04 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, 

espaço, mobiliário e equipamentos urbanos 

Para as principais condições de acessibilidade, a NBR 9050/04 adota um módulo de 

referência de 0,80m x 1,20m (ver Figura 19), o qual representa a projeção no piso de uma 

pessoa utilizando cadeira de rodas. Como as medidas das cadeiras de rodas são variáveis, 

dependendo da idade do cadeirante, do tipo e do material da cadeira, a adoção deste módulo 

auxilia no projeto de dimensionamento dos espaços construídos, incluindo os de circulação. 

 
Figura 19: Módulo de referência do cadeirante 
Fonte: Figura da NBR 9050/04 adaptada pelo autor. 
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Como uma das variáveis da avaliação comportamental refere-se à opinião do pedestre 

(incluindo os cadeirantes) em relação ao espaço livre de circulação das calçadas, destacam-se 

três situações na norma brasileira: para a passagem de um cadeirante sozinho é necessária 

uma largura mínima de 0,90m; para a passagem de uma cadeira de rodas e um pedestre esta 

largura varia entre 1,20m e 1,50 m e para a passagem de duas cadeiras de rodas, a largura 

deve estar compreendida entre 1,50m e 1,80m (ver Figura 20). 

 
Figura 20: circulação de cadeirantes 
Fonte: Figura da NBR 9050/04 adaptada pelo autor. 

 

 

A NBR 9050/04 apresenta várias medidas ergométricas que auxiliam a atividade projetual dos 

espaços. Como esta pesquisa enfoca uma avaliação comportamental da acessibilidade 

ambiental33, foram aqui destacadas somente as principais medidas de referência. A Figura 21 

indica a área para manobra de uma cadeira de rodas sem deslocamento: para rotação de 360º, 

                                                

33 Ver LANCHOTI, 2005: a Tese apresenta os critérios de avaliação de desempenho dos espaços urbanos 
construídos – parâmetros técnicos. 



91 

o diâmetro necessário é de 1,50m; para rotação de 90º são necessários 1,20m x 1,20m e para 

rotação de 180º são necessários 1,50m x 1,20m. 

 
Figura 21: Rotação da cadeira de rodas. Fonte: NBR 9050/04 
Fonte: Figura da NBR 9050/04 adaptada pelo autor. 
 

 

Além da NBR 9050/04, outros documentos também contribuem para que os espaços 

construídos sejam acessíveis aos portadores de deficiências. Entre eles, tem-se o Código de 

Obras de São Paulo. Ele dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no 

projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos 

limites dos imóveis. 

Assim como no caso da NBR 9050/04, foram destacados aqui, alguns critérios básicos do 

Código de Obras (BLOCH e BOTELHO, 1999), referentes à circulação de pessoas com 

dificuldade de locomoção, como visto a seguir. 

O Código de Obras define que as rampas devem ter inclinação máxima de 10% quando forem 

meio de escoamento vertical da edificação, sendo que sempre que a inclinação exceder 6%, o 

piso deverá ser revestido com material antiderrapante. 

Para o acesso de pessoas portadoras de deficiências físicas, o imóvel (local de reunião com 

mais de 100 pessoas ou qualquer outro uso com mais de 600 pessoas) deve possuir rampa 

com largura mínima de 1,20 m, para vencer eventual desnível entre o logradouro público ou 

área externa e o piso correspondente à soleira de ingresso à edificação. Este é um item muito 
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discutido, pois, pelas novas normas dos passeios públicos (ver Figura 16), esta rampa de 

entrada do imóvel não pode em qualquer hipótese ocupar a faixa livre de passagem da 

calçada, devendo estar instalada na faixa de acesso. Nos edifícios públicos, este critério pode 

ser fiscalizado, porém, devido ao relevo acentuado em algumas áreas da cidade de São Paulo, 

os proprietários particulares (principalmente de residências unifamiliares) acabam utilizando 

toda a largura da calçada para executar a rampa de acesso ao seu imóvel. 

Como já mencionado neste trabalho, a acessibilidade ambiental deve ser universal, portanto, 

deve atender a todos os tipos de deficientes. Neste sentido, o Código de Obras exige que no 

início e término das rampas, o piso deve ter tratamento diferenciado, para orientação de 

pessoas portadoras de deficiências visuais. 

Estes são alguns dos critérios exigidos pelo Código de Obras e complementam a 

NBR9050/04. 

5.2.2 Questões técnicas referentes à circulação de pedestres nos espaços públicos 

A estrutura da norma brasileira (NBR 9050/04) se assemelha ao texto americano Americans 

with Disabilities Act (ADA), já o documento francês analisado possui uma estrutura diferente 

dos dois primeiros, pois apresenta a redação das Leis que tratam da acessibilidade ambiental. 

A estas Leis francesas foram acrescidos comentários e ilustrações. 

Embora os três textos abordem os temas básicos referentes à acessibilidade dos espaços de 

circulação, existem pequenas diferenças técnicas e de dimensionamento entre as publicações. 

Estas diferenças, especificamente relacionadas aos espaços de circulação, são comentadas a 

seguir. 

No Brasil, o capítulo 6 da NBR 9050/04 apresenta critérios e parâmetros sobre acessos e 

circulação. Fazem parte deste capítulo os seguintes itens relacionados à circulação externa: 

condições gerais dos pisos, piso tátil, desníveis, grelhas, acesso às edificações, rampas, 

patamares de descanso, plataforma elevatória, circulação externa (inclinação transversal e 

longitudinal, faixa livre, rebaixamento de calçadas) e passarelas para pedestres. 
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Já no caso da norma francesa, as condições gerais referentes à circulação externa em espaços 

públicos, tais como, corredores, pisos, rampas, guarda-corpo, patamares de descanso, 

desníveis e obstáculos, são apresentados com menor grau de detalhamento que na norma 

brasileira. Um exemplo deste caso é quanto à circulação nos passeios públicos, tratado no 

item 6.10.7 da NBR 9050/04, no qual são apresentados cinco casos diferentes de 

rebaixamento de calçada nas esquinas. 

Em âmbito geral, são pequenas as diferenças entre os parâmetros adotados nas três normas, 

dentre eles, tem-se que a NBR9050 fixa um módulo de referência do espaço ocupado pelo 

cadeirante de 1,20m x 0,80m, enquanto a francesa adota as dimensões máximas do espaço 

ocupado pelo cadeirante como sendo 1,25m x 0,75m, o que pode influenciar no projeto de 

espaços ou equipamentos urbanos. 

O guia de acessibilidade americano e a NBR 9050 destacam as interferências dos critérios de 

acessibilidade dos cadeirantes com os dos deficientes visuais, enquanto a norma francesa 

analisada nesta pesquisa não inclui esta categoria de deficientes. A calçada acessível é um 

exemplo de interferência entre as necessidades específicas de cada deficiência: o 

rebaixamento de guia, que facilita a circulação de um cadeirante, pode vir a ser uma barreira 

para o deficiente visual. É necessário, portanto, que se construa o rebaixamento dotado de um 

piso tátil para que a pessoa, com dificuldade visual, reconheça o início do rebaixamento. Este 

tipo de sinalização tátil deve também estar presente quando houver obstáculos suspensos entre 

0.60 e 2.10m, como caixas de correio e telefones públicos, no início e término de escadas; 

junto às portas de elevadores e junto a desníveis, como plataformas de embarque, palcos, etc. 

Segundo a NBR 9050 o cadeirante consegue transpor um desnível de apenas 1,5 cm enquanto 

na legislação francesa este desnível é de 2,0 cm. 

Outro detalhe técnico presente nas três normas analisadas refere-se à instalação das grelhas de 

drenagem de água pluvial e respiradouros nas calçadas e locais de circulação. Elas devem 

possuir espaçamentos menores que 2,5cm e preferencialmente colocadas no sentido 

transversal à rota acessível. Este é um detalhe extremamente importante para que a roda 

dianteira da cadeira não entale na grelha. Existe neste caso uma contradição: enquanto a 
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NBR9050/04 detalha com precisão o vão de uma grelha na calçada, o que se verifica na 

cidade é uma outra realidade, como no caso do embarque nas estações de metrô: o vão 

existente entre o vagão quando estacionado junto à plataforma de embarque é muito maior 

que a recomendação do vão de uma grelha (ver Figura 22). Neste caso, embora exista 

sinalização indicando o local de embarque para os deficientes, os cadeirantes necessitam de 

auxílio de terceiros para entrar no vagão. 

 
Figura 22: Vão entre a plataforma de embarque e o vagão de metrô 
Fonte: SHTV/2002. 
 

 

No levantamento feito das condições das calçadas dos Distritos da Sé e da República (ver 

capítulo 6), pôde-se verificar que as calçadas paulistanas ainda não se enquadram no conceito 

proposto pela Prefeitura, porém, este quadro vem se alterando lentamente com algumas 

intervenções públicas. Cabe aqui uma observação: ao se falar em rebaixamento de guias e 

rampas de acesso aos cadeirantes, cria-se uma falsa impressão de que tudo é uma questão de 

execução ou não; porém, há muitos casos em que o cumprimento da norma é feito apenas para 
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constar como norma prática legalizada, não atendendo, porém, de fato, aos objetivos 

propostos pela legislação. Ver Figura 30 e Figura 31 no capítulo 6, que mostram guias 

rebaixadas, porém, sem condição de uso. 

Na norma francesa o patamar de descanso entre rampas seqüenciadas deve possuir 1,40m de 

comprimento enquanto o patamar na norma brasileira deve ser feito com 1,20m. Ainda em 

relação à circulação, a norma francesa exige uma faixa livre de 1,40m quando existir muros 

nas laterais, admitindo 1,20 para os casos em que não haja nada construído nas laterais. No 

caso brasileiro, a NRB 9050 exige uma largura mínima de 1,20m independente da existência 

ou não de construções nas laterais (porém, aconselha uma largura útil de 1,50m). Já a norma 

americana estipula uma largura mínima de 36” (91,5m) como percurso acessível. Embora se 

verifique que o padrão adotado no Brasil, de 1,20m, encontra-se na média - acima da 

americana e abaixo da exigência francesa - é preciso que este tipo de regulamentação seja 

efetivamente cumprida na prática. 

As recomendações técnicas e normas de acessibilidade brasileiras são semelhantes tanto às da 

legislação francesa como às da americana, mostrando que de fato, o Desenho Universal foi 

instituído para que se criasse uma linguagem de acessibilidade internacional. 

5.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Embora não se discuta a contribuição da legislação na conquista de uma vida mais igualitária 

dos deficientes, não se pode deixar de reconhecer a dificuldade de se colocar em prática esses 

avanços. O trecho extraído do jornal O Estado de São Paulo descreve: 

Desviar de buracos, equilibrar-se na guia, disputar lugar com carros e 

ônibus no meio-fio. A vida dos pedestres em São Paulo nunca foi 

fácil, mas piorou com algumas obras que bloquearam a passagem das 

calçadas. [...] No espaço apertado que ainda dá passagem, o problema 

é a irregularidade do piso. (ROMANELLI, 2004). 
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5.3.1 Principais Leis e Decretos34 

Um dos principais marcos no campo da legislação voltada aos deficientes físicos foi a 

promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988. Em seu art. 24, XIV, ela estabelece 

que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, “a proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência”. 

A Constituição delegou aos municípios maior autonomia para legislar sobre os assuntos de 

interesses locais e traçar as diretrizes no ordenamento do território. Dentre esses assuntos 

destacam-se um sistema de sinalização acessível a qualquer pessoa nos espaços e mobiliários 

urbanos e o desenho de espaços urbanos, edificações e transportes que atendam as demandas 

das pessoas com deficiência. 

A Constituição de 1988 é uma das mais avançadas do mundo sobre o tratamento da questão 

da deficiência. Em seguida a ela, a lei 7.853, de 1989, transferiu para os estados e municípios 

a responsabilidade pela adoção de normas que eliminem as barreiras de acesso das pessoas 

portadoras de deficiência e edificações, espaços urbanos e meios de transportes. Nesse caso 

cabe ao Município promover o adequado ordenamento territorial, que, para tal, deve dispor de 

diversos instrumentos legais e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e dos ministérios da Saúde e do Trabalho. 

Em 1992, a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Deficiente (CORDE) lançou 

um programa “Cidade para Todos”, com o objetivo de contribuir na criação de iniciativas 

municipais para eliminação de barreiras arquitetônicas e ambientais.” (NERI, 2003) 

Pela Constituição Federal, cabe ao Estado promover programas de prevenção e atendimento 

especializado para os portadores de deficiências física, sensorial ou mental, bem como a 

                                                

34 No Quadro 1 - Cronologia das principais ações de inclusão social dos portadores de deficiências, apresentado 
no capítulo 3, foram listados os títulos das Leis e Decretos relacionados ao tema desta pesquisa. Porém, neste 
capítulo, serão abordados os conteúdos das principais Leis e Decretos dos últimos 20 anos, que abordam 
especificamente a acessibilidade dos deficientes físicos. 



97 

integração social do portador de deficiência. Para isto, o Estado deve proporcionar 

treinamento para o trabalho, facilitação aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 

preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Segundo a Constituição, têm-se as seguintes 

diretrizes: 

§ 2° - A lei disporá sobre Normas de construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 

coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência. (TÍTULO VIII, CAPÍTULO VII) 

Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 

atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2°. 

(TÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS). 

Como comentado no início deste trabalho, somente a criação de Leis específicas não é 

suficiente para tornar a cidade mais acessível aos portadores de deficiências, é preciso que 

haja uma política mais ampla, com articulação entre as entidades governamentais e não-

governamentais. Neste sentido, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, trata 

da questão da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e das 

normas de proteção. Dentre elas destacam-se: o incentivo à formação de recursos humanos 

para atendimento adequado da pessoa portadora de deficiência e a aplicação da legislação 

específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho, em favor da pessoa portadora de 

deficiência, nos órgãos e nas entidades públicos e privados. 

Ainda segundo o Decreto nº 3.298, faz parte das normas de proteção, a fiscalização do 

cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência. 
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Na esfera estadual, pelo Decreto nº 33823, foi instituído em 1991 o Programa Estadual de 

Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência, articulado e coordenado pelo Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP). 

Assim como na Constituição Federal, também consta da Constituição Estadual, a 

responsabilidade dos Poderes Públicos estadual e municipal de assegurar a integração social 

dos portadores de deficiências, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência. 

Para a concretização desta medida foram adotadas ações obrigatórias, como a implantação do 

sistema "Braille" em estabelecimento da rede oficial de ensino, e também incentivos para as 

empresas que adaptarem seus equipamentos para o trabalho de portadores de deficiências 

Uma das grandes conquistas legislativas foi o direito dos portadores de deficiências e dos 

idosos, ao acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos 

veículos de transporte coletivo urbano. 

“O acesso a transportes e locomoção nas ruas são desafios para deficientes físicos de São 

Paulo. A iniciativa privada tem consciência só quando a lei exige. Poucas pessoas 

compreendem mais a importância do direito de ir e vir, garantido pela Constituição de 88, do 

que os deficientes físicos.” (COZER, 2003) 

A lei estadual passou a dar importância à questão da acessibilidade na década de 80. A Lei nº 

3.710 de 10 de janeiro de 1983 e a Lei nº 5.500 de 31 de dezembro de 1986, estabelecem 

condições de acesso aos edifícios públicos pelos deficientes físicos. 

Como dito anteriormente, a legislação brasileira é merecedora de elogios, porém o problema 

concentra-se na sua aplicação e fiscalização. Um dos mecanismos para que tanto a entidade 

privada como a pública, cumpram o estabelecido por lei, é a aplicação de multas, como pode 

ser verificado no caso da Lei nº 10.779 de 9 de março de 2001, onde os shoppings centers são 

obrigados a fornecer cadeiras de rodas para pessoas portadoras de deficiência e para idosos. O 

não cumprimento desta Lei (art 4º) fica estabelecida uma multa diária no valor de 500 

UFESPs – Unidades Fiscais do Estado de São Paulo. 
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Nos últimos anos a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) vem promovendo 

a adequação das escolas para que sejam acessíveis aos deficientes. Uma reforma tem um custo 

orçamentário muito maior que um projeto já planejado e adaptado. Um dos principais desafios 

são os desníveis, pois como a inclinação das rampas varia de 5 a 10%, elas exigem um espaço 

que muitas escolas não possuem; em casos onde a construção de rampas é impraticável, a 

opção é a instalação de elevador, porém seu custo é muito maior e exige manutenção 

contínua. 

Em relação ao acesso e eliminação de barreiras arquitetônicas, no âmbito municipal, muitas 

leis foram aprovadas, principalmente a partir da década de 80. Quanto à legislação municipal, 

a Lei nº 9.199 de 1980 trata da obrigatoriedade de construção de rampas que permitam o 

acesso de deficientes físicos. 

Já a Lei Municipal nº 9.803 de 1984 trata da obrigatoriedade do rebaixamento de guias, 

calçadas e canteiros centrais, situados nas travessias sinalizadas. Embora esta exigência esteja 

em vigor há 20 anos, a eficácia desta eliminação de barreira não ocorre em grande parte da 

cidade de São Paulo, como exemplificado na Figura 23, que mostra calçada recém reformada, 

porém, sem execução de guia rebaixada junto à travessia de pedestres. 

 
Figura 23: Calçada sem rebaixamento na rua Veneza 
Fonte: SHTV/2006 
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O artigo 18 da Lei 10.508/88 explica que “os passeios deverão ser mantidos (pelo proprietário 

do terreno) em perfeito estado de conservação, para que os pedestres neles transitem com 

segurança, resguardados, também, seus aspectos estéticos e harmônicos”. Em relação a este 

critério, é possível acrescentar que cada proprietário define o material da calçada em frente ao 

seu lote, ocasionando escolhas de pisos gramados, pisos mistos (grama de grelha de concreto), 

pisos de cerâmica escorregadios; que impossibilita o cadeirante de circular pela calçada. Há a 

necessidade de uma padronização do material a ser utilizado nas calçadas, previamente 

aprovado pela prefeitura antes da execução pelo proprietário. 

A Lei nº 10.832 de 1990 determina tratamento prioritário às pessoas portadoras de 

deficiências físicas. 

A Lei nº 11.228 de 1992 dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obedecidas no 

projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações. Esta lei 

revogou a Lei nº 8.266 de 20 de junho de 1975 referente ao Código de Obras do Município de 

São Paulo e deu outras providências. Dentre as novas exigências, apresenta-se a 

obrigatoriedade de rampas para edificações destinadas a local de reunião com mais de 100 

pessoas e qualquer outro uso com mais de 600 pessoas. 

A Lei nº 11.605 de 1999 dispõe sobre a criação da categoria de uso R-3- conjunto residencial, 

criada pelo artigo 18 da Lei º 8.001, de 1973, com nova redação dada pelo artigo 19 da Lei nº 

8.881, de 1979, passa a compreender também, a subcategoria R3-03, conjunto residencial 

horizontal, com previsão de acesso para deficientes físicos. 

O Decreto nº 34.740 de 7 de dezembro de 1994 torna obrigatório, no que se refere à 

acessibilidade, além das disposições presentes no Código de Obras, as recomendações da 

NBR 9050. 

Estas foram algumas das principais Leis brasileiras que tratam da questão da acessibilidade 

aos portadores de deficiência no que ser refere à circulação. Existe um esforço tanto no 

âmbito municipal, estadual como federal para que as políticas públicas sejam implantadas, 

porém, cabe a cada cidadão acatar e fiscalizar o cumprimento desta legislação. 
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5.3.2 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de São Paulo 

Além da legislação sobre acessibilidade e direitos dos portadores de deficiência, faz-se 

necessário para este trabalho destacar algumas leis sobre espaços públicos, visto que a 

pesquisa de campo (capítulo 6 e 7) é realizada com enfoque nos espaços públicos de 

circulação de pedestres. 

Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município de São Paulo (PED), um dos 

objetivos da política de Áreas Públicas é o planejamento e a implantação de equipamentos 

sociais de acordo com a demanda projetada e de acordo com a infra-estrutura. Para isto ele 

torna-se obrigatória a elaboração de plano de ocupação, reorganização e revitalização de áreas 

de médio e grande porte, de forma a evitar a ocupação desordenada por vários equipamentos 

sociais dissociados urbanisticamente e em relação aos seus usos; 

O PED também prevê a integração dos espaços públicos com o entorno, promovendo, junto 

aos órgãos competentes, os tratamentos urbanísticos e de infra-estrutura adequados. Todas 

essas medidas incentivam o uso dos espaços públicos pelos cidadãos, porém, cabe ressaltar 

que deveria estar explícito na Lei que, dentre os equipamentos sociais, sejam eles de lazer 

como balaços ou escorregadores, sejam de utilidade pública como bebedouros e sanitários, 

todos eles deveriam atender também os portadores de deficiências. 

O Decreto nº 36.594 de 1996 previa a reserva de uma faixa livre de 1,10m no passeio público, 

na qual não poderia existir qualquer interferência ou obstáculo, principalmente de 

equipamentos instalados por concessionárias públicas, tais como telefones, caixas de correio, 

postes de iluminação, lixeiras, placas de semáforos, rampas de acesso aos portadores de 

deficiência física, bancas de jornal e revista e demais equipamentos autorizados pela 

Prefeitura. O Decreto nº 45.904, de 2005 aumenta esta faixa para 1,20m de largura, com as 

mesmas especificações. 

O parágrafo acima mostra que a legislação é precisa, minuciosa e vem sendo revisada e 

atualizada, mas, é preciso que as alterações não aconteçam somente no papel. Os exemplos da 

Figura 24 e Figura 25 mostram que, em alguns pontos da cidade de São Paulo, não há nem ao 
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menos 1,10m livre nas calçadas, portanto, o aumento exigido pelo novo Decreto para 1,20m 

livre, talvez não resulte em alterações efetivas da acessibilidade nos passeios públicos. 

Em questionário aplicado aos pacientes da Santa Casa de Misericórdia em 200235, pôde-se 

constatar que o primeiro item de descontentamento dos cadeirantes foi a questão da falta de 

rebaixamento de guias no trajeto entre a Santa Casa e a Estação de metrô Santa Cecília, 

seguido pela queixa dos ambulantes que se instalam nas calçadas obrigando os pacientes a 

andarem no meio fio (Figura 24 e Figura 25) 

 
Figura 24: Rua próxima à Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo: calçadas sem espaço 
para circulação de cadeirantes, ocupação por 
ambulantes. 
Fonte: SHTV/2002 

 
Figura 25: Travessia de pedestres próxima 
à Estação Santa Cecília do Metrô (SP): sem 
rebaixamento de guia junto à faixa de 
pedestres 
Fonte: SHTV/2002. 

 

O conceito de acessibilidade para todos, defendido pela CPA, enfoca um aspecto importante: 

não se deve pensar em realizar adaptações de espaços construídos para uma demanda 

específica, porque todos os indivíduos podem necessitar de um momento para outro, de uma 

acessibilidade adequada. Neste sentido, o conceito de Mobilidade Urbana Sustentável é 

                                                

35 Foram aplicados 16 questionários aos pacientes do Centro de Reabilitação da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, dos quais, selecionou-se uma cadeirante que utilizava o metrô no percurso casa-hospital para que 
pudesse ser feito o acompanhamento do trajeto, devidamente registrado em entrevista e fotos (responsável: 
Simone Helena Tanoue Vizioli, 2002) 
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totalmente Universal quando diz que o acesso deve ser amplo e democrático, como visto a 

seguir: 

Mobilidade Urbana Sustentável: é 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 de transporte coletivo e não motorizados, de forma efetiva, 

socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável. (Brasil. 

Ministério das Cidades. Brasil Acessível. Programa Brasileiro de 

Acessibilidade Urbana 200536). 

O Decreto nº 45.904/2005 traz normas de padronização dos passeios públicos do Município 

de São Paulo, como já mencionado anteriormente (ver Figura 16). As calçadas com mais de 

2,00m de largura deverão ser divididas em três faixas, descritas a seguir: 

- Faixa de serviço - destinada à colocação de árvores, rampas de acesso para veículos ou 

portadores de deficiências, poste de iluminação, sinalização de trânsito e mobiliário 

urbano como bancos, floreiras, telefones, caixa de correios e lixeiras; 

- Faixa livre – destinada exclusivamente à circulação de pedestres, sem quaisquer 

desníveis, obstáculos físicos, temporários ou permanentes ou vegetação; 

- Faixa de acesso – área em frente ao imóvel ou terreno, onde pode estar a vegetação, 

rampas, toldos, mobiliário móvel como mesas de bar, floreiras, desde que não impeçam 

o acesso aos imóveis. 

                                                

36 
http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/dpdh/sicorde/Semin%C3%A1rio%20Internacional%20Acessiblidade%20e
%20Inclus%C3%A3o/Brasil%20Acess%C3%ADvel_%20%20Renato%20Boareto_Min%20Cidades_Brasil.ppt 
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Caso a calçada tenha menos que 1,90m deve-se consultar a sub-prefeitura para que um técnico 

avalie a situação e apresente uma alternativa. Sempre se priorizará a faixa livre de pedestres. 

De acordo com o referido Decreto, as rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas 

às faixas de travessia de pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da 

calçada para o da rua, melhorando a acessibilidade não somente aos portadores de 

deficiências, como também às pessoas com carrinhos de bebês ou de compras. A Figura 26 

faz parte um projeto piloto de uma ação conjunta entre a Prefeitura de São Paulo e os lojistas 

da Rua João Cachoeira para melhorar as condições das calçadas ao longo da rua mencionada. 

Nota-se ainda na Figura 26, que foi adotado um piso tátil (piso com textura diferenciada) para 

que o deficiente visual possa ser alertado do desnível. 

 
Figura 26: Guia Rebaixada, R. João Cachoeira (SP). 
Fonte: SHTV/2005 
 

Pode-se afirmar então que, se um passeio ou praça pública é acessível a uma pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida, qualquer cidadão conseguirá usufruir deste espaço. 

Considerações 

A legislação e as normas brasileiras abrangem todos os requisitos técnicos presentes em 

normas americanas e francesas. A falta de acessibilidade ambiental, em São Paulo, não se 

justifica pela inexistência de legislação. A não execução e aplicação dessas normas podem ser 

atribuídas a vários outros fatores: falta de incentivo (verbas orçamentárias do governo), falta 
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de fiscalização e punição às infrações, ou até mesmo à execução de baixa qualidade, que não 

atende ao objetivo de se criar uma cidade acessível, mas sim, apenas ao cumprimento formal 

da lei. 

Na França a primeira Lei sobre acessibilidade foi aprovada em 1975, enquanto no Brasil, a 

primeira versão da NBR 9050 ocorreu em 1984. Nos EUA, embora o documento Americans 

with Disabilities Act (ADA) tenha sido assinado somente em 1990, as conquistas dos direitos 

aos portadores de deficiência tiverem início em 1986, com a aprovação do documento Toward 

Independence. Neste contexto, mesmo o Brasil possuindo normas de acessibilidade ambiental 

há mais de 20 anos, tem-se observado que sua aplicação efetiva vem ocorrendo há apenas 10 

anos. Somente com uma fiscalização mais rigorosa pelo poder municipal e com a criação de 

Comissões como a CPA, é que a cidade de São Paulo passou a contar com espaços 

construídos mais acessíveis aos portadores de deficiência. 

Iniciativas públicas vêm sendo implementadas, como o caso do Programa Passeio Livre, que 

visa conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância de construir, recuperar e 

manter as calçadas da cidade em bom estado de conservação. Porém, ações conjuntas com o 

setor privado também são merecedoras de destaque, como o citado projeto piloto na Rua João 

Cachoeira, iniciativa entre Prefeitura e lojistas. 
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6 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

Com o objetivo de verificar as condições de uso das áreas públicas de circulação do Centro de 

São Paulo, dentre elas, a acessibilidade ambiental, optou-se pela aplicação de uma avaliação 

comportamental - variável básica da Avaliação Pós-Ocupação (APO). Como já referenciado 

na introdução, é importante conhecer o ponto de vista dos usuários do espaço, neste caso – os 

cadeirantes e os não cadeirantes - para se poder propor soluções técnicas e políticas públicas. 

A opinião de pessoas que utilizam determinado ambiente no seu dia-a-dia pode trazer 

contribuições que um pesquisador / avaliador não consegue perceber em suas visitas técnicas 

ao local. 

A primeira etapa da pesquisa de campo deste trabalho foi realizada em 2003, com o 

reconhecimento das condicionantes locais feitas a partir de um walkthrough nos Distritos Sé e 

República. Nesta fase, além da observação do comportamento dos pedestres, foi possível 

realizar um levantamento das tipologias de pisos das calçadas encontradas na região. Este 

walkthrough possibilitou ainda, a verificação da freqüência de utilização destes materiais de 

revestimentos e os estados de conservação. Em 2004, na segunda etapa, foi aplicado um 

questionário aos cadeirantes e não cadeirantes nos Distritos (Sé e República), cujos 

resultados configuraram a base da avaliação comportamental. 

6.1 WALKTHROUGH NO DISTRITO SÉ E REPÚBLICA 

A pesquisa tem como recorte espacial macro parte central do município de São Paulo. Esta 

área central é formada por 10 distritos: Sé, República, Bom Retiro, Santa Cecília, Consolação, 

Bela Vista, Liberdade e Cambuci, Brás e Pari. Para aplicação dos questionários e 

levantamento técnico das condições dos espaços públicos de circulação de pedestres, foram 

selecionados os Distritos Sé e República que são considerados o centro tradicional da cidade 

(o marco zero situa-se na Praça da Sé). A Figura 27 mostra a delimitação da área onde foi 

realizada a pesquisa de Avaliação Pós-Ocupação Indicativa: Sé e República. 
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Figura 27: Centro de São Paulo – Distrito Sé e Distrito República 
Fonte: PMSP/2002 
 

 

A delimitação espacial desta pesquisa baseou-se principalmente em dois aspectos: o primeiro, 

pela importância urbana que o Centro de São Paulo ocupa no Município – seus usos 

diversificados (comércio, serviço e habitação), sua infra-estrutura de transporte coletivo e sua 

população heterogênea e o segundo, decorrente da viabilidade da aplicação prática dos 

questionários - fácil acesso37 e segurança aos pesquisadores. 

O cotidiano no Centro de São Paulo é intenso e contraditório: sua população flutuante é muito 

maior que sua população residente; notam-se duas tipologias de usos, a formalidade dos 

serviços versus a informalidade das atividades praticadas nas ruas. Segundo a Associação 
                                                

37 Os pesquisadores eram alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e estagiários da Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia (Instituições próximas ao Centro de São Paulo). Em função das Instituições estarem 
localizadas na Região Consolação, os estagiários puderam aplicar os questionários com mais facilidade, em 
diferentes horários do dia.  
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Viva o Centro, é notória a presença dos serviços básicos do Estado no território, porém, existe 

uma ausência do Estado na proteção dos moradores, ocasionando o abandono do Centro. 

Estes fatos são agravados pela insegurança e violência presentes na área. 

A região dos Distritos Sé e República possui uma área total de 4,4 km2, com 69.977 

habitantes (0,7% da população do município), sendo 17% acima de 40 anos. Esta população 

recebe um acréscimo de 2 milhões de pessoas flutuantes por dia. São muitas as razões deste 

aumento, pois o Centro tem um grande número de estabelecimentos comerciais e de serviços 

(57 edifícios públicos), além da existência de infra-estrutura de transporte coletivo – é o 

destino de 29% do transporte coletivo do Município. (PMSP, 2002.) 

O comércio formal do Centro de São Paulo, caracterizado pela predominância do baixo custo 

de seus produtos e pela venda em atacado, atrai consumidores de todo o Estado de São Paulo, 

porém, atrai também o comércio informal. São muitas as ruas ocupadas por barracas de 

ambulantes: parte destes camelôs tem permissão junto à Prefeitura, mas a maioria trabalha na 

ilegalidade. 

Nos Distritos Sé e República concentram-se 8% dos empregos formais do Município, com 

50% da sua população residente em idade economicamente ativa. Desses moradores, 65% 

possuem renda até 10 salários mínimos. (PMSP, 2002.) 

Os ambulantes, exibicionistas, vendedores de produtos em semáforos e pedintes preferem 

morar no Centro, mesmo sob condições inadequadas de habitação: alguns conseguem alugar 

quartos em cortiços, porém, 30% desta população encontra-se em situação de rua (10.500 

pessoas). (PMSP, 2002.) 

Um dos fatores que contribui com o aumento da atividade dos camelôs é a existência de 

calçadões no Centro - com suas vias largas e grande número diário de pedestres, sendo o local 

ideal para a venda de produtos na informalidade. Existe grande discussão sobre o fechamento 

destes calçadões, e nos últimos anos, alguns foram transformados novamente em leito 

carroçável, numa ação que tinha como objetivo revitalizar a região. 
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Na Figura 28 destacam-se os calçadões do centro de São Paulo existentes em 2002. 

 
Figura 28: Distrito Sé e República - Calçadões 
Fonte: PMSP, 2002 

 

6.2 AS CALÇADAS DOS DISTRITOS SÉ E REPÚBLICA 

“A qualidade das calçadas no Brasil é lastimável. Isto ocorre porque o 

sistema está errado: cada proprietário de um terreno é responsável 

pelo seu pedaço de calçada e não há controle efetivo sobre a 

padronização e qualidade de construção e manutenção, resultando na 

situação de não haver sequer um trecho de 100 metros que passaria em 

um teste de qualidade. Alguns resultados são que idosos tendem a 

ficar em casa, pessoas em cadeiras de roda não podem se locomover 

adequadamente e, ocorrem muitos acidentes nas calçadas, sem 

envolvimento de veículos”. (DUARTE, 2004) 

O texto acima descreve os problemas técnicos de construção e manutenção das calçadas, 

porém, além desses parâmetros, como visto no Capítulo 4, os espaços públicos de circulação 

também podem ter outras funções. 
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No caso do Centro de São Paulo, onde a grande maioria dos freqüentadores são pessoas que 

apenas trabalham na região, a calçada perdeu a sua função de encontro. A velocidade e a 

pressa comum aos paulistanos, fizeram das calçadas apenas um local de passagem. É fato que 

não se pode falar destas calçadas sem se fazer uma referência aos vendedores ambulantes que 

criaram, de certa forma, uma nova identidade para estes espaços públicos38. Com o objetivo 

de revitalização, várias entidades não governamentais, juntamente com o poder público vêm 

tentando trazer os moradores novamente para o Centro de São Paulo; talvez com esta futura 

mudança, as calçadas e praças voltem a comportar a vida social tão necessária para a 

comunidade. 

O comércio dos vendedores ambulantes nas calçadas é um desafio para se definir até que 

ponto o espaço público pode ser apropriado pelo privado (legalmente ou ilegalmente). É 

preciso haver uma distinção clara entre o espaço público e o privado, para que cumpram suas 

funções sociais adequadamente. O que pode ser observado em São Paulo, nos dias atuais, 

principalmente no centro da cidade, é que, muitas vezes, esta separação não é respeitada, 

dificultando o uso seguro tanto das ruas quanto das calçadas. 

Os edifícios também invadem as calçadas (seja fisicamente ou pela colocação de mobiliário e 

equipamentos), roubando os exíguos espaços dos pedestres e obrigando-os a transitar pelas 

ruas. A falta de manutenção das calçadas faz delas um espaço traiçoeiro; até mesmo quando 

se pretende melhorar as calçadas, podem ocorrer equívocos, como no caso da colocação de 

vasos e canteiros que impedem a passagem de uma cadeira de rodas; são inúmeras as 

situações em que os usos dos espaços públicos de circulação tornam-se restritivos. 

Segundo GOLD (in DUARTE, 2004), mais de 40% de todos os deslocamentos dos cidadãos 

brasileiros nas cidades são feitos exclusivamente a pé e quase todos os deslocamentos feitos 

por ônibus incluem pelo menos dois trechos percorridos a pé. Muitos dos deslocamentos em 

automóveis particulares também incluem movimentos a pé quando o local de estacionamento 

não coincide com a origem ou o destino do deslocamento. 

                                                

38 Não cabe neste momento discutir a validade ou a legalidade de tal atividade, apenas trata-se de uma realidade 
constatada. 
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O CTB - Código de Trânsito Brasileiro, define Trânsito como incluindo o movimento de 

pessoas a pé (pedestres) e define que a calçada faz parte da via pública. O CTB responsabiliza 

as autoridades de trânsito pela segurança de todos os usuários, ou seja, pedestres e pessoas em 

veículos, priorizando especificamente a segurança de pedestres, dando mais prioridade do que 

para bicicletas, motos, automóveis e outros veículos motorizados. Deixando de lado as outras 

funções de sociabilidade, a calçada pode ser considerada um dos elementos mais importante 

do sistema viário. 

De acordo com Duarte (2004), pesquisa feita recentemente pelo IPEA (Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas do governo Federal) aponta que cerca de 9 em cada mil pessoas nas 

cidades brasileiras tropeçam ou caem nas calçadas anualmente, principalmente em função de 

defeitos nas calçadas, e muitas dessas pessoas se machucam e alguns poucos morrem. 

Na área de estudo específica desta pesquisa, após a realização do walkthrough, foi possível 

verificar que as condições das calçadas são precárias. Os problemas incluem pisos mal 

conservados, existência de buracos e desníveis, falta de guias rebaixadas, execução precária 

das guias rebaixadas, problemas de drenagem nos passeios públicos, presenças de barreiras 

arquitetônicas, entre outros. A seguir são apresentados exemplos de situações observadas nas 

calçadas do Centro de São Paulo. 

Na Figura 29, pode-se verificar um tipo de piso não adequado ao passeio público – o mosaico 

português. No I Fórum Paulistano de Passeio Público realizado em 2005, este tipo de material 

foi considerado inadequado para uso nas calçadas, por diversas razões. Entre os principais 

problemas se destacam: a necessidade de mão-de-obra especializada para seu assentamento, a 

dificuldade em fazer a sua restauração quando da necessidade de obras para realização de 

serviços públicos (rede de esgotos, telefonia, etc) e a irregularidade do piso propriamente dita, 

que dificulta não somente a passagem da cadeira de rodas, como também a caminhabilidade 

das mulheres com calçados de salto alto. Este foi um tema discutido, pois alguns arquitetos 

defendem o uso deste material, principalmente nos passeios públicos sob responsabilidade 

privada, por questões estéticas. 
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Figura 29: Rebaixamento de guia – Av. 
Líbero Badaró (concreto e mosaico 
português) 
Fonte: SHTV/2004 

 
Figura 30: Rebaixamento de guia e faixa de 
travessia na Rua Boa Vista. 
Fonte: SHTV/2004 

 

A cidade vem sendo adaptada para melhorar as condições de acessibilidade ambiental. A 

construção de guias rebaixadas junto às faixas de pedestres é uma iniciativa neste sentido, 

porém, a qualidade do resultado (execução da obra) é uma etapa que ainda necessita de 

cuidados. Um exemplo disto pode ser visto na Figura 30: a guia rebaixada foi construída sem 

obedecer aos parâmetros das normas, resultando em um buraco com água não drenada, na 

junção da guia com a via carroçável. Esta Figura exemplifica que, às vezes, a obrigatoriedade 

prevista em lei ou norma é cumprida, mas o resultado efetivo na prática não alcança os 

objetivos propostos em função da má qualidade da execução. 

 
A função da guia rebaixada é permitir a travessia da rua por pessoas em cadeira de rodas e a 

passagem de carrinhos de bebês ou de compras, mas na esquina da Rua Itapurá, Figura 31 

nota-se uma contradição: existe guia rebaixada, porém ela termina em um leito carroçável que 

se configura em uma barreira arquitetônica ambiental – não se consegue atravessar a rua neste 

trecho devido ao péssimo estado da rua. 
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Figura 31: Rebaixamento de guia na esquina da Rua Itapurá (em frente ao Parque D. Pedro II) 
Fonte: SHTV/2004 
 
 

Faz parte do Programa da Associação Viva o Centro, a recuperação e restauração do 

patrimônio histórico e urbano e da infra-estrutura do Centro de São Paulo. Um exemplo bem 

sucedido destas reformas pode ser observado nas calçadas em frente ao Teatro Municipal: os 

pisos foram regularizados, as guias rebaixadas foram executadas de acordo com os critérios 

das normas, as ilhas no meio do leito carroçável também foram reconstruídas com 

rebaixamento e a sinalização tátil foi adequadamente utilizada, como mostrado na Figura 32 e 

na Figura 33. 

 
Figura 32: Rebaixamento de guia em frente ao Teatro Municipal 
Fonte: SHTV/2004 
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Figura 33: Rebaixamento de guia e ilha de travessia 
rebaixada em frente ao Teatro Municipal 
Fonte: SHTV/2004 

 

Além da falta de guias rebaixadas nos passeios públicos, é freqüente a presença de buracos, 

que são barreiras ambientais não somente aos deficientes físicos, como também aos pedestres 

comuns que transitam diariamente no Centro de São Paulo, como mostra a Figura 34. 

Embora alguns materiais, como dito anteriormente, possuem características estéticas, muitas 

vezes eles não são as melhores opções em termos de caminhabilidade, como é o caso do 

paralelepípedo irregular. Figura 35. 

Outro tipo freqüente de piso encontrado no Centro de São Paulo é o ladrilho hidráulico, 

principalmente aquele com a estampa do Estado de SP, como mostra a Figura 36. 
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Figura 34: Condição da calçada (próximo ao 
Mercado Municipal) 
Fonte: SHTV/2004 
 
 

 
Figura 35: Calçada da Praça da Sé – mosaico 
português e paralelepípedo 
Fonte: SHTV/2004 

 
Figura 36: Rebaixamento de guia na entrada de edifício e ladrilho 
hidráulico na calçada da Rua Benjamim Constant 
Fonte: SHTV/2004 
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Os pisos das áreas de circulação devem ser anti-derrapantes. Observa-se, porém, na Figura 36, 

uma rampa de acesso aos deficientes de um edifício privado executado em granito polido, 

material extremamente liso. A alternativa adotada para contornar este problema foi a 

colocação de fitas adesivas anti-derrapantes e sinalização visual. 

A utilização de placas de granito rugoso pode ser uma alternativa (Figura 37), porém, com o 

tempo e uso, ele pode vir a ser um material polido. É importante verificar as especificações de 

dureza e desgaste do material. 

 
Figura 37: Piso misto – mosaico 
português com placas de pedra, no 
calçadão da Rua Quintino Bocaiúva. 
Fonte: SHTV/2004 

 
Figura 38: Praça da Sé – pedra, granito não polido e 
granito polido formando a estrela do marco zero da 
cidade. 
Fonte: SHTV/2004 

 

Foi constatado durante o walkthrough, que a manutenção dos pisos dos espaços de circulação 

de pedestres é precária, como visto na Praça da Sé (Figura 39). As placas encontram-se soltas, 

criando desníveis que podem ocasionar eventuais acidentes aos pedestres. 
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Figura 39: Placas “soltas” na Praça da Sé 
Fonte SHTV/2004 

Os exemplos mostrados acima, em uma pré-avaliação, permitiram destacar alguns problemas 

de acessibilidade ou caminhabilidade dos espaços públicos de circulação. Foram casos 

aleatórios observados durante o walkthrough, e devem ser complementados com informações 

da segunda etapa da pesquisa de campo. 

6.3 AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL 

A primeira etapa da pesquisa de campo – walkthrough – pode ser considerada como 

preliminar, pois auxiliou na construção de um panorama geral dos problemas das calçadas 

observadas. 

Na segunda etapa, fase fundamental da pesquisa de campo, foi realizada a aplicação de um 

questionário baseado na metodologia da APO, com o objetivo de identificar os aspectos 

positivos e negativos, a partir da avaliação de fatores comportamentais, dos espaços de 

circulação de pedestres. No tratamento do comportamento humano, abordam-se de certo 

modo, aspectos culturais e psico-sociais dos entrevistados. 
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Cabe lembrar, como apresentado na introdução deste trabalho, que existem três tipos de APO 

- indicativa, investigativa e diagnóstica – porém, esta pesquisa utilizou a APO investigativa 

por entender ser suficiente para o cumprimento dos objetivos propostos e pela inviabilidade 

prática de se realizar uma APO diagnóstica39. 

Em 2003, um teste permitiu aplicar três tipos de questionários pilotos, com o objetivo de 

avaliar o desempenho dos espaços públicos de circulação de pedestres, do ponto de vista dos 

usuários. Esta etapa ocorreu durante os meses de setembro, outubro e novembro, totalizando 

55 pessoas, agrupadas em cadeirantes e não cadeirantes conforme relação abaixo: 

- 21 cadeirantes: sendo 9 cadeirantes transitando em calçadas; 4 

cadeirantes transitando em calçadão e 8 cadeirantes transitando pela 

praça. 

- 34 não cadeirantes: sendo 11 não cadeirantes em calçadas; 7 não 

cadeirantes em calçadão e 16 não cadeirantes em praça. 

Neste primeiro momento, os espaços de circulação das calçadas, calçadões e praças foram 

tratados isoladamente, tendo sido aplicado um tipo de questionário para cada tipo de espaço. 

Este teste serviu para o treinamento dos entrevistadores, para correções de eventuais dúvidas 

na compreensão das perguntas por parte dos entrevistados e permitiu também a unificação dos 

questionários em um só tipo para os três espaços. 

A amostragem é uma etapa de grande importância no delineamento da pesquisa, pois é capaz 

de determinar a validade dos dados obtidos. Para esta pesquisa de campo optou-se pela 

amostragem não probabilística. A superioridade da amostragem probabilística é incontestável, 

porém, afirma Oliveira (2006), existem situações em que o uso da amostragem não 

probabilística deve ser considerado, pois é capaz de trazer resultados razoáveis. Um dos 

                                                

39 A APO diagnóstica envolve vários profissionais e especialistas no levantamento e análise dos dados e na 
elaboração do diagnóstico; exige também um número de pesquisadores em campo maior que as demais APOs e 
conseqüentemente, um investimento financeiro proporcional. 
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principais casos em que não é possível usar a amostragem probabilística ocorre quando da 

inacessibilidade a toda a população. 

No caso específico deste trabalho, como o universo da pesquisa de campo incluía toda a 

população da Sé e República - aproximadamente 70.000 habitantes acrescidos de 2 milhões 

de pessoas flutuantes - e não existem dados sobre o número de cadeirantes que moram ou 

freqüentam o Centro de São Paulo, inviabilizou-se a realização de uma amostra probabilística. 

Outros fatores que contribuíram para esta escolha foram as limitações de tempo, recursos 

financeiros e pessoas necessárias para a realização do método. 

A amostra não probabilística tem por objetivo obter certa idéia da variedade de elementos 

existentes nessa população, e os resultados não devem ser generalizados para toda a 

população, como no caso da amostragem probabilística (OLIVEIRA, 2001). Portanto, nesta 

pesquisa, estão sendo consideradas as limitações deste tipo de amostra. 

Os extratos que fizeram parte da amostra não probabilística desta pesquisa foram os 

cadeirantes e os não cadeirantes. A avaliação comportamental deste trabalho não incluiu a 

opinião de pessoas com outros tipos de deficiências, como a mental, a visual ou a auditiva. 

Para o extrato dos não cadeirantes foram selecionadas pessoas que não possuíam deficiência 

física40. Portanto, além do fato da amostra não probabilística não poder ser estendida para 

toda a população, os resultados das opiniões dos cadeirantes também não podem ser 

atribuídos a todos os demais tipos de deficientes. 

Com base no teste – em três meses de pesquisas foram obtidos apenas 21 questionários 

respondidos por cadeirantes - estimou-se, então, a aplicação do questionário final para um 

período de nove meses, totalizando uma amostra em torno de 60 cadeirantes e igual número 

para a amostra de pedestres sem deficiência física. 
                                                

40 Desenho universal e acessibilidade arquitetônica ambiental são conceitos voltados para atender o maior 
número de pessoas possíveis, isto é, devem ser estendidas a todos, independentemente de suas limitações ou 
características físicas. Como o objeto de estudo deste trabalho são os cadeirantes, ressalva-se que os resultados 
deste trabalho não podem ser aceitos como verdade absoluta. Podem ocorrer variáveis adequadas aos cadeirantes 
que não atendem outros deficientes, principalmente os visuais (comentado no capítulo 5). O rebaixamento de 
guia sem sinalização tátil é um exemplo desta situação.  



120 

A aplicação do questionário final na pesquisa de campo ocorreu durante os meses de abril a 

novembro de 2004, quando foram entrevistadas 158 pessoas sendo 73 cadeirantes e 85 não 

cadeirantes, nos Distritos Sé e República do Centro de São Paulo. 

A pesquisa de campo teve o auxílio de quatro Terapeutas Ocupacionais do Centro de 

Reabilitação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O trabalho cotidiano 

e o conhecimento técnico dessas profissionais fizeram com que a abordagem aos cadeirantes 

transcorresse de forma natural41. 

Os 129 logradouros do Distrito Sé e República (ver Anexo 6 – Levantamento dos tipos de 

pisos das calçadas dos Distritos Sé e República e os seus estados de conservação) foram 

geograficamente divididos entre os pesquisadores e todos foram percorridos durante os noves 

meses de trabalho42. 

O questionário aplicado foi composto por perguntas de múltipla escolha, preenchidas pelos 

entrevistadores. As primeiras referiam-se às informações sobre o local, data e período em que 

foram realizadas as perguntas; as seguintes avaliavam características do usuário e as últimas 

questões mediam o grau de satisfação do usuário sobre o espaço público de circulação na 

região da pesquisa. 

Os programas computacionais utilizados na tabulação e análise dos dados foram43: 

– The SAS System for Windows (versão 8). 
– Minitab for Windows (versão 14.1). 
– Microsoft Excel (2002). 
– Microsoft Word (2002). 

 
As técnicas estatísticas utilizadas foram: Análise Descritiva Unidimensional e Análise de 

Dados Categorizados. (AGRESTI, 1990) 

                                                

41 Estudantes do Curso de Engenharia não se sentiram à vontade para realizar este tipo de atividade. 
42 Em alguns logradouros não foi possível entrevistar cadeirantes pela sua ausência. 
43 Os dados foram tabulados pela autora, porém, o tratamento estatístico foi realizado por professores e alunos do 
CEA – Centro de Estatística Aplica da USP. 
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Todas as variáveis foram obtidas do questionário e foram agrupadas em: Identificação e 

Qualidade, como abaixo relacionadas: 

Variáveis de Identificação 

– Questão 1. Local da entrevista; 
– Questão 2. Data; 
– Questão 3. Dia da semana; 
– Questão 4. Período: manhã/ tarde/ noite; 
– Variável da questão 5. Sexo: feminino e masculino; 
– Variável da questão 6. Idade: até 18, de 19 a 30, de 31 a 60 e mais de 60 (em anos); 
– Variável da questão 7. Tipo de espaço público onde se encontra: calçada, calçadão e 

praça; 
– Variável da questão 8. Tipo de piso onde se encontra: concreto, asfalto, mosaico –

 português, paralelepípedo, ladrilho hidráulico, outros e não opinou. Esta 
variável foi avaliada pelo entrevistador; 

– Variável da questão 9. Cadeirante: sim e não; 
– Variável da questão 10. Tempo que tem lesão: menos de 1; 1,1 a 2; 2,1 a 5 e mais de 

5 (em anos); 
– Variável da questão 11. Nível da lesão: paraplegia, tetraplegia, outro tipo de lesão e 

não respondeu; 
– Variável da questão 12. Profissão: estudante, ambulante, autônomo, empregado, 

desempregado e outros; 
– Variável da questão 13. Renda: renda familiar: até 3; de 3,1 a 5 e mais de 5,1 (em 

salários mínimos); 
– Variável da questão 14. Tempo que freqüenta o centro: menos de 6 meses, de 6 

meses a 1 ano, de 1,1 a 5 anos e mais de 5 anos; 
– Variável da questão 15. Motivo de ir ao centro: moradia, trabalho, lazer, compras e 

outras razões; 
– Variável da questão 16. Meio de transporte mais utilizado: a pé (cadeiras de rodas), 

ônibus, metrô, automóvel e trem; 
– Variável da questão 17. Estação de metrô mais utilizada: Sé, República, São Bento, 

Anhangabaú e nenhuma das anteriores; 
– Variável da questão 21. Principal obstáculo: ambulantes; equipamentos (banca de 

jornal, orelhão, posto policial móvel); árvores, vasos, canteiros; buracos e/ou 
desníveis; outros tipos; 

– Variável da questão 25. Onde se desloca: calçada, calçadão, junto à sarjeta e meio da 
rua. 

 
 

As variáveis abaixo forma agrupadas como variáveis de qualidade, porque procuram mostrar 

as qualidades de acesso ao ambiente construído: 
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Variáveis de Qualidade 

– Variável da questão 18. Acesso ao metrô: ótimo, bom, razoável, péssimo e não 
opinou; 

– Variável da questão 19. Piso apropriado para andar: sim, não e não opinou; 
– Variável da questão 19ª. Qualificação do piso: se a resposta acima for sim qualifica o 

piso como: ótimo, bom e razoável; 
– Variável da questão 20. Manutenção do piso: ótima, boa, razoável e péssima; 
– Variável da questão 22. Largura livre do espaço de circulação (descontando os 

obstáculos): ótima, boa, razoável, péssima e não opinou. 
– Variável da questão 23. Iluminação: ótima, boa, razoável; péssima e não sabe (não 

freqüenta à noite ou não sabe dizer). 
– Variável da questão 24. Drenagem: ótima, boa, razoável, péssima e não opinou. 
– Variável da questão 26. Quantidade de rebaixamento de guia: ótima, boa, razoável, 

péssima e não sabe; 
– Variável da questão 27. Acabamento dos rebaixamentos de guia: ótima, boa, 

razoável, péssima e não sabe; 
– Variável da questão 28. Quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes: 

ótima, boa, razoável, péssima e não opinou; 
– Variável da questão 29. Travessia de rua (faixas de pedestres, semáforos): ótima, 

boa, razoável, péssima e não opinou. 
 

Na questão 19 e 19ª do questionário, havia duas variáveis para avaliar o piso, sendo a primeira 

(19) sobre a adequação e a seguinte (19ª) só respondida pelos que acharam o piso apropriado, 

juntaram-se ambas considerando os que não acharam adequados como qualificação péssima 

para que a variável (Qualificação do piso) pudesse ser comparada com as demais. Com isso, 

criou-se um índice de gravidade jq  que é dado pela média dos valores da variável j calculada 

sobre o total de entrevistados. A variável j é pior avaliada quanto menor for o valor do índice 

jq , j=1,...,10. 

Durante o teste da pesquisa de campo verificou-se que em alguns casos, a variável de 

identificação tinha influência sobre a variável de qualidade. Surgiu então, a necessidade da 

elaboração de uma análise inferencial paramétrica (dados categorizados), cujos resultados são 

apresentados no Capítulo 7. 

Para verificar a existência de diferenças de opinião entre cadeirantes e não cadeirantes e entre 

as faixas de renda e de idade, foi utilizado o modelo funcional linear (AGRESTI, 1990). Para 
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isso, foram atribuídos escores às categorias das variáveis de qualidade como na construção do 

Diagrama de Paretto (ótimo=5; bom=4; razoável=3 e péssimo=1) e foram descartadas da 

amostra as pessoas que não opinaram ou não responderam. Cada questão qualitativa foi 

analisada separadamente. Não foi possível incluir as três variáveis em um só modelo, pois 

alguns cruzamentos entre categorias dessas variáveis (tratamentos) não apresentaram 

observações. 

Dessa forma, foram construídos dois modelos, um incluindo as variáveis Cadeirante e Renda 

e o outro incluindo as variáveis Cadeirante e Idade. Em ambos os modelos, o valor da variável 

resposta para cada tratamento foi a média dos escores dos indivíduos naquele tratamento. 

Os resultados foram obtidos utilizando-se a parametrização por casela de referência. 

Primeiramente, é inserida uma matriz de contrastes no Programa SAS, por exemplo (1,0,0,-

1,0,0). Nesse caso tem-se 1 grau de liberdade, que é o número de linhas dessa matriz de 

contrastes. O p-valor, valor ou nível descritivo nesse caso foi calculado a partir da tabela qui-

quadrado. Com base nos dados da tabela qui-quadrado e na consulta da tabela de ANOVA, 

obtém-se, neste caso, o valor de referência 0,05. Portanto a variável que tiver nível descritivo 

menor que 0,05 significa que deve ser considerado. 

Para uma melhor avaliação dos resultados das variáveis de qualidade foram elaborados 

Diagramas de Paretto. Segundo Ornstein (1992) “este princípio [de Paretto] é extremamente 

significativo, pois se trata de um instrumento eficaz de controle de qualidade, de leitura fácil, 

na forma de diagrama de barras horizontais, bastante utilizado na síntese dos aspectos 

positivos e negativos do ambiente construído, objeto da APO” (ORNSTEIN, 1992, p. 94). 

Para elaboração do Diagrama de Paretto, foi feita a média aritmética ponderada de cada 

variável do questionário. Para cada alternativa dessas variáveis, utilizou-se uma escala 

representativa dos valores, onde foi atribuído valor 5 para a alternativa ótimo, 4 para boa, 3 

para razoável e 1 para péssima. Para os parâmetros que obtiveram valores inferiores à média 3 

na escala de 1 a 5, deve-se adotar o princípio de Paretto como mecanismo de controle de 

qualidade, a partir do qual se recomenda a aferição de 20% dos parâmetros inferiores à média, 



124 

para se ter cerca de 80% de otimização do desempenho do espaço construído (ORNSTEIN, 

1992). 

Considerações 

Os espaços públicos de circulação de pedestres acolhem o cadeirante? O termo acolher na 

área de saúde, principalmente em relação aos deficientes físicos, envolve muito mais que 

questões técnicas e de dimensionamento da acessibilidade ambiental, razão pela qual uma 

avaliação comportamental pode trazer contribuições não presentes em um levantamento 

técnico. 

Esta pesquisa objetivou conhecer a utilização dos espaços públicos de circulação de pedestres 

pelos cadeirantes e determinar os principais fatores limitantes dessa circulação. Entende-se 

que apenas uma avaliação técnica das condições deste espaço construído não seria suficiente 

para o conhecimento objetivado, visto que, os aspectos comportamentais podem mostrar 

como esse espaço é utilizado, tanto pelos cadeirantes como também pelo pedestre em geral, 

no dia-a-dia. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

DA PESQUISA DE CAMPO 

Nos capítulos anteriores foi possível constatar a existência, no Brasil, de ampla legislação 

sobre acessibilidade ambiental e inclusão social, em todos os níveis de governo. Neste 

capítulo, pretende-se verificar se as recomendações desta legislação são aplicadas nos espaços 

de circulação de pedestres dos Distritos Sé e República, por meio de uma avaliação 

comportamental. Embora os resultados desta avaliação não devam ser analisados 

isoladamente para a tomada de decisões - há a necessidade de comparação com outros 

critérios de avaliação (construtivos e financeiros) – a identificação dos principais problemas 

nos espaços analisados pelos seus usuários, comprova a necessidade de intervenções. 

7.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE CIRCULAÇÃO 

A primeira etapa de reconhecimento da área de estudo, feita em 2003, por meio de 

walkthrough44 realizado nos Distritos Sé e República, permitiu identificar os tipos de 

materiais de revestimento dos pisos dos espaços públicos de circulação e o seu estado de 

conservação. Os 129 logradouros percorridos incluíram: 16 avenidas, 01 ladeira, 03 praças45, 

101 ruas e 06 viadutos. Tendo em vista a existência de calçada em ambos os lados da via 

carroçável, foram percorridos mais de 200 passeios públicos e caminhos de circulação46. 

Os tipos de pisos nas calçadas e o seu estado de conservação são apresentados no Anexo 6 – 

Levantamento dos tipos de pisos das calçadas dos Distritos Sé e República e os seus estados 

de conservação. 

                                                

44 Esta etapa teve o auxílio de uma estagiária de Engenharia Civil. 
45 Foram analisadas somente as condições de uso dos espaços de circulação das praças. 
46 Caminhos nas praças. 
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O levantamento permitiu constatar que existem 09 tipos de materiais utilizados no 

revestimento das calçadas e caminhos de circulação na área pesquisada. São eles: cimentado 

(68,9%), cerâmica (5,4%), granito (23,2%), ladrilho hidráulico (70,5%), placa de concreto 

intercalado com granito (1,5%), mosaico português intercalado com granito (13,2%), somente 

mosaico português (35,6%), pastilhas (0,7%) e paralelepípedo (2,3%). Para o cálculo das 

porcentagens apresentadas, foram considerados todos os logradouros que apresentaram o 

material referenciado, mesmo que somente em um determinado trecho de sua extensão. 

Observa-se que os revestimentos empregados com maior freqüência nos passeios públicos do 

Centro de São Paulo são o cimentado e o ladrilho hidráulico: ambos são fáceis de serem 

executados e requerem pouca manutenção. 

Outro fato observado no levantamento foi a existência de passeios públicos com até quatro 

tipos diferentes de material empregado nos pisos; isto reflete a falta de homogeneidade dos 

passeios públicos. 

Por meio do walkthrough, foi possível verificar o estado de conservação das calçadas. As 

observações foram categorizadas, pelos pesquisadores47 em: bom, regular e péssimo. Foram 

considerados os seguintes parâmetros: regularidade do piso, existência ou não de buracos, 

condições de fixação do revestimento e drenagem. A maioria das calçadas apresentou mais de 

uma categoria, isto é, a mesma calçada pode ter sido avaliada como regular e péssima por 

possuir trechos em diferentes condições; o mesmo ocorreu com os tipos de piso48. 

Dos 129 logradouros (ruas, avenidas, praças e viadutos), em 40 deles (30%)49, o passeio 

público foi considerado péssimo em relação ao estado de conservação50. Em alguns casos não 

significa que toda a extensão da calçada esteja em péssimo estado, mas, em parte dela. 

                                                

47 Esta etapa contou com uma estagiária de Engenharia Civil. 
48 No Anexo 6, tendo em vista que a maioria dos logradouros possuem mais de uma variável, a de maior 
predominância foi destacada em negrito.  
49 A soma das porcentagens parciais são superiores aos 100%, pois alguns logradouros foram considerados em 
mais de uma categoria por ter mais de uma variável. 
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O estado de conservação das calçadas ou parte delas, foi considerado regular em 112 dos 129 

espaços avaliados, significando 86,8%. Esta pré-análise mostra que a maioria das calçadas da 

região da Sé e República não atende satisfatoriamente as condições de uso do pedestre. 

Somente em 12 (9,3%) dos 129 logradouros, as calçadas foram avaliadas na sua totalidade, 

em bom estado de conservação. Caso se considere os logradouros que possuem parte de suas 

calçadas em bom estado, esta porcentagem sobe para 48% (62 logradouros), mas ainda 

significa que a maioria dos passeios públicos não oferece condições satisfatórias de 

caminhabilidade. 

O estado de conservação dos espaços de circulação como peças soltas, buracos e poças d´água 

são algumas das barreiras físicas que dificultam a passagem não somente dos cadeirantes, mas 

também dos pedestres em geral. 

7.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL 

Os resultados da pesquisa de campo permitiram a identificação dos principais problemas dos 

espaços públicos de circulação em relação à acessibilidade ambiental. Embora os resultados 

da avaliação comportamental não devam ser estendidos para toda a população, foi possível 

comparar as variáveis dos dois extratos entrevistados – cadeirantes e não cadeirantes. 

A análise dos resultados da avaliação comportamental será apresentada em três partes: análise 

das variáveis de identificação; análise das variáveis de qualidade do espaço e análise 

inferencial (verificação da interferência cadeirante e não cadeirante nas variáveis de 

qualidade, e também da variável Renda e Idade nas variáveis de qualidade). 

                                                                                                                                                   

50 Como podem ocorrer mais de uma variável por logradouro, as porcentagens foram obtidas considerando-se os 
logradouros que tiveram pelo menos uma das categorias em questão.  
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7.2.1 Análise das variáveis de identificação 

Observou-se que a maioria das pessoas entrevistadas é do sexo masculino (72%) (Tabela 7). 

O Censo de 2000 mostra que a diferença entre os deficientes físicos do sexo feminino (39,2%) 

e do sexo masculino (60,8%) é menor que a proporção de cadeirantes entrevistados – 

mulheres (22%) e homens (78%). O baixo índice de cadeirantes mulheres entrevistadas nas 

ruas pode ser um indício de que elas encontram menores facilidades para ir às ruas, se 

locomover ou trabalhar51. 

Tabela 7: Freqüência de entrevistados por Sexo 
Cadeirante Feminino Masculino Total 
Não 29(34%) 56(66%) 85 (100%) 
Sim 16(22%) 57(78%) 73 (100%) 
Total 45(28%) 113(72%) 158 (100%) 

 

A grande maioria dos entrevistados possui entre 19 e 60 anos (80%) (Tabela 8), tanto entre os 

cadeirantes (78%) como entre os não cadeirantes (81%). Percebe-se que não há 

predominância de crianças e idosos (em ambos os extratos) nos locais pesquisados. Este fato 

pode contribuir para a distorção da análise qualitativa: os idosos e crianças em carrinhos de 

bebês são os que possuem maior dificuldade de caminhabilidade. O cadeirante mais idoso, 

com menor força muscular, pode avaliar as barreiras arquitetônicas - como os desníveis – 

diferentemente de um cadeirante com 20 ou 30 anos. 

Tabela 8: Freqüência de entrevistados por Idade 
Cadeirante 0-18 19-30 31-60 mais de 60 Total 
Não 9 (11%) 30 (35%) 39 (46%) 7 (8%) 85 (100%) 
Sim 6 (8%) 30 (41%) 27 (37%) 10 (14%) 73 (100%) 
Total 15 (9%) 60 (38%) 66 (42%) 17 (11%) 158 (100%) 

 

                                                

51 Novamente ressalta-se que as condições tanto psicológicas como econômicas e sociais podem interferir nestas 
hipóteses, mas não foram objetos de estudo neste trabalho. 
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A maioria das entrevistas foi realizada com pessoas que se encontravam nas calçadas (44%). 

(Tabela 9). Apenas 7% dos cadeirantes foram entrevistados quando se encontravam 

circulando na rua propriamente dita. Nos capítulos anteriores, foram apresentados os 

conceitos de passeio público e leito carroçável, porém, estes resultados comprovam que 

alguns cadeirantes preferem utilizar as ruas ao invés das calçadas. Este índice aumenta os 

riscos de segurança tanto para os cadeirantes como para os veículos e as razões desta 

utilização inadequada podem estar relacionadas com a presença de barreiras arquitetônicas 

nas calçadas e serão abordadas mais adiante. 

Tabela 9: Freqüência de entrevistados por Tipo de espaço público onde se encontrava no 
momento da entrevista 
Cadeirante calçada calçadão praça rua Total 
Não 40 (47%) 22 (26%) 23 (27%) 0 (0%) 85 (100%) 
Sim 30 (41%) 19 (26%) 19 (26%) 5 (7%) 73 (100%) 
Total 70 (44%) 41 (26%) 42 (27%) 5 (3%) 158 (100%) 
 

Os resultados da Tabela 10 confirmam as observações anteriores: 42% dos cadeirantes 

responderam que andam, no dia-a-dia, pela sarjeta (ou meio fio) e 16% andam pelo meio da 

rua. Estes dados já fornecem indícios de que existem problemas de acessibilidade ambiental 

aos cadeirantes, pois eles preferem a via dos automóveis, mesmo que isto aumente os riscos 

de acidentes. 

Tabela 10: Freqüência de opinião dos entrevistados por Onde se desloca 
Cadeirante calçada calçadão sarjeta rua Total 
Não 60 (71%) 13 (15%) 8 (9%) 4 (5%) 85 (100%) 
Sim 21 (29%) 9 (12%) 31 (42%) 12 (16%) 73 (100%) 

 

Entre os cadeirantes entrevistados, a maioria possui a deficiência física há mais de 5anos 

(70%) (Tabela 11), sendo a maioria paraplégica (75%) (Tabela 12). Os espaços podem ser 

acessíveis do ponto de vista ambiental para uns e para outros, não. Pode-se observar por este 

resultado, que os cadeirantes com maior grau de deficiência física (tetraplégicos) e os que 

possuem a deficiência há pouco tempo, circulam em menor número pela cidade. 
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Tabela 11: Freqüência de entrevistados por Tempo de lesão 
menos de 1 1,1 – 2 2,1 - 5 mais de 5 Total 
6 (8%) 5 (7%) 11 (15%) 51 (70%) 73 (100%) 

 

Tabela 12: Freqüência de entrevistados por Nível da lesão 
não respondeu paraplegia tetraplegia outras lesões Total 
1 (1%) 55 (75%) 7 (10%) 10 (14%) 73 (100%) 

 

Ao caminhar pelas calçadas do Centro de São Paulo, basta olhar para os lados, para constatar 

que os cadeirantes que freqüentam a região são na maioria pedintes, ambulantes ou estão se 

locomovendo até um centro de saúde. Na Tabela 13, nota-se que 53% dos não cadeirantes são 

autônomos ou empregados, já para os cadeirantes essa porcentagem é de apenas 26%. 

Os espaços públicos (entre eles as praças e jardins), discutidos nos capítulos anteriores, 

deveriam possuir atrativos e acessibilidade ambiental que acolhessem as pessoas com 

dificuldade de locomoção. 

Tabela 13: Freqüência de entrevistados por Profissão 
Cadeirante estudante Ambulante autônomo empregado desempregado outras 
Não 9 (11%) 16 (19%) 23 (27%) 22 (26%) 6 (7%) 9 (11%) 
Sim 7 (10%) 15 (21%) 10 (14%) 9 (12%) 7 (10%) 25 (34%) 
Total 16 (10%) 31 (20%) 33 (21%) 31 (20%) 13 (8%) 34 (21%) 
 

A pesquisa mostra que não há predominância de renda familiar entre os não cadeirantes, 

enquanto os cadeirantes possuem, na maioria (73%), renda familiar de até 3 salários mínimos. 

Tabela 14. 

Tabela 14: Freqüência de entrevistados por Renda 
Cadeirante até 3 3,1 - 5 mais de 5,1 Total 
Não 32 (38%) 26 (31%) 27 (32%) 85 (100%) 
Sim 53 (73%) 13 (18%) 7 (10%) 73 (100%) 
Total 85 (54%) 39 (24%) 34 (22%) 158 (100%) 
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Os não cadeirantes freqüentam o Centro de São Paulo principalmente por razão do trabalho 

(59%) e para atividade de compras (16%). Entre os cadeirantes, 30% deles, alegaram que 

freqüentam a região para lazer, como indicado na Tabela 15. Nos diálogos entre os 

pesquisadores e os entrevistados cadeirantes, percebeu-se que o grande número de cadeirantes 

que respondeu outras razões freqüenta o Centro por motivo de consulta médica – existem 

Centros de Reabilitação, Postos de saúde e Associações de Deficientes. 

Tabela 15: Freqüência de entrevistados por Motivo de estar no centro 
Cadeirante moradia Trabalho lazer compras outras Total 
Não 5 (6%) 50 (59%) 12 (14%) 16 (19%) 2 (2%) 85 (100%) 
Sim 6 (8%) 27 (37%) 22 (30%) 3 (4%) 15 (21%) 73 (100%) 
Total 11 (7%) 77 (49%) 34 (21%) 19 (12%) 17 (11%) 158 (100%) 
 

A literatura corrente afirma que o Centro de São Paulo conta com um grande número de 

população flutuante, e que para uma revitalização efetiva, é preciso implementar políticas 

habitacionais que atraiam moradores. Segundo Jacobs (2000), os moradores são os 

personagens que, de fato, zelam pelo bairro. Embora não seja este o foco da pesquisa, a 

Tabela 15 confirma que apenas uma pequena porcentagem dos entrevistados (tanto 

cadeirantes como não cadeirantes), mora na Sé e República. 

Como o Centro de São Paulo não possui grande quantidade de estacionamentos para 

automóveis e ao mesmo tempo oferece grande facilidade de acesso por meio do transporte 

público coletivo, mesmo os não cadeirantes preferem este último para ir ao Centro (mais de 

50% utilizam ônibus ou metrô - Tabela 16). Este resultado mostra a importância da 

acessibilidade aos deficientes nos transportes coletivos. 

Tabela 16: Freqüência de entrevistados por Meio de transporte mais utilizado 
Cadeirante a pé Ônibus metrô automóvel trem Total 
Não 20 (24%) 25 (29%) 32 (38%) 7 (8%) 1 (1%) 85 (100%) 
Sim 22 (30%) 20 (27%) 24 (33%) 5 (7%) 2 (3%) 73 (100%) 
Total 42 (27%) 45 (28%) 56 (35%) 12 (8%) 3 (2%) 158 (100%) 
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Das variáveis de identificação, uma das mais importantes refere-se aos obstáculos 

encontrados no percurso de circulação de pedestres. De acordo com a Tabela 17, 59% dos não 

cadeirantes e 81% dos cadeirantes, acham que o principal problema são os buracos nos 

passeios públicos. 

Entre os não cadeirantes, 21% acham que o principal obstáculo é a presença de ambulantes 

nas calçadas, enquanto apenas 8% dos cadeirantes concordam com esta opinião. Este dado 

pode ter sido influenciado por dois fatores: parte dos entrevistados cadeirantes é ambulante e 

a grande maioria deste grupo possui renda familiar de até 3 salários mínimos, podendo haver 

uma cumplicidade social entre os entrevistados e os ambulantes. 

Tabela 17: Freqüência de entrevistados por Principal obstáculo 
Cadeirante ambulantes equipam. árvores buracos outros Total 
Não 18 (21%) 2 (2%) 1 (1%) 50 (59%) 14 (16%) 85 (100%) 

Sim 6 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 59 (81%) 8 (11%) 73 (100%) 
 

7.2.2 Análise das variáveis de qualidade 

A segunda parte do questionário comportamental inclui as variáveis de qualidade. Em razão 

de uma variável poder interferir nos resultados de outra, foram feitos também, cruzamentos 

das variáveis de qualidade estratificadas pelas variáveis Renda e Idade. Como se tratam de 

respostas com cunho psico-social, acredita-se que estes parâmetros (e também os extratos 

cadeirante e não cadeirante) possam influenciar na opinião sobre a qualidade dos espaços de 

circulação. A validade de interferência de uma variável sobre outra, é apresentada mais 

adiante, na seção “7.2.3 Análise Inferencial” como uma informação complementar. Mesmo 

não sendo o objetivo principal desta pesquisa, este tipo de avaliação demonstrou ser 

necessária e importante para a formulação das conclusões. 

Com exceção da Estação Sé do Metrô, as estações possuem rampas de acesso - Estação Santa 

Cecília - ou Elevadores adaptados - Estação Barra Funda. 
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Na fase inicial deste trabalho, foi realizado o acompanhamento de uma paciente paraplégica 

da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no trajeto Hospital – Residência. 

No percurso foi observado que as Estações de metrô (Santa Cecília e Barra Funda) possuíam 

funcionários treinados para auxiliar cadeirantes, o banheiro era totalmente adaptado, e ao lado 

das catracas de ingresso ao metrô, havia portas para deficientes. A única barreira observada 

neste transporte público foi o vão entre o trem de metrô e a plataforma de embarque – maior 

que a roda dianteira da cadeira de rodas. Na avaliação da qualidade de acesso ao metrô 

(Tabela 18 e Tabela 19) 52, observa-se que independentemente da idade e da renda, pelo 

menos 70% dos entrevistados considera o acesso ao metrô entre razoável e ótimo. 

Tabela 18: Freqüência de opinião dos entrevistados por Acesso ao metrô e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não opinou Total 

Não 

0-18 0 (0%) 2 (22%) 6 (67%) 0 (0%) 1 (11%) 9 (100%) 
19-30 4 (13%) 17 (57%) 4 (13%) 1 (3%) 4 (13%) 30 (100%) 
31-60 8 (21%) 17 (44%) 7 (18%) 1 (3%) 6 (15%) 39 (100%) 
>60 0 (0%) 6 (86%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 12 (14%) 42 (49%) 18 (21%) 2 (2%) 11 (13%) 85 (100%) 

Sim 

0-18 0 (0%) 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 0 (0%) 6 (100%) 
19-30 4 (13%) 13 (43%) 4 (13%) 5 (17%) 4 (13%) 30 (100%) 
31-60 9 (33%) 4 (15%) 6 (22%) 3 (11%) 5 (19%) 27 (100%) 
>60 3 (30%) 5 (50%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 10 (100%) 

Total 16 (22%) 24 (33%) 13 (18%) 10 (14%) 10 (14%) 73 (100%) 
 

Tabela 19: Freqüência de opinião dos entrevistados por Acesso ao metrô e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo Bom razoável péssimo não opinou Total 
Não 0 até 3 1 (3%) 15 (47%) 8 (25%)  0 (0%) 8 (25%) 32 (100%) 

3,1 até 5 3 (12%) 15 (58%) 6 (23%) 1 (4%) 1 (4%) 26 (100%) 
mais de 5 8 (30%) 12 (44%) 4 (15%) 1 (4%) 2 (7%) 27 (100%) 

Total 12 (13%) 42 (49%) 18 (22%) 1 (2%) 11 (13%) 85 (100%) 
Sim 0 até 3 10 (19%) 15 (28%) 10 (19%) 9 (19%) 8 (15%) 53 (100%) 

3,1 até 5 3 (23%) 6 (46%) 2 (15%) 0 (0%) 2 (15%) 13 (100%) 
mais de 5 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 16 (22%) 24 (32%) 13 (18%) 9 (14%) 10 (14%) 73 (100%) 

                                                

52 As tabelas desta seção contêm não apenas os resultados das variáveis de qualidade, mas também a divisão 
destas respostas por categoria de idade e renda, cujos valores serviram de base para a análise inferencial.  
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As exigências do acabamento do piso para que o cadeirante se locomova de forma confortável 

e segura, são visivelmente maiores que as de um pedestre sem deficiência física. Os pisos com 

revestimentos irregulares como mosaico português ou paralelepípedos, causam trepidação na 

rodagem da cadeira. Pequenos buracos, além de acumular água em dias de chuva, são 

facilmente desviados pelo pedestre comum, porém esta manobra não pode ser feita com tanta 

facilidade pelo cadeirante. 

Quando entrevistados se o piso onde se encontravam era apropriado para andar, a maioria dos 

não cadeirantes respondeu que sim (55%), enquanto para a maioria dos cadeirantes o piso não 

era apropriado para sua locomoção (Tabela 20). 

Tabela 20: Freqüência de opinião dos entrevistados por Piso apropriado para andar e por Tipo 
de piso onde se encontra 
Cadeirante Tipo de piso onde se 

encontra 
Não opinou Não Sim Total 

Não concreto 0 (0%) 10 (42%) 14 (58%) 24 (100%) 
asfalto 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 
mosaico português 0 (0%) 11 (41%) 16 (59%) 27 (100%) 
paralelepípedo 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 3 (100%) 
ladrilho hidráulico 0 (0%) 10 (48%) 11 (52%) 21 (100%) 
outros 0 (0%) 4 (67%) 2 (33%) 6 (100%) 

Total  0 (0%) 37 (45%) 46 (55%) 83 (100%) 
Sim* concreto 0 (0%) 9 (82%) 2 (18%) 11 (100%) 

asfalto 0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 5 (100%) 
mosaico português 0 (0%) 12 (67%) 6 (33%) 18 (100%) 
paralelepípedo 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 3 (100%) 
ladrilho hidráulico 1 (5%) 10 (45%) 11 (50%) 22 (100%) 
outros 0 (0%) 6 (43%) 8 (57%) 14 (100%) 

Total 1 (1%) 43 (59%) 29 (40%) 73 (100%) 
(*) Para dois cadeirantes, não foi anotado o tipo de piso onde eles se encontravam. 
 

A pesquisa mostra que na opinião de ambas as categorias, a manutenção do piso encontra-se 

em péssimo estado de conservação, sendo que os cadeirantes foram mais rigorosos ao avaliar 

esta variável: 58% disseram péssimo, enquanto entre os não cadeirantes, 41% tiveram a 

mesma opinião. (Tabela 21 e Tabela 22). 
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Tabela 21: Freqüência de opinião dos entrevistados por Manutenção do piso e por Idade 
Cadeirante Idade Ótimo bom razoável péssimo Total 
Não 0-18 0 (0%) 2 (22%) 3 (33%) 4 (44%) 9 (100%) 

19-30 0 (0%) 9 (30%) 9 (30%) 12 (40%) 30 (100%) 
31-60 2 (5%) 12 (31%) 8 (21%) 17 (44%) 39 (100%) 
>60 0 (0%) 3 (43%) 2 (29%) 2 (29%) 7 (100%) 

Total 2 (2%) 26 (31%) 22 (26%) 35 (41%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 1 (17%) 0 (0%) 5 (83%) 6 (100%) 

19-30 0 (0%) 5 (17%) 8 (27%) 17 (57%) 30 (100%) 
31-60 0 (0%) 5 (19%) 7 (26%) 15 (56%) 27 (100%) 
>60 1 (10%) 2 (20%) 2 (20%) 5 (50%) 10 (100%) 

Total 1 (1%) 13 (18%) 17 (23%) 42 (58%) 73 (100%) 
 

Tabela 22: Freqüência de opinião dos entrevistados por Manutenção do piso e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo  bom razoável péssimo Total 

Não 
0 até 3 1 (3%) 12 (37%) 11 (34%) 8 (25%) 32 (100%) 
3,1 até 5 0 (0%) 8 (31%) 7 (27%) 11 (42%) 26 (100%) 
mais de 5 1 (4%) 6 (22%) 4 (15%) 16 (59%) 27 (100%) 

Total 2 (2%) 26 (31%) 22 (26%) 35 (41%) 85 (100%) 

Sim 
0 até 3 0 (0%) 9 (17%) 13 (25%) 31 (58%) 53 (100%) 
3,1 até 5 1 (8%) 2 (15%) 3 (23%) 7 (54%) 13 (100%) 
Mais de 5 0 (0%) 2 (29%) 1 (14%) 4 (57%) 7 (100%) 

Total 1 (1%) 13 (18%) 17 (23%) 42 (58%) 73 (100%) 
 

Quanto à Largura livre do espaço de circulação (Tabela 23 e Tabela 24), observa-se que se 

desconsiderando a idade e a renda, 94% dos não cadeirantes acham a largura livre de 

circulação ao menos razoável, e 93% dos cadeirantes concordaram com esta opinião. Este 

resultado contradiz uma hipótese feita durante a fase de reconhecimento da área pelo 

pesquisador: havia uma suposição que esta variável seria uma das piores em termo de 

desempenho, pois os cadeirantes necessitam de largura mínima de 60 cm para sua passagem e 

em diversas situações havia sido observado que esta dimensão não era atendida em função de 

barreiras como bancas de jornal, equipamentos públicos ou canteiros. 
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Tabela 23: Freqüência de opinião dos entrevistados por Largura livre do espaço de circulação 
e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0-18 0 (0%) 6 (67%) 3 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 
19-30 3 (10%) 16 (53%) 9 (30%) 2 (7%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 9 (23%) 21 (54%) 7 (18%) 1 (3%) 1 (3%) 39 (100%) 
>60 4 (57%) 2 (29%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 16 (19%) 45 (53%) 19 (22%) 4 (5%) 1 (1%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 4 (67%) 1 (17%) 1 (17%) 0 (0%) 6 (100%) 

19-30 4 (13%) 17 (57%) 7 (23%) 2 (7%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 6 (22%) 14 (52%) 6 (22%) 1 (4%) 0 (0%) 27 (100%) 
>60 1 (10%) 7 (70%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 10 (100%) 

Total 11 (14%) 42 (58%) 15 (21%) 5 (7%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Tabela 24: Freqüência de opinião dos entrevistados por Largura livre do espaço de circulação 
e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0 até 3 6 (19%) 20 (62%) 5 (16%) 1 (3%) 0 (0%) 32 (100%) 
3,1 até 5 5 (19%) 15 (58%) 5 (19%) 1 (4%) 0 (0%) 26 (100%) 
mais de 5 5 (19%) 10 (37%) 9 (33%) 2 (7%) 1 (4%) 27 (100%) 

Total 16 (19%) 45 (53%) 19 (22%) 4 (5%) 1 (1%) 85 (100%) 
Sim 0 até 3 8 (15%) 32 (60%) 11 (21%) 2 (4%) 0 (0%) 53 (100%) 

3,1 até 5 2 (15%) 6 (46%) 3 (23%) 2 (15%) 0 (0%) 13 (100%) 
Mais de 5 1 (14%) 4 (57%) 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 11 (14%) 42 (58%) 15 (21%) 5 (7%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Analisando a questão da iluminação (de Tabela 26), nota-se que 48% dos não cadeirantes e 

45% dos cadeirantes não sabem ou não freqüentam o centro à noite. Além disso, 27% dos 

cadeirantes e 27% dos não cadeirantes acham a iluminação boa. 
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Tabela 25: Freqüência de opinião dos entrevistados por Iluminação e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não sabe Total 
Não 0-18 0 (0%) 3 (33%) 2 (22%) 0 (0%) 4 (44%) 9 (100%) 

19-30 2 (7%) 6 (20%) 2 (7%) 5 (17%) 15 (50%) 30 (100%) 
31-60 1 (3%) 13 (33%) 4 (10%) 1 (3%) 20 (51%) 39 (100%) 
>60 2 (29%) 1 (14%) 1 (14%) 1 (14%) 2 (29%) 7 (100%) 

Total 5 (6%) 23 (27%) 9 (11%) 7 (8%) 41 (48%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 2 (33%) 1 (17%) 0 (0%) 3 (50%) 6 (100%) 

19-30 1 (3%) 7 (23%) 5 (17%) 1 (3%) 16 (53%) 30 (100%) 
31-60 1 (4%) 8 (30%) 2 (7%) 4 (15%) 12 (44%) 27 (100%) 
>60 1 (10%) 3 (30%) 3 (30%) 1 (10%) 2 (20%) 10 (100%) 

Total 3 (4%) 20 (27%) 11 (15%) 6 (8%) 33 (45%) 73 (100%) 
 

Tabela 26: Freqüência de opinião dos entrevistados por Iluminação e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo Bom razoável péssimo não sabe Total 
Não 0 até 3 1 (3%) 7 (22%) 2 (6%) 4 (12%) 18 (56%) 32 (100%) 

3,1 até 5 2 (8%) 8 (31%) 4 (15%) 2 (8%) 10 (38%) 26 (100%) 
mais de 5 2 (7%) 8 (30%) 3 (11%) 1 (4%) 13 (48%) 27 (100%) 

Total 5 (6%) 23 (27%) 9 (11%) 7 (8%) 41 (48%) 85 (100%) 
Sim 0 até 3 2 (4%) 16 (30%) 7 (13%) 5 (9%) 23 (43%) 53 (100%) 

3,1 até 5 1 (8%) 3 (23%) 3 (23%) 1 (8%) 5 (38%) 13 (100%) 
Mais de 5 0 (0%) 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%) 5 (71%) 7 (100%) 

Total 3 (4%) 20 (27%) 11 (15%) 6 (8%) 33 (45%) 73 (100%) 
 

O principal dado presente na Tabela 27 e na Tabela 28 refere-se à divergência de opinião 

entre as categorias cadeirantes e não cadeirantes. Entre os não cadeirantes apenas 27% acham 

que as condições de drenagem (poças de água) péssima, porém entre os que utilizam a cadeira 

de rodas, 44% disseram que os espaços de circulação não são próprios para sua passagem. Isto 

indica que se a amostra tivesse sido aplicada somente em pessoas sem deficiência física esta 

variável não seria considerada entre as mais precárias em termo de desempenho e as 

comparações com outros dados e futuras decisões práticas poderiam sofrer distorções. 
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Tabela 27: Freqüência de opinião dos entrevistados por Drenagem e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0-18 0 (0%) 2 (22%) 3 (33%) 4 (44%) 0 (0%) 9 (100%) 
19-30 0 (0%) 13 (43%) 7 (23%) 8 (27%) 2 (7%) 30 (100%) 
31-60 1 (3%) 16 (41%) 10 (26%) 11 (28%) 1 (3%) 39 (100%) 
>60 2 (29%) 1 (14%) 3 (43%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 3 (4%) 32 (38%) 23 (27%) 24 (27%) 3 (4%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 2 (33%) 0 (0%) 3 (50%) 1 (17%) 6 (100%) 

19-30 0 (0%) 5 (17%) 9 (30%) 14 (47%) 2 (7%) 30 (100%) 
31-60 0 (0%) 9 (33%) 5 (19%) 12 (44%) 1 (4%) 27 (100%) 
>60 1 (10%) 2 (20%) 3 (30%) 3 (30%) 1 (10%) 10 (100%) 

Total 1 (1%) 18 (25%) 17 (23%) 32 (44%) 5 (7%) 73 (100%) 
 

Tabela 28: Freqüência de opinião dos entrevistados por Drenagem e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo Bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0 até 3 1 (3%) 11 (34%) 9 (28%) 9 (28%) 2 (6%) 32 (100%) 
3,1 até 5 2 (8%) 12 (46%) 8 (31%) 3 (12%) 1 (4%) 26 (100%) 
mais de 5 0 (0%) 9 (33%) 6 (22%) 12 (44%) 0 (0%) 27 (100%) 

Total 3 (4%) 32 (37%) 23 (27%) 24 (28%) 3 (4%) 85 (100%) 
Sim 0 até 3 0 (0%) 15 (28%) 11 (21%) 23 (43%) 4 (8%) 53 (100%) 

3,1 até 5 1 (8%) 2 (15%) 3 (23%) 7 (54%) 0 (0%) 13 (100%) 
Mais de 5 0 (0%) 1 (14%) 3 (43%) 2 (29%) 1 (14%) 7 (100%) 

Total 1 (1%) 18 (25%) 17 (23%) 32 (44%) 5 (7%) 73 (100%) 
 

O rebaixamento de guia é um dos principais critérios discutidos nas normas e leis para os 

passeios públicos, portanto, primeiramente a pesquisa tinha como objetivo saber a opinião dos 

usuários quanto à quantidade de rebaixamentos existente na área de estudo, e num segundo 

momento, como era a qualidade do acabamento, isto é, quanto à execução do piso e à 

inclinação da rampa. 

Quanto à quantidade de rebaixamentos das guias (Tabela 29 e Tabela 30), nota-se que entre os 

cadeirantes, 36% dos entrevistados opinam como péssima, enquanto que entre os não 

cadeirantes essa parcela é de 26%. A presença de rebaixamento de guia pode não ser 

percebida pelo pedestre sem deficiência física – são “apenas” 15 cm de desnível, facilmente 
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transponível - porém, para o usuário de cadeira de rodas este desnível é uma grande barreira. 

As mães com seus carrinhos de bebês ou pessoas com carrinhos de feira também encontram 

certa dificuldade para vencer esta altura da guia quando não há rebaixamento, porém estas 

pessoas não são muito freqüentes no Centro de São Paulo. 

Tabela 29: Freqüência de opinião dos entrevistados por Quantidade de rebaixamentos de guia 
e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não sabe Total 
Não 0-18 0 (0%) 1 (11%) 2 (22%) 3 (33%) 3 (33%) 9 (100%) 

19-30 0 (0%) 12 (40%) 8 (27%) 9 (30%) 1 (3%) 30 (100%) 
31-60 1 (3%) 13 (33%) 9 (23%) 9 (23%) 7 (18%) 39 (100%) 
>60 1 (14%) 4 (57%) 1 (14%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 2 (2%) 30 (35%) 20 (24%) 22 (26%) 11 (13%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 0 (0%) 6 (100%) 

19-30 3 (10%) 6 (20%) 11 (37%) 10 (33%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 2 (7%) 9 (33%) 8 (30%) 8 (20%) 0 (0%) 27 (100%) 
>60 2 (20%) 1 (10%) 2 (20%) 5 (50%) 0 (0%) 10 (100%) 

Total 7 (10%) 19 (26%) 21 (28%) 26 (36%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Tabela 30: Freqüência de opinião dos entrevistados por Quantidade de rebaixamentos de guia 
e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo Bom razoável péssimo não sabe Total 

Não 
0 até 3 1 (3%) 11 (34%) 9 (28%) 7 (22%) 4 (12%) 32 (100%) 
3,1 até 5 1 (4%) 11 (42%) 5 (19%) 4 (15%) 5 (19%) 26 (100%) 
mais de 5 0 (0%) 8 (30%) 6 (22%) 11 (41%) 2 (7%) 27 (100%) 

Total 2 (2%) 30 (35%) 20 (24%) 22 (26%) 11 (13%) 85 (100%) 

Sim 
0 até 3 3 (6%) 16 (30%) 14 (26%) 20 (38%) 0 (0%) 53 (100%) 
3,1 até 5 3 (23%) 1 (8%) 5 (38%) 4 (31%) 0 (0%) 13 (100%) 
Mais de 5 1 (14%) 2 (29%) 2 (29%) 2 (29%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 7 (10%) 19 (26%) 21 (28%) 26 (36%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Considerando o acabamento dos rebaixamentos de guia (Tabela 31 e Tabela 32), nota-se que 

entre os cadeirantes grande parcela dos indivíduos opina como péssima, 51%, enquanto entre 

os não cadeirantes essa parcela é de 27%. 
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Tabela 31: Freqüência de opinião dos entrevistados por Acabamento dos rebaixamentos de 
guia e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não sabe Total 
Não 0-18 0 (0%) 1 (11%) 1 (11%) 2 (22%) 5 (56%) 9 (100%) 

19-30 0 (0%) 12 (40%) 8 (27%) 9 (30%) 1 (3%) 30 (100%) 
31-60 1 (3%) 10 (26%) 7 (18%) 11 (28%) 10 (26%) 39 (100%) 
>60 1 (14%) 3 (43%) 2 (29%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 2 (2%) 26 (31%) 18 (21%) 23 (27%) 16 (19%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 1 (17%) 2 (33%) 3 (50%) 0 (0%) 6 (100%) 

19-30 3 (10%) 6 (20%) 7 (23%) 14 (47%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 3 (11%) 5 (19%) 3 (11%) 16 (59%) 0 (0%) 27 (100%) 
>60 0 (0%) 1 (10%) 5 (50%) 4 (40%) 0 (0%) 10 (100%) 

Total 6 (8%) 13 (18%) 17 (23%) 37 (51%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Tabela 32: Freqüência de opinião dos entrevistados por Acabamento dos rebaixamentos da 
guia e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo Bom razoável péssimo não sabe Total 

Não 
0 até 3 0 (0%) 13 (41%) 7 (22%) 5 (16%) 7 (22%) 32 (100%) 
3,1 até 5 1 (4%) 8 (31%) 6 (23%) 4 (15%) 7 (27%) 26 (100%) 
mais de 5 1 (4%) 5 (19%) 5 (19%) 14 (52%) 2 (8%) 27 (100%) 

Total 2 (2%) 26 (31%) 18 (21%) 23 (27%) 16 (19%) 85 (100%) 

Sim 
0 até 3 4 (8%) 10 (19%) 12 (23%) 27 (51%) 0 (0%) 53 (100%) 
3,1 até 5 1 (8%) 2 (15%) 3 (23%) 7 (54%) 0 (0%) 13 (100%) 
Mais de 5 1 (14%) 1 (14%) 2 (29%) 3 (43%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 6 (8%) 13 (18%) 17 (23%) 37 (51%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Segundo a qualificação de quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes (Tabela 33 

e Tabela 34), a maioria dos entrevistados, tanto os cadeirantes como os não cadeirantes, 

acreditam que são satisfatórios. 
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Tabela 33: Freqüência de opinião dos entrevistados por Quantidade de equipamentos 
adaptados aos deficientes e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0-18 0 (0%) 0 (0%) 7 (78%) 2 (22%) 0 (0%) 9 (100%) 
19-30 0 (0%) 11 (37%) 12 (40%) 7 (23%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 1 (3%) 6 (15%) 16 (41%) 13 (33%) 3 (8%) 39 (100%) 
>60 1 (14%) 5 (71%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 2 (2%) 22 (26%) 35 (41%) 23 (27%) 3 (4%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 0 (0%) 6 (100%) 

19-30 0 (0%) 10 (33%) 8 (27%) 12 (40%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 3 (11%) 6 (22%) 10 (37%) 8 (30%) 0 (0%) 27 (100%) 
>60 0 (0%) 3 (30%) 6 (60%) 1 (10%) 0 (0%) 10 (100%) 

Total 3 (4%) 21 (29%) 27 (37%) 22 (30%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Tabela 34: Freqüência de opinião dos entrevistados por Quantidade de equipamentos 
adaptados aos deficientes e por Renda 
Cadeirante Renda ótimo Bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0 até 3 1 (3%) 8 (25%) 12 (37%) 9 (28%) 2 (6%) 32 (100%) 
3,1 até 5 1 (4%) 9 (35%) 9 (35%) 6 (23%) 1 (4%) 26 (100%) 
mais de 5 0 (0%) 5 (19%) 14 (52%) 8 (30%) 0 (0%) 27 (100%) 

Total 2 (2%) 22 (26%) 35 (41%) 23 (27%) 3 (4%) 85 (100%) 
Sim 0 até 3 2 (4%) 19 (36%) 16 (30%) 16 (30%) 0 (0%) 53 (100%) 

3,1 até 5 1 (8%) 2 (15%) 7 (54%) 3 (23%) 0 (0%) 13 (100%) 
Mais de 5 0 (0%) 0 (0%) 4 (57%) 3 (43%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 3 (4%) 21 (29%) 27 (37%) 22 (30%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Em relação à qualificação da travessia das ruas (Tabela 35 e Tabela 36), nota-se que a maior 

parte dos entrevistados acha boa. 
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Tabela 35: Freqüência de opinião dos entrevistados por Travessia de rua e por Idade 
Cadeirante Idade ótimo Bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0-18 0 (0%) 4 (44%) 3 (33%) 2 (22%) 0 (0%) 9 (100%) 
19-30 3 (10%) 16 (53%) 5 (17%) 6 (20%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 4 (10%) 20 (51%) 8 (21%) 5 (13%) 2 (5%) 39 (100%) 
>60 3 (43%) 3 (43%) 0 (0%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 10 (12%) 43 (51%) 16 (19%) 14 (16%) 2 (2%) 85 (100%) 
Sim 0-18 0 (0%) 2 (33%) 2 (33%) 2 (33%) 0 (0%) 6 (100%) 

19-30 3 (10%) 14 (47%) 7 (23%) 6 (20%) 0 (0%) 30 (100%) 
31-60 3 (11%) 11 (41%) 10 (37%) 3 (11%) 0 (0%) 27 (100%) 
>60 1 (10%) 3 (30%) 4 (40%) 2 (20%) 0 (0%) 10 (100%) 

Total 7 (10%) 30 (41%) 23 (31%) 13 (18%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

Tabela 36: Freqüência de opinião dos entrevistados por Travessia de rua e Renda 
Cadeirante Renda ótimo bom razoável péssimo não 

opinou 
Total 

Não 0 até 3 2 (6%) 14 (44%) 7 (22%) 7 (22%) 2 (6%) 32 (100%) 
3,1 até 5 4 (15%) 14 (54%) 6 (23%) 2 (8%) 0 (0%) 26 (100%) 
mais de 5 4 (15%) 15 (56%) 3 (11%) 5 (19%) 0 (0%) 27 (100%) 

Total 10 (12%) 43 (51%) 16 (19%) 14 (16%) 2 (2%) 85 (100%) 
Sim 0 até 3 7 (13%) 20 (38%) 16 (30%) 10 (19%) 0 (0%) 53 (100%) 

3,1 até 5 0 (0%) 7 (54%) 4 (31%) 2 (15%) 0 (0%) 13 (100%) 
Mais de 5 0 (0%) 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%) 0 (0%) 7 (100%) 

Total 7 (9%) 30 (41%) 23 (32%) 13 (18%) 0 (0%) 73 (100%) 
 

7.2.3 Análise Inferencial 

De acordo com dados explicativos descritos no Capítulo 6, esta análise auxilia na verificação 

da avaliação de qualidade da amostra entrevistada. Em todos os modelos funcionais lineares, 

não foram detectados efeitos de interação entre as variáveis Cadeirante e Idade e nem entre 

Cadeirante e Renda (nível descritivo > 0,1899). 
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Considerando a variável Acesso ao metrô, detectou-se que a variável cadeirante não é 

estatisticamente significante, enquanto que o mesmo não ocorre para as variáveis idade (nível 

descritivo 0,0011) e renda (nível descritivo 0,0067) (Tabela 37 e Tabela 40). Pela Tabela 38, 

nota-se que o escore médio dos entrevistados com idade até 18 anos é menor do que o das 

demais faixas etárias. Além disto, o escore médio das faixas etárias 19-30, 30-60 e mais de 60 

anos, é o mesmo. Pela Tabela 39 tem-se que o escore médio dos entrevistados com Idade 

superior a 18 é 3,8 e para entrevistados com idade até 18 é 3,2. Para a variável Renda, há 

evidências de que o escore médio aumenta com a Renda. 

Tabela 37: Tabela de ANOVA para Acesso ao metrô por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 1,8 0,1793 
Idade 3 16,06 0,0011 
 

Tabela 38: Contrastes entre os escores médios da variável Acesso ao metrô sob as categorias 
da variável Idade 
Teste Estimativa Erro padrão Qui-quadrado Nível descritivo 
Idade 0-18 vs mais de 60 -0,6 0,19 11,78 0,0006 
Idade 19-30 vs mais de 60 -0,1 0,18 0,38 0,5351 
Idade 30-60 vs mais de 60 0,02 0,18 0,02 0,8992 
Idade 0-18 vs 19-30 -0,5 0,2 7,57 0,0059 
Idade 0-18 vs 30-60 -0,7 0,19 12,06 0,0005 
Idade 19-30 vs 30-60 -0,1 0,19 0,53 0,4669 
 

Tabela 39: Escore médio dos entrevistados com Idade 0-18 e Idade mais de 18 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Idade mais de 18 3,8 0,07 
Idade 0-18 3,2 0,14 

 

Tabela 40: Tabela de ANOVA para Acesso ao metrô por efeito de Cadeirante e Renda 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,42 0,5183 
Renda 2 10,01 0,0067 
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Tabela 41: Contrastes entre os escores médios da variável Acesso ao metrô sob as categorias 
da variável Renda 
Teste Estimativa Erro padrão Qui-quadrado Nível descritivo 
Renda até 3 vs mais de 5 -0,6 0,19 9,4 0,0022 
Renda de 3 a 5 vs mais de 5 -0,2 0,2 1,44 0,2307 
Renda até 3 vs de 3 a 5 -0,3 0,17 4,14 0,0420 
 

Tabela 42: Escore médio dos entrevistados com Renda mais de 3 
e Renda até 3 para a variável Acesso ao metrô 

Efeito Estimativa Erro padrão 
Renda mais de 3 4 0,1 
Renda até 3 3,53 0,12 

 

Pode-se verificar que na variável Manutenção do piso (Tabela 43 e Tabela 44) ser cadeirante é 

estatisticamente significante (nível descritivo < 0,0142) para a opinião, sendo que os 

cadeirantes são mais rigorosos que os não cadeirantes (escore médio 2 e 2,5, respectivamente) 

(Tabela 45). 

Tabela 43: Tabela de ANOVA para Manutenção do piso por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 6,01 0,0142 
Idade 3 2,4 0,4935 

 

Tabela 44: Tabela de ANOVA para Manutenção do piso por de Cadeirante e Renda 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 8,65 0,0033 
Renda 2 3,03 0,2197 

 

Tabela 45: Escore médio dos entrevistados cadeirantes 
e não cadeirantes para a variável Manutenção 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Cadeirante 2 0,15 
Não Cadeirante 2,5 0,14 
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Para a variável Largura livre do espaço de circulação não houve efeito de Cadeirante, de 

Renda nem de Idade (Tabela 46 e Tabela 47). Pela Tabela 48., em média, os entrevistados 

consideram a Largura livre do espaço de circulação boa (escore médio 3,8). 

Tabela 46: Tabela de ANOVA para Largura livre para o espaço de circulação por 
Cadeirante e Idade 

Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,17 0,6827 
Idade 3 4,78 0,1889 

 

Tabela 47: Tabela de ANOVA para Largura livre para o espaço de circulação por 
Cadeirante e Renda 

Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 1 0,3166 
Renda 2 2,44 0,2954 

 

Tabela 48: Escore médio para a variável Largura livre para o espaço de circulação 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Intercepto 3,78 0,07 

 

Não houve efeito das três variáveis explicativas, nem sobre a variável Iluminação (Tabela 49 

e Tabela 50), nem sobre as variáveis Quantidade de rebaixamentos (Tabela 51 e Tabela 52), 

Quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes (Tabela 53 e Tabela 54) e Travessia de 

ruas (Tabela 55 e Tabela 56). 

Tabela 49: Tabela de ANOVA para Iluminação por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,04 0,8345 
Idade 3 0,87 0,8329 
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Tabela 50: Tabela de ANOVA para Iluminação por Cadeirante e Renda 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0 0,9532 
Renda 2 1,52 0,4679 

 

Tabela 51: Tabela de ANOVA para Quantidade de rebaixamentos de guia 
por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,28 0,5935 
Idade 3 2,92 0,4042 

 

Tabela 52: Tabela de ANOVA para Quantidade de rebaixamentos de guia 
por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,53 0,4668 
Renda 2 3,58 0,1666 

 

Tabela 53: Tabela de ANOVA para Quantidade de equipamentos adaptados 
aos deficientes por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,03 0,8558 
Idade 3 5,45 0,1417 

 

Tabela 54: Tabela de ANOVA para Quantidade de equipamentos adaptados 
aos deficientes por Cadeirante e Renda 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,16 0,6862 
Renda 2 3,09 0,2136 

 

 

 



147 

Tabela 55: Tabela de ANOVA para a variável Travessia por Cadeirante e 
Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,83 0,3633 
Idade 3 3,25 0,3542 

 

Tabela 56: Tabela de ANOVA para a variável Travessia por Cadeirante e 
Renda 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 0,61 0,4331 
Renda 2 1,56 0,4575 

 

Observa-se por meio da Tabela 57, que em média os entrevistados avaliaram a Iluminação 

entre razoável e boa (escore médio 3,5). Conclui-se que em média os entrevistados 

classificaram como razoável a Quantidade de rebaixamento de guia (escore médio 2,8), a 

Quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes (escore médio 2,8) e a Travessia de 

ruas com escore médio 3,3 (Tabela 58, Tabela 59 e Tabela 60). 

Tabela 57: Escore médio para a variável Iluminação 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Intercepto 3,5 0,1 

 

Tabela 58: Escore médio para a variável Quantidade de 
rebaixamentos de guia 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Intercepto 2,8 0,11 

 

Tabela 59: Escore médio para a variável Quantidade de 
equipamentos adaptados aos deficientes 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Intercepto 2,8 0,09 
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Tabela 60: Escore médio para a variável Travessia 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Intercepto 3,3 0,1 

 

Quanto à Drenagem (Tabela 61 e Tabela 62), verificou-se a significância da variável 

Cadeirante (nível descritivo < 0,0154). Pela Tabela 63, tem-se que os não cadeirantes são 

menos rigorosos do que os cadeirantes (escore médio 2,9 e 2,3 respectivamente) 

Tabela 61: Tabela de ANOVA para Drenagem por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 6,89 0,0087 
Idade 3 3,9 0,2721 

 

Tabela 62: Tabela de ANOVA para Drenagem por Cadeirante e Renda 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 5,87 0,0154 
Renda 2 5,47 0,0649 

 

Tabela 63: Escore médio dos entrevistados cadeirantes 
e não cadeirantes para a variável Drenagem 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Cadeirante 2,3 0,16 
Não Cadeirante 2,9 0,14 

 

Considerando o Acabamento dos rebaixamentos de guia tem-se que houve efeito de 

Cadeirante (Tabela 64 e Tabela 65) com nível descritivo menor que 0,04. A Tabela 66 mostra 

que a avaliação média dos cadeirantes é menor do que a dos não cadeirantes (escore médio 

2,3 e 2,8 respectivamente). 
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Tabela 64: Tabela de ANOVA para Acabamento dos rebaixamentos de guia 
por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 4,3 0,0381 
Idade 3 1,78 0,6195 

 

Tabela 65: Tabela de ANOVA para Acabamento dos rebaixamentos de guia 
por Cadeirante e Idade 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 7,41 0,0065 
Renda 2 5,46 0,0652 

 

Tabela 66: Escore médio dos entrevistados cadeirantes 
e não cadeirantes para a variável Acabamento dos 
rebaixamentos de guia 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Cadeirante 2,3 0,16 
Não Cadeirante 2,8 0,16 

 

Para a Qualificação do piso, foi considerada a categoria “não apropriado” como péssima do 

mesmo modo que foi feito no Diagrama de Paretto. As variáveis explicativas neste caso foram 

Cadeirante e Tipo de piso onde se encontra. Não houve efeito de interação entre as duas 

variáveis explicativas (nível descritivo 0,4040). A Tabela 67 mostra que apenas a variável 

Cadeirante é significante (nível descritivo 0,0068) e pela Tabela 68 o escore médio dos 

cadeirantes é 2,0 e dos não cadeirantes é 2,6. 

 

Tabela 67: Tabela de ANOVA para a variável Piso por Cadeirante e Tipo de piso 
Efeito Graus de liberdade Qui-quadrado Nível descritivo 
Cadeirante 1 7,33 0,0068 
Piso 4 4,93 0,2948 
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Tabela 68: Escore médio do entrevistados cadeirantes e 
não cadeirantes para a variável Piso 
Efeito Estimativa Erro padrão 
Cadeirante 1,9 0,17 
Não Cadeirante 2,6 0,1679 

 

Por meio da análise inferencial, conclui-se que para as variáveis Manutenção do piso, 

Drenagem, Acabamento dos rebaixamentos de guia e Qualificação do piso, onde a variável 

Cadeirante é significante, os cadeirantes são mais rigorosos. 

Para a variável Acesso ao metrô onde a Idade e Renda foram significantes, tem-se que a faixa 

etária até 18 anos é mais rigorosa e entrevistados com renda de até 3 salários mínimos são 

mais rigorosos do que os demais. 

Para as demais variáveis de qualidade (Largura livre do espaço de circulação, Iluminação, 

Quantidade de rebaixamento de guia, Quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes 

e Travessia de ruas), não foram detectados, estatisticamente, os efeitos das variáveis 

Cadeirante, Renda e nem da Idade. 

7.2.4 Diagramas de Paretto 

Problemas de qualidade aparecem sob a forma de perdas. A maioria se deve a poucos tipos de 

defeitos que podem ser atribuídos a poucas causas. Se as causas desses defeitos “vitais” forem 

identificadas e corrigidas, podem-se eliminar quase todas as perdas. É uma questão de 

prioridade. Os defeitos secundários ou triviais, com menores conseqüências, devem ficar para 

solução posterior. 

De acordo com o princípio de Paretto, recomenda-se a aferição de 20% dos parâmetros 

inferiores à média (valor 3, na escala de 1 a 5), pois eles são responsáveis por 80% dos custos  

dos erros e omissões do espaço construído. No Diagrama de Paretto da população total (ver 

Gráfico 1), 6 parâmetros encontram-se abaixo da média aceitável. Destes, é necessário aferir 

20%, que na ordem hierárquica, correspondem aos parâmetros de pior desempenho: 
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manutenção do piso e qualificação do piso. Solucionando-se de 10 a 15% dos parâmetros 

ruins, haveria cerca de 50% de redução dos custos de qualidade (ORSTEIN, 1992).  

Se se comparar a pior variável em termos de qualidade – manutenção do piso – com os dados 

da Tabela 17, onde 59% dos não cadeirantes e 81% dos cadeirantes, acham que o principal 

problema dos passeios públicos são os buracos, tem-se uma confirmação de que esta variável 

é fundamental na avaliação das condições de uso dos espaços de circulação. 

Os dados acima indicam que tanto a manutenção como a qualidade de execução dos pisos, são 

prioridades e requerem estudos de viabilidade técnico-financeiros para sejam feitas alterações 

que contribuam para a melhoria de seu desempenho. 

Comparando-se os Diagramas de Paretto (Gráfico 2 e Gráfico 3), as variáveis de qualidade 

que se encontram abaixo da média são as mesmas para as duas categorias - cadeirantes e não 

cadeirantes. Portanto encontram-se abaixo da média razoável as seguintes variáveis: 

manutenção do piso, qualificação do piso, qualificação do rebaixamento do piso, qualificação 

da drenagem, quantidade de equipamento adaptado aos deficientes e quantidade de 

rebaixamento. Houve apenas diferença na hierarquização destas variáveis nas duas categorias. 

Assim, qualificação da travessia de rua, qualificação da iluminação, acesso ao metrô e largura 

livre dos espaços de circulação não devem ser prioridades para o estudo de viabilidade de 

implementação de melhorias. 

Para os cadeirantes o problema de menor gravidade é a largura do espaço livre, enquanto para 

os não cadeirantes é o acesso ao metrô (Gráfico 2 e Gráfico 3). 
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Legenda dos Gráficos (Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3): 

acesso_metro: Acesso ao metrô; 
qualif_larg_livre: Largura livre do espaço de circulação; 
qualif_ilum: Iluminação; 
qualif_trav_rua: Travessia de rua; 
mediana: Mediana dos valores das alternativas (3); 
qualif_dren: Drenagem; 
quant_rebaix: Quantidade de rebaixamento de guia; 
qualif_rebaix: Acabamento de rebaixamentos de guia; 
eq_adap_def: Quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes; 
qualif_piso: Qualificação do piso; 
man_piso: Manuntenção do piso. 

 

Gráfico 1: Diagrama de Paretto para o total da população entrevistada 
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Gráfico 2: Diagrama de Paretto para os não cadeirantes 
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Gráfico 3: Diagrama de Paretto para os cadeirantes 
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Considerações 

Ressalta-se, como dito anteriormente, que apenas os resultados de uma análise 

comportamental não são suficientes para afirmar quais parâmetros devem ser aferidos, pois se 

faz necessária uma comparação com as especificações técnicas do espaço analisado, bem 

como um estudo das viabilidades econômicas. 

Os piores parâmetros de desempenho, foram, na opinião dos pedestres tanto cadeirantes como 

não cadeirantes, a manutenção dos pisos e a qualificação da sua execução. Estes resultados, 

obtidos por meio do questionário aos usuários dos passeios públicos, estão diretamente 

relacionados com as observações obtidas a partir do levantamento técnico das calçadas, onde 

se constatou que em apenas 9,3% das calçadas o piso é considerado em bom estado de 

conservação e uso. Foi constatado que 30% dos logradouros percorridos, apresentam passeios 

públicos em péssimo estado de conservação. Este dado foi confirmado com os dados da 

avaliação comportamental. 

Os dados desta pesquisa constatam que os revestimentos empregados com maior freqüência 

nos passeios públicos do Centro de São Paulo são o cimentado e o ladrilho hidráulico. 

A constatação da existência de passeios públicos com até quatro tipos diferentes de material 

empregado nos pisos, reflete a falta de homogeneidade das calçadas. Este quadro é resultado 

da legislação, que atribui aos proprietários dos imóveis particulares a responsabilidade pela 

manutenção de suas calçadas. Esta norma acaba “permitindo” o uso de materiais de baixa 

qualidade, revestimentos mal executados e intervenções paisagísticas que, geralmente, 

privilegiam o “verde” ao pedestre, tornando as passagens pouco acessíveis. A Prefeitura, por 

meio de Decretos e Guia sobre Calçadas, orienta como os passeios públicos devem ser 

executados, mas as observações e opiniões coletadas, apontam que estes critérios não vêm 

sendo cumpridos. 

A pesquisa também permitiu traçar o perfil do usuário dos espaços públicos de circulação, 

dentre as características destacam-se: a grande maioria dos entrevistados possui entre 19 e 60 
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anos, não havendo predominância de crianças e idosos; a maioria é do sexo masculino e a 

renda familiar é inferior entre os cadeirantes. 

Embora o Digrama de Paretto forneça uma hierarquização das variáveis de desempenho, o 

conjunto dos dados fornece as razões pelas quais mais da metade dos cadeirantes utilizam o 

meio fio ou a rua para circular pela cidade. 
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8 CONCLUSÃO 

Para se alcançar os objetivos de igualdade e participação plena, não 

bastam medidas de reabilitação voltadas para o indivíduo portador de 

deficiência. A experiência tem demonstrado que, em grande medida, é 

o meio que determina o efeito de uma deficiência ou de uma 

incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa. A pessoa vê-se 

relegada à invalidez quando lhe são negadas as oportunidades de que 

dispõe, em geral, a comunidade, e que são necessárias aos aspectos 

fundamentais da vida, inclusive a vida familiar, a educação, o 

trabalho, a habitação, a segurança econômica e pessoal, a participação 

em grupos sociais e políticos, as atividades religiosas, os 

relacionamentos afetivos e sexuais, o acesso às instalações públicas, a 

liberdade de movimentação e o estilo geral da vida diária. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa de Ação 

Mundial para as Pessoas Deficientes, 1982) 

Como mencionado no início deste trabalho, a acessibilidade arquitetônica ambiental contribui 

para se alcançar a inclusão social de forma igualitária. O acesso aos espaços de circulação, aos 

meios de transporte, aos edifícios, aos mobiliários urbanos, facilita a integração do portador 

de deficiência à sociedade. 

Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo determinar os fatores limitantes na 

utilização do sistema de circulação pública de pedestres nos Distritos Sé e República, do 

ponto de vista dos usuários, principalmente dos cadeirantes. Para tanto, pode-se dizer que dois 

temas principais foram abordados: por um lado, a questão da acessibilidade ambiental como 

contribuição à inclusão social, e por outro, a discussão sobre os espaços públicos de 

circulação - as condições de uso dos passeios públicos e caminhos de pedestres. 
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Embora este trabalho tenha priorizado a opinião dos cadeirantes quanto à utilização dos 

espaços públicos de circulação, não se deixou de abordar questões diretamente relacionadas 

ao tema, como a inclusão social, os direitos humanos, o papel dos espaços públicos urbanos e 

os parâmetros técnicos e legais sobre a acessibilidade ambiental. 

Com base nos resultados desta pesquisa, dentre eles, que 59% das pessoas não cadeirantes e 

81% dos cadeirantes acham que o principal problema dos passeios públicos são os buracos, 

pode-se afirmar que existem problemas de mobilidade dos pedestres nos espaços públicos de 

circulação. 

A pesquisa de campo, por meio da observação das condições de manutenção dos passeios 

públicos e da avaliação comportamental dos pedestres, permitiu comprovar que os espaços 

urbanos públicos de circulação de pedestres não cumprem sua função social sob a ótica do uso 

e da integração dos cadeirantes.  

Ficou comprovado que esses espaços públicos de circulação da área central de São Paulo, na 

opinião dos pedestres, não possuem acessibilidade arquitetônica ambiental adequada, 

principalmente aos cadeirantes: 42% dos usuários de cadeira de rodas entrevistados andam, no 

dia-a-dia, pela sarjeta ou meio fio e 16% andam pelo meio da rua. Preferir a rua, via 

exclusivamente de veículos, à calçada, é um indício de que ela não oferece as condições 

requeridas por esses usuários, que preferem o risco de acidentes. Dentre as constatações foi 

observado, no levantamento técnico, que 30% dos logradouros percorridos, apresentam 

passeios públicos em péssimo estado de conservação. 

A pesquisa permitiu ainda, traçar o perfil dos usuários dos passeios públicos. Dentre as 

principais características pôde-se constatar que, tanto entre os cadeirantes como entre as 

pessoas não cadeirantes, a maioria pertence ao sexo masculino e possui idade entre 19 e 60 

anos, não havendo, portanto, predominância de crianças e idosos. Também foi possível 

constatar que a renda familiar dos cadeirantes é menor que a renda dos não cadeirantes 

entrevistados. 



158 

De acordo com os resultados da pesquisa de campo, as variáveis: qualidade e manutenção do 

piso, drenagem, quantidade de equipamentos adaptados aos deficientes e quantidade e 

qualidade dos rebaixamentos de guia, não foram consideradas em condições satisfatórias de 

uso. 

Os dois piores parâmetros, na opinião dos usuários, foram: manutenção do piso e qualificação 

da sua execução. Via de regra, estes 20% são responsáveis por 80% dos custos dos erros e 

omissões, e solucionando-se 15% dos parâmetros ruins, se reduziria de forma representativa 

os custos de qualidade, em torno de 50% (ORNSTEIN, 1992). Porém, ressalta-se que apenas 

os resultados de uma análise comportamental não são suficientes para afirmar quais 

parâmetros devem ser objetos de intervenção, pois se faz necessária uma comparação com 

avaliações técnicas, bem como, um estudo de viabilidade econômica e política. 

Além da hierarquização das variáveis de qualidade dos espaços públicos de circulação, foram 

feitos cruzamentos de dados para verificar se a condição descritiva do entrevistado interferiu 

nas respostas sobre as questões qualitativas. Por meio da análise inferencial, pôde-se concluir 

que os cadeirantes foram mais rigorosos ao responder o questionário sobre as variáveis 

manutenção do piso, drenagem, acabamento dos rebaixamentos de guia e qualidade do piso. 

Para a variável acesso ao metrô constatou-se que os entrevistados menores de 18 anos e os 

entrevistados com renda de até 3 salários mínimos foram mais rigorosos que os demais. 

Por meio desta pesquisa também se pôde constatar que as condições inadequadas de 

acessibilidade dos espaços de circulação de pedestres não é conseqüência direta da falta de 

legislação sobre o tema. A regulamentação dos aspectos técnicos, tanto da acessibilidade 

ambiental, quanto dos espaços públicos de circulação, é ampla e detalhada. Entre as Leis que 

determinam as regras para o uso das calçadas, destaca-se o Decreto nº 45.904/05, sendo a 

NBR 9050/04 a principal norma que determina os critérios de acessibilidade ambiental. 

Como visto ao longo deste trabalho, a legislação e as normas brasileiras de acessibilidade 

ambiental abrangem todos os requisitos técnicos presentes em normas americanas e francesas, 

confirmando a afirmação feita pela Organização das Nações Unidas de que o Brasil é o país 

com legislação para pessoas com deficiências, mais avançado das Américas. Porém, embora o 
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Brasil possua normas de acessibilidade ambiental há mais de 20 anos, a efetiva 

implementação dessas regras vem ocorrendo há aproximadamente 10 anos. 

Ainda foi possível constatar a existência de passeios públicos com até quatro tipos diferentes 

de material empregado nos pisos. Esta é uma situação que pode estar relacionada com as 

normas legais, pois a legislação define que os proprietários dos imóveis particulares são os 

responsáveis pela manutenção de suas calçadas. Esta regra acaba “permitindo” o uso de 

materiais de baixa qualidade e revestimentos mal executados. Nestas situações, torna-se 

necessária uma fiscalização por parte do poder público. Portanto, cabe às Instituições do 

Município de São Paulo, como Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida (Seped), a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e o GT Acessibilidade, o 

planejamento e a fiscalização da implantação/ adaptação dos espaços construídos no que se 

refere à acessibilidade arquitetônica ambiental. 

Tendo sido confirmado que a cidade não oferece acessibilidade ambiental adequada nos 

espaços públicos de circulação aos seus usuários, e que, a razão principal desta realidade não 

se encontra na falta de leis e normas, tem-se a hipótese de que a legislação existente não vem 

sendo cumprida. 

Por meio dos resultados deste estudo, não é possível afirmar conclusivamente que as leis não 

vêm sendo cumpridas, mas é possível observar que as principais reclamações dos usuários - 

falta de manutenção e execução de baixa qualidade dos pisos das calçadas - estão diretamente 

relacionadas com o não cumprimento dos critérios legais, como os do Decreto nº 45.904/05, 

que prevê que os pisos devem ser regulares, anti-derrapantes e oferecer segurança aos 

pedestres. 

Para se saber as razões pelas quais as leis não vêm sendo cumpridas, são necessários estudos 

futuros. Este fato pode estar ocorrendo por diversas razões, entre elas problemas de gestão 

municipal. Iniciativas públicas vêm sendo implementadas, como o caso do Programa Passeio 

Livre, que visa conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância do tema, mas 

ainda são insuficientes. 
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Esta pesquisa buscou contribuir para a construção de uma cidade para todos. Para que isto se 

torne realidade, são necessárias também, medidas como a integração entre o setor público e 

privado e a troca de conhecimentos entre técnicos, profissionais, portadores de deficiências e 

acadêmicos. A conquista da acessibilidade ambiental para atender as pessoas com 

deficiências, beneficia toda a população, sendo uma vitória de toda a sociedade. 
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ANEXO 1 - Censo Demográfico 2000 Características gerais da população  

BRASIL 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

Tabela 1.4.1 - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio 
e os grupos de idade - Brasil 

Situação do 
domicílio 
e 
grupos de idade 

População residente 

Total 
(1) (2)                                 

Tipo de deficiência 

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                   

Deficiência 
mental 
permanente                

Deficiência física 

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar  

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir 

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                 

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(4)                        

Tetraplegia, 
paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(3)  

     Total..........  169 872 856  24 600 256  2 844 937  937 463  478 597  16 644 842  5 735 099  7 939 784  143 726 947 

  Urbana............  137 925 238  19 754 445  2 270 213  772 641  378 294  13 189 917  4 609 771  6 488 784  116 937 656 

  Rural...............  31 947 618  4 845 812  574 724  164 822  100 302  3 454 925  1 125 328  1 451 000  26 789 291 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) Falta de 
perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

Tabela 1.4.2 - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do domicílio, 
o sexo e os grupos de idade - Brasil                                                                 

Situação do 
domicílio, 
sexo 
e 
grupos de idade 

População residente                                                              

Total 
(1) (2)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                                              

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(4)                                                

Tetraplegia, 
paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(3) 
                                         

         Total..........  169 872 856  24 600 256  2 844 937   937 463   478 597  16 644 842  5 735 099  7 939 784  143 726 947 

   Homens...........  83 602 317  11 420 544  1 545 462   516 677   344 519  7 259 074  3 018 218  3 295 071  71 391 433 

   Mulheres..........  86 270 539  13 179 712  1 299 474   420 786   134 078  9 385 768  2 716 881  4 644 713  72 335 514 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) Falta de 
perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

Tabela 1.4.7 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência, por 
condição de ocupação na semana de referência, segundo o sexo e os grupos de idade - Brasil                                                                

Sexo 
e 
grupos de idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência            

Total 
(1) (2)                                                

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

Condição de ocupação na semana de referência                                     

Ocupadas                                                                        Não ocupadas                                                                    

Total 
(1) (2)                                                                  

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

Total 
(1) (2)                                                                  

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

         Total..........  136 910 358  23 521 962  112 258 958  65 629 892  9 084 208  56 038 180  71 280 466  14 437 755  56 220 778 

   Homens...........  66 851 584  10 855 463  55 416 194  40 860 097  5 625 248  34 915 242  25 991 488  5 230 215  20 500 952 

   Mulheres..........  70 058 774  12 666 499  56 842 764  24 769 796  3 458 960  21 122 938  45 288 978  9 207 539  35 719 826 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração de deficiência. (3) Inclusive as 
pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 1.4.8 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por 
tipo de deficiência, 
segundo o sexo e as classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos - Brasil                                                                

Sexo 
e 
classes de rendimento 
nominal mensal de todos 
os trabalhos 
(salário mínimo) 
(1) 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência            

Total 
(2) (3)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                                              

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                    

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(5)                                                

Tetraplegia
, paraplegia 
ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(4) 
                                         

         Total.............  65 629 892  9 084 208   499 301   115 654   205 245  6 594 008  1 877 917  1 903 617  56 038 180 

   Homens..............  40 860 097  5 625 248   337 436   85 336   174 069  3 922 779  1 334 278  1 091 744  34 915 242 

   Mulheres.............  24 769 796  3 458 960   161 865   30 318   31 177  2 671 229   543 638   811 873  21 122 938 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. (2) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (3) Inclusive as pessoas sem 
declaração destas deficiências. (4) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (5) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. (6) Inclusive as pessoas 
que receberam somente em benefícios. 
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REGIÃO SUDESTE 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 2.3.4.1 - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do 
domicílio 
e os grupos de idade - Região Sudeste                                                         

Situação do 
domicílio 
e 
grupos de idade 

População residente                                                              

Total 
(1) (2)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                        

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                                              

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar               

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                                               

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(4)                                                

Tetraplegia, 
paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(3) 
                                         

         Total............  72 430 193  9 459 596  1 201 606   398 155   188 371  6 031 472  2 219 320  3 236 865  62 262 577 

   Urbana..............  65 528 444  8 506 357  1 071 586   364 526   168 834  5 392 970  2 002 342  2 939 812  56 380 870 

   Rural.................  6 901 749   953 239   130 020   33 629   19 537   638 503   216 978   297 054  5 881 707 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) Falta de 
perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 2.3.4.2 - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do 
domicílio, 
o sexo e os grupos de idade - Região Sudeste                                                         

Situação do 
domicílio, 
sexo 
e 
grupos de idade 

População residente                                                              

Total 
(1) (2)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                                               

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(4)                                                

Tetraplegia, 
paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(3) 
                                         

         Total............  72 430 193  9 459 596  1 201 606   398 155   188 371  6 031 472  2 219 320  3 236 865  62 262 577 

   Homens.............  35 430 967  4 357 446   646 292   218 296   133 642  2 593 454  1 171 256  1 304 859  30 710 837 

   Mulheres...........  36 999 226  5 102 150   555 314   179 859   54 729  3 438 018  1 048 064  1 932 006  31 551 739 
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) Falta de 
perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 2.3.4.7 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência, por 
condição de ocupação na semana de referência, segundo o sexo e os grupos de idade - 
Região Sudeste                                                         

Sexo 
e 
grupos de idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência            

Total 
(1) (2)                                                                  

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

Condição de ocupação na semana de referência                                     

Ocupadas                                                                        Não ocupadas                                                                    

Total 
(1) (2)                             

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

Total 
(1) (2)                                            

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

         Total............  59 780 090  9 097 358  50 145 048  29 088 409  3 297 544  25 546 304  30 691 681  5 799 815  24 598 744 

   Homens.............  28 999 310  4 168 816  24 554 046  17 793 312  2 009 680  15 634 233  11 205 998  2 159 137  8 919 813 

   Mulheres...........  30 780 780  4 928 542  25 591 002  11 295 097  1 287 864  9 912 071  19 485 683  3 640 678  15 678 931 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração de deficiência. (3) Inclusive as 
pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 2.3.4.8 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por tipo de deficiência, 
segundo o sexo e as classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos - Região 
Sudeste                                                         

Sexo 
e 
classes de rendimento 
nominal mensal de todos 
os trabalhos 
(salário mínimo) 
(1) 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência            

Total 
(2) (3)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                                  

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                                               

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(5)                                                

Tetraplegia
, paraplegia 
ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte 
dele 
(4) 
                                         

         Total.............  29 088 409  3 297 544   209 442   47 054   76 138  2 269 451   697 421   694 611  25 546 304 

   Homens..............  17 793 312  2 009 680   135 330   33 812   63 214  1 318 337   497 316   381 447  15 634 233 

   Mulheres.............  11 295 097  1 287 864   74 112   13 242   12 924   951 115   200 104   313 164  9 912 071 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. (2) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (3) Inclusive as pessoas sem 
declaração destas deficiências. (4) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (5) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. (6) Inclusive as pessoas 
que receberam somente em benefícios. 
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SÃO PAULO 

Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 3.20.4.1 - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do 
domicílio 
e os grupos de idade - São Paulo                                                              

Situação do 
domicílio 
e 
grupos de idade 

População residente                                                              

Total 
(1) (2)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                                              

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                                      

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(4)                                                

Tetraplegia, 
paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(3) 
                                         

         Total..........  37 035 456  4 203 632   547 314   193 401   93 476  2 638 187   984 131  1 378 816  32 456 538 

   Urbana............  34 586 021  3 941 300   508 194   182 428   87 279  2 469 665   929 111  1 300 151  30 294 726 

   Rural...............  2 449 435   262 332   39 120   10 973   6 196   168 522   55 020   78 665  2 161 812 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) Falta de 
perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 3.20.4.2 - População residente, por tipo de deficiência, segundo a situação do 
domicílio, 
o sexo e os grupos de idade - São Paulo                                                              

Situação do domicílio, 
sexo 
e 
grupos de idade 

População residente                                                              

Total 
(1) (2)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiência 
mental 
permanente                                                   

Deficiência física                                         

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                                               

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(4)                                                

Tetraplegi
a, 
paraplegia 
ou 
hemiplegi
a 
permanent
e                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(3) 
                                         

         Total..........  37 035 456  4 203 632   547 314   193 401   93 476  2 638 187   984 131  1 378 816  32 456 538 

   Homens...........  18 139 662  1 989 061   293 531   107 411   68 052  1 163 367   542 049   577 203  15 956 661 

   Mulheres..........  18 895 793  2 214 571   253 783   85 991   25 423  1 474 820   442 082   801 613  16 499 877 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração destas deficiências. (3) Falta de 
perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (4) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 
Tabela 3.20.4.7 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência, por 
condição de ocupação na semana de referência, segundo o sexo e os grupos de idade - São 
Paulo                                                              

Sexo 
e 
grupos de idade 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, portadoras ou não de deficiência            

Total 
(1) (2)                                                                  

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

Condição de ocupação na semana de referência                                     

Ocupadas                                                                        Não ocupadas                                                                    

Total 
(1) (2)                        

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

Total 
(1) (2)                                       

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
investigadas                                    

Nenhuma das 
deficiências 
investigadas 
(3)                                      

         Total............  30 673 925  4 043 891  26 342 981  15 069 645  1 451 987  13 489 559  15 604 280  2 591 904  12 853 423 

   Homens.............  14 905 584  1 906 687  12 849 745  9 187 672   905 518  8 204 673  5 717 912  1 001 169  4 645 072 

   Mulheres...........  15 768 341  2 137 204  13 493 237  5 881 973   546 469  5 284 886  9 886 368  1 590 735  8 208 350 
          
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (2) Inclusive as pessoas sem declaração de deficiência. (3) Inclusive as 
pessoas sem qualquer tipo de deficiência. 
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Censo Demográfico 2000 Características gerais da população - Resultados da amostra 

Tabela 3.20.4.8 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
por tipo de deficiência, 
segundo o sexo e as classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos - São Paulo                                                             

Sexo 
e 
classes de rendimento 
nominal mensal de todos os 
trabalhos 
(salário mínimo) 
(1) 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência            

Total 
(2) (3)                                                                  

Tipo de deficiência                                                              

Pelo menos 
uma das 
deficiências 
enumeradas                                      

Deficiênci
a mental 
permanent
e                                                   

Deficiência física                                                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de enxergar                

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de ouvir                   

Incapaz, com 
alguma ou 
grande 
dificuldade 
permanente 
de caminhar 
ou subir 
escadas                                                                               

Nenhuma 
destas 
deficiências 
(5)                                                

Tetraplegia, 
paraplegia ou 
hemiplegia 
permanente                                

Falta de 
membro ou 
de parte dele 
(4) 
                                         

         Total.................  15 069 645  1 451 987   96 356   22 233   39 030   986 879   307 620   275 541  13 489 559 

   Homens..................  9 187 672   905 518   61 105   15 902   32 924   583 196   227 932   159 306  8 204 673 

   Mulheres................  5 881 973   546 469   35 251   6 331   6 106   403 683   79 688   116 235  5 284 886 
                    
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. (2) As pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas apenas uma vez. (3) Inclusive as pessoas sem 
declaração destas deficiências. (4) Falta de perna, braço, mão, pé ou dedo polegar. (5) Inclusive as pessoas sem qualquer tipo de deficiência. (6) Inclusive as pessoas que 
receberam somente em benefícios. 
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ANEXO 2 - Coletânea da legislação brasileira 

sobre os direitos das pessoas com deficiência 

LEI Nº 7070, de 20 de dezembro de 1982 - Dispõe sobre pensão especial para os portadores de deficiência física 
conhecida como "Síndrome da Talidomida" e dá outras providências. 

DELIBERAÇÃO Nº 14/83, de 27 de dezembro de 1983 - Dispõe sobre a organização de desporto para cegos. 
"SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO" - LEI 7.405, de 12 de novembro de 1985  

LEI Nº7.713, de 22 de dezembro de 1988 - Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, e dá outras 
providências.  

LEI Nº 8.160, de 08 de janeiro de 1991 Dispõe sobre a característica do símbolo que permita a identificação de 
pessoas portadoras de deficiência auditiva.  

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991 Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o Plano de 
Custeio, e dá outras providências.  

LEI Nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991  Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do 
Imposto de Renda, e dá outras providências.  

LEI Nº 8.686, DE 20 DE JULHO DE 1993  Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deficientes 
físicos portadores da Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982.  

PORTARIA Nº116, DE 09 DE SETEMBRO DE 1993  

Inclui no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, a concessão dos 
equipamentos de órteses, próteses e bolsas de colostomia constantes do Anexo Único que segue a Portaria.  

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993  Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências.  

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

LEI Nº 8.899 de 29 de junho de 1994Diário Oficial da União, 30 junho de 1994 

Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte 
coletivo interestadual.  

DECRETO Nº 3.691, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000- Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, 
que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo 
interestadual. 

PORTARIA Nº 1, DE 9 DE JANEIRO DE 2001 Art. 1º É concedido passe livre às pessoas portadoras de 
deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual, observada a sistemática 
estabelecida no art. 1º do Decreto nº 3.691, de 2000. 

DECRETO Nº 1.330 DE 08 DE DEZEMBRO DE 1994 Dispõe sobre a concessão do benefício de prestação 
continuada, previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e dá outras providências.  
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LEI Nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
na aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física a aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências.  

Lei Nº 9.010, de 29 de março de 1995- Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanseníase e dá outras 
providências 

PORTARIA Nº 4.017, de 17 de NOVEMBRO de 1995 O MINISTRO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
FEDERAL E REFORMA DO ESTADO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 10, do 
decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, disciplinado pela Portaria/MARE nº 2.561 de 16/08/95, resolve: 

Recomendar que seja levadas em consideração, na flexibilização do horário de trabalho, as necessidades dos 
servidores responsáveis legais por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais que requeiram 
atenção permanente ou tratamento educacional, fisioterápico ou terapêutico ambulatorial em instituição 
especializada.  

DECRETO 1.744, de 07 de dezembro de 1995 Regulamenta o benefício de prestação continuada devido à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e dá outras 
providências.  

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº65, DE 5 DE DEZEMBRO DE 
1996 Dispõe sobre a dedutibilidade de despesas com instrução, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas para 
efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual das pessoas 
físicas. 

LEI N°9.434 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1997  Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano para fins de transplante e dá outras providências. 

DECRETO Nº 2.219, DE 2 DE MAIO DE 1997  Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 

LEI Nº 9.528 de 10 de dezembro de 1997 Altera as leis 8.212 e 8.213 de 1991  - Art. 8º O art. 3º da lei 7.070 de 
dezembro de 82 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:  

"Parágrafo Único: O benefício de que trata esta Lei é de natureza indenizatória, não prejudicando eventuais 
benefícios de natureza previdenciária, e não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade 
laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho, ocorridas após a sua concessão". 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais 
e dá outras providências.  

PORTARIA Nº 537 DE 1º DE OUTUBRO DE 1999 O Ministro de Estado da Justiça, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o que consta do art. 3º do Decreto nº 3.076, de 1º de junho de 1999, resolve: 

Art. 1º Ficam aprovados a composição e o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência - CONADE, na forma do Anexo a esta Portaria. 

LEI No 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000 Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá 
outras providências. 

LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916. Código Civil 

LEI Nº 10.050, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2000 Altera o art. 1.611 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916 – 
Código Civil, estendendo o benefício do § 2º ao filho necessitado portador de deficiência. 

LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001 Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis 
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destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto 
de importação para os produtos que especifica, e dá outras providências. 

Coletânea da Legislação do Estado de São Paulo 

ACESSO - ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS ARQUITETÔNICAS 

LEI Nº 3.710, de 04 de janeiro de 1983  Estabelece condições para acesso aos edifícios públicos pelos 
deficientes físicos.  

LEI Nº 5.500, de 31 de dezembro de 1986 Dá nova redação ao artigo 1º da Lei 3.710, de 04 de janeiro de 1983, 
que estabelece condições para acesso aos edifícios públicos pelos deficientes físicos  

LEI N° 7.466, de 1° de agosto de 1991 Dispõe sobre atendimento prioritário a idosos, portadores de deficiência e 
gestantes  

DECRETO Nº 33.824 de 21 de setembro de 1991  Dispõe sobre a adequação de próprios estaduais à utilização 
de portadores de deficiência e dá outras providências.  

LEI Nº 9.086, de 03 de março de 1995 Determina aos órgãos da Administração Direta e Indireta a adequação de 
seus projetos, edificações, instalações e mobiliário ao uso de pessoas portadoras de deficiências. (Remete a 
Norma ABNT 9050)  

 LEI Nº 10.779, DE 9 DE MARÇO DE 2001 Obriga os "shopping centers" e estabelecimentos similares, em 
todo o Estado, a fornecer cadeiras de rodas para pessoas portadoras de deficiência e para idosos.  

LEI Nº 10.784, DE 16 DE ABRIL DE 2001Dispõe sobre o ingresso e permanência de cães-guia em locais 
públicos e privados 

CONSELHO ESTADUAL 

DECRETO N°23.131 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1984 Cria o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa 
Deficiente.  

DECRETO N° 27.267 - DE 07 DE AGOSTO DE 1987 Altera o Decreto n° 23.131 de 19 de dezembro de 1984, 
que dispõe sobre o Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente.  

DECRETO N° 32.206 - DE 27 DE AGOSTO DE 1990 Altera a redação do artigo 2° do Decreto 23.131, de 19 
de dezembro de 1984, e dá outras providências.  

DECRETO N°32.643 - DE 28 DE NOVEMBRO DE 1990 Dá nova redação a dispositivo que especifica o 
Decreto n°23.131 de 19 de dezembro de 1984, e dá outra providência.  

DECRETO N° 40.495 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995  Altera a denominação do Conselho Estadual para 
Assuntos da Pessoa Deficiente, dispõe sobre sua organização e dá providências correlatas.  

LEI N°3.609 de 30 de novembro de 1982 Autoriza a Fazenda do Estado a receber o legado onerado que 
especifica. (Recebe em doação área deixada para que se construa uma clínica para crianças com deficiência 
mental)  

DECRETO Nº 33.823, de 21 de setembro de 1991  Institui o Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de 
Deficiência.  

LEI Nº 7.849, de 18 de maio de 1992  Institui a "Semana de incentivo à doação de órgãos humanos para 
transplantes".  

LEI Nº 7.850, de 18 de maio de 1992  Institui o "Dia Estadual do Doador de Sangue" (25 de novembro)  
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LEI Nº 7.859, de 25 de maio de 1992   Dispõe sobre a inserção de campo destinado ao registro de família de 
portador de deficiência física, nas fichas de inscrição para aquisição de casa própria.  

DECRETO N°40.061 - DE 26 DE ABRIL DE 1995  Revoga o artigo 5° do Decreto n° 33.823 de 21 de setembro 
de 1991, que institui o Programa Estadual de Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência.  

LEI N° 9.486 - DE 04 DE MARÇO DE 1997  Institui o Dia Estadual de Luta das Pessoas Portadoras de 
Deficiência (21 de setembro)  

LEI N° 9.887, de 11 de dezembro de 1997   Declara Utilidade Pública a Associação Brasileira dos Portadores da 
Síndrome da Talidomida.  

LEI Nº 10.778, DE 9 DE MARÇO DE 2001   Institui o "Dia do Policial Militar Portador de Deficiência"  

Artigo 1º - Fica estabelecido o dia 11 de outubro como o "Dia do Policial Militar Portador de Deficiência" no 
Estado de São Paulo.  

DECRETO Nº 34.919, de 06 de maio de 1992  Autoriza a Secretaria da Educação a celebrar convênio com 
Instituições Particulares que mantêm ensino fundamental, na modalidade especial.  

DECRETO N°38.641 DE 17 DE MAIO DE 1994   Institui o Programa de Atendimento ao Deficiente Visual 
com idade escolar.  

LEI Nº 6.606, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989  Dispõe a respeito do Imposto sobre a propriedade de Veículos 
Automotores.  

DECRETO Nº 33.718, de 30 de agosto de 1991  Introduz alterações no Regulamento do Imposto de Circulação 
de Mercadorias e de Prestação de Serviços e dá outras providências. (Isenção de imposto sobre aparelhos 
auxiliares comprados por instituições. E isenção de imposto para automóveis comprados por deficientes até 31 
de dezembro de 1991  

DECRETO Nº 34.471, de 30 de dezembro de 1991  Introduz alterações no Regulamento do Imposto de 
Circulação de Mercadorias e de Prestação de Serviços.  Por este decreto fica prorrogado até 31 de dezembro de 
1992 a isenção de ICMS para "veículo automotor nacional com adaptação e características especiais 
indispensáveis ao uso do adquirente, paraplégico ou portador de deficiência física". Observação importante: a 
isenção do ICMS só está sendo concedida para carros que saiam adaptados de fábrica. Como não existem 
adaptações especiais de fábrica para carros com câmbio mecânico somente são considerados para efeito de 
isenção de ICMS os carros que saem de fábrica com transmissão automática (hidramáticos) ou com direção 
hidráulica.  

CONVÊNIO ICMS 43/94  Diário Oficial do Estado de São Paulo de 19 de abril de 1994  Isenta do ICMS as 
saídas de veículos para portadores de deficiência física.  

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  Portaria cat-96, de 05-12-95   

LEI N° 3.914, de 14 de novembro de 1983   Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 3 de abril de 1984  Dispõe 
sobre o diagnóstico precoce de Fenilcetonúria e do Hipotireoidismo Congênito nos hospitais e maternidades do 
Estado de São Paulo.   

Resolução SS-477, de 10-12-91  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 12 de dezembro de 1991  Norma 
Técnica sobre o Fornecimento de Órteses, Próteses e Material Auxiliar pelo SUS/SP.  

Resolução SS-189, de 03-6-92  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 04 de junho de 1992  Constitui Grupo de 
Trabalho para acompanhar a implantação do Centro de Referência de Atenção ao Deficiente Mental e dá 
providências correlatas.  

Resolução SS-204, de 17-6-92  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 17 de junho de 1992  Constitui comissão 
executiva de desenvolvimento e implantação do Programa de Atendimento ao Deficiente Mental - PADEME.  
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LEI Nº 8.894, de 16 de setembro de 1994  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 17 de setembro de 1994  
(Projeto de Lei nº 126/92 dos Deputados Antenor Chicarino e Antonio Palocci)  Dispõe sobre o financiamento 
de equipamentos corretivos a portadores de deficiência.  

DECRETO N°39.847 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994  Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 29 de 
dezembro de 1994  Dispõe sobre atribuição de competências para o atendimento aos pacientes psiquiátricos e 
aos portadores de deficiências.  

DECRETO N°39.890 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994  Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 31 de 
dezembro de 1994  Cria e organiza, na Secretaria da Saúde, o Centro de Desenvolvimento do Portador de 
Deficiência Mental.  

Resolução SS-107, de 30-4-96  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 1 de maio de 1996  Institui Cadastro 
Técnico único para fins de seleção de pacientes passíveis de transplante.  

DECRETO Nº 20.660, de 02 de março de 1983  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 03 de março de 1983  
Dispõe sobre exames médicos pré-admissionais, no serviço público, de portadores de deficiências físicas e 
sensoriais, nomeados em virtude de aprovação em concurso.  

DECRETO N°25.087 DE 28 DE ABRIL DE 1986  Diário Oficial do Estado de São Paulo, 29 de abril de 1986  
Dispõe sobre medida para assegurar às pessoas deficientes condições adequadas de participação nos concursos 
públicos e processos seletivos.  

LEI COMPLEMENTAR Nº683 de 18 de setembro de 1992  Diário Oficial do Estado de São Paulo de 19 de 
setembro de 1992  Dispõe sobre reserva, nos concursos públicos, de percentual de cargos e empregos para 
portadores de deficiência e dá providências correlatas.  

LEI N°5.869, de 28 de outubro de 1987  Diário Oficial do estado de São Paulo, de 28 de outubro de 1987  
Obriga as empresas permissionárias, que especifica, a permitir a entrada de deficientes físicos pela porta 
dianteira dos coletivos.  

LEI COMPLEMENTAR Nº 666, de 26 de novembro de 1991  Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção 
de tarifas de transporte às pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências. (Só para deficientes cuja 
gravidade comprometa sua capacidade de trabalho, e menores de 14 anos. Válido para transporte coletivo urbano 
de responsabilidade do Estado)  

DECRETO Nº34.753, de 1º de abril de 1992  Regulamenta a Lei Complementar nº 666, de 26 de novembro de 
1991, que concede isenção de pagamento de tarifas de transporte coletivo urbano e dá providências correlatas.  

Resolução SIEV - 113 de 18-9-92  Secretaria de Infra-estrutura Viária  Dispõe sobre a isenção de tarifa, para as 
pessoas portadoras de deficiência e para a população idosa, no serviço de transporte coletivo suburbano 
convencional, operados sob permissão do DER-SP.  

Decreto N°41.858  Regulamenta a Lei N°9.690 de 02 de junho de 1997, que autoriza o Poder Executivo a 
implantar Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande São 
Paulo, nos anos de 1997 e 1998, e dá providências correlatas (Rodízio).  

Coletânea da Legislação do Município de São Paulo 

LEI Nº9.199, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1980 Diário Oficial do Município de São Paulo, 19 de dezembro de 
1980 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de rampas que permitam o acesso de deficientes físicos. 

LEI Nº 9.803, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1984 Diário Oficial do Município de São Paulo de 22 de dezembro 
de 1984 
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Dispõe sobre a obrigatoriedade do rebaixamento de guias, calçadas e canteiros centrais, já existentes e a serem 
construídos, situados nas travessias sinalizadas. 

LEI Nº 10.508, DE 04 DE MAIO DE 1988 Diário Oficial do Município de São Paulo de 05 de maio de 1988 

Dispõe sobre a limpeza nos imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção de passeios, e dá 
outras providências. 

LEI N°10.832 DE 05 DE JANEIRO DE 1990 Diário Oficial do Município de São Paulo, 06 de janeiro de 1990 

Determina tratamento prioritário a pessoas portadoras de deficiências físicas. 

Art. 1° Às pessoas portadoras de deficiências físicas é resguardado o tratamento prioritário em cinemas, estádios, 
circos, teatros, estacionamentos de veículos, locais de competição, casas de espetáculos e similares, nos termos 
desta lei. 

LEI N°11.065, DE 04 DE SETEMBRO DE 1991 Diário Oficial do Município de São Paulo, 05 de setembro de 
1991 (Projeto de Lei N°263/90, do Vereador Antonio Carlos Caruso) 

Torna obrigatória a adaptação dos estádios desportivos para facilitar o ingresso, locomoção e acomodação dos 
deficientes físicos, especialmente paraplégicos. 

LEI Nº11.109 DE 31 DE OUTUBRO DE 1991 Diário Oficial do Município de São Paulo de 04 de novembro de 
1991 

Institui nos órgãos da Administração Municipal, setor especial para atendimento de idosos, gestantes e 
portadores de deficiência. 

LEI N° 11.119 DE 8 DE NOVEMBRO DE 1991 Diário Oficial do Município de São Paulo, de 9 de novembro 
de 1991 (Projeto de Lei n° 115/91, do Vereador Walter Feldman) 

Dispõe sobre a construção de salas para cinema e teatro em Centros Comerciais do Município de São Paulo. 

Art. 3° - As salas de espetáculos referidas no artigo 1°, deverão conter locais especiais para deficientes físicos, 
bem como os acessos, a circulação interna, os sanitários, os equipamentos e a sinalização, para estes, deverão ser 
elaboradas em obediência às normas e especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

DECRETO N°31.335, de 19 de março de 1992 Regulamenta a Lei n°11.119, de 8 de novembro de 1991, 
(referente a salas de cinemas, teatros em Centros Comerciais) e dá outras providências. 

LEI Nº11.228 de 25 de junho de 1992 Diário Oficial do Município de São Paulo de 26 de junho de 1992 

DECRETO N° 32.329, DE 23 DE SETEMBRO DE 1992 Diário Oficial do Município de São Paulo, 24 de 
setembro de 1992 

Regulamenta a Lei n° 11.228, de 25 de junho de 1992 - Código de Obras e Edificações, e dá outras providências. 

LEI Nº11.345 DE 14 DE ABRIL DE 1993 Dispõe sobre a adequação das edificações à pessoa portadora de 
deficiência, e dá outras providências. (Regulamentada pelo Decreto N°37.649, de 25 de setembro de 1998) 

LEI Nº 11.424 DE 30 DE SETEMBRO DE 1993 Dispõe sobre o acesso de pessoas deficientes físicas a cinemas, 
teatros e casas de espetáculos.(Regulamentada pelo Decreto N°37.649, de 25 de setembro de 1998) 

LEI Nº11.441, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1993 Diário Oficial do Município de São Paulo, 13 de novembro de 
1993 (Projeto de Lei nº109/93, do Vereador Hanna Gharib) 

Dispõe sobre instalação ou adaptação de box com sanitários destinados aos usuários de cadeiras de rodas. 
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LEI N  11.605, DE 12 DE JULHO DE 1994 Diário Oficial do Município de São Paulo, 13 de julho de 1999 
(Projeto de Lei n  240/93, do Vereador Maurício Faria) 

Dispõe sobre a criação da subcategoria de uso residencial R3-03, conjunto residencial - vila, e dá outras 
providências. 

Artigo 2  .... IV 1) A via de circulação de pedestres deverá ter largura mínima de 3,00 m (três metros) e 
declividade máxima de 12% (doze por cento), acima da qual deverá adotada a solução por escadaria, com 
previsão de acesso para deficientes físicos; 

DECRETO N° 34.554, DE 27 DE SETEMBRO DE 1994 Diário Oficial do Município de São Paulo, 28 de 
setembro de 1994 

Institui, no âmbito do Município de São Paulo, o Programa de Saneamento Sanitário Urbano - PSSU, e dá outras 
providências. 

Art. 3° - Deverão ser destinadas cabines especiais para pessoas portadoras de deficiências físicas. 

DECRETO N° 34.740, DE 7 DE DEZEMBRO 1994 Regulamenta a Lei n°11.605, de 12 de julho de 1994, que 
cria a subcategoria de uso R3-03, conjunto residencial horizontal - vila, e dá outras providências. 

DECRETO Nº35.027, DE 31 DE MARÇO DE 1995 Dispões sobre execução, conservação e reparo de calçadas, 
e dá outras providências. (Refere-se a Lei nº10.508) 

LEI Nº 11.859, DE 31 DE AGOSTO DE 1995 Acrescenta sub-item ao item 9.5.3 da Seção 9.5 do Capítulo 9 do 
Anexo 8 da Lei Municipal 11.228, de 25 de junho de 1992. (Inclui sinalização em Braille nas botoneiras dos 
elevadores) 

LEI N° 11.995, DE 16 DE JANEIRO DE 1996 Diário Oficial do Município de São Paulo, de 17 de janeiro de 
1996 (Projeto de Lei n° 429/94, da Vereadora Aldaiza Sposati). Veda qualquer forma de discriminação no acesso 
aos elevadores de todos os edifícios públicos municipais ou particulares, comerciais, industriais e residenciais 
multifamiliares existentes no Município de São Paulo. 

LEI N° 12.117 DE 28 JUNHO DE 1996 Dispõe sobre o rebaixamento de guias e sarjetas para possibilitar a 
travessia de pedestres portadores de deficiências físicas. 

DECRETO N° 36.434, DE 4 DE OUTUBRO DE 1996 Regulamenta os dispositivos da Lei n° 11.995, de 16 de 
janeiro de 1996, que veda qualquer forma de discriminação no acesso aos elevadores de todos os edifícios 
públicos municipais ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares existentes no 
Município de São Paulo. 

DECRETO Nº36.594, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1996 Regulamenta a Lei n°12.002, de 23 de janeiro de 
1996, que permite a colocação de mesas, cadeiras e toldos no passeio público fronteiriço a bares, confeitarias, 
restaurantes, lanchonetes e assemelhados, e dá outras providências. 

LEI N° 12.360, DE 13 JUNHO DE 1997 Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de cadeiras de rodas 
dotadas de cesto acondiocionador de compras em supermercados de grande porte, e dá outras providências. 

DECRETO N° 37.031 DE 27 DE AGOSTO DE 1997  Regulamenta a Lei n  12.117, de 28 de junho 1996, que 
dispõe sobre o rebaixamento de guias e sarjetas para possibilitar a travessia de pedestres portadores de 
deficiência. 

LEI N°12.492, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997 Assegura o ingresso de cães guia para deficientes visuais em 
locais de uso público ou privado. 

LEI Nº12.561, DE 08 DE JANEIRO DE 1998 Dispõe sobre a criação de locais específicos, reservados 
exclusivamentes para deficientes físicos que necessitem de cadeiras de rodas para sua locomoção, nos Estádios 
de Futebol e Ginásios Esportivos do Município de São Paulo, e dá outras providências. 
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LEI N  12.597 DE 16 DE ABRIL DE 1998 Dispõe sobre a destinação preferencial dos apartamentos 
localizados nos andares térreos dos edifícios construídos pelo Poder Público Municipal, nos programas de 
habitação popular, para os deficientes físicos, e dá outras providências. 

DECRETO N  37.583 DE 17 DE AGOSTO DE 1998 Regulamenta a Lei n  12.597, de 16 de abril de 1998, 
que dispõe sobre a destinação preferencial, para deficientes físicos, de apartamentos localizados nos andares 
térreos de edifícios construídos pelo Poder Público Municipal, nos programas de habitação popular, e dá outras 
providências. 

DECRETO N°37.648, DE 25 DE SETEMBRO DE 1998 Institui o Selo de Acessibilidade, torna obrigatório o 
seu uso nos bens que especifica, e dá outras providências. 

DECRETO N°37.649, DE 25 DE SETEMBRO DE 1998 Regulamenta as Leis nº11.345, de 14 de abril de 1993, 
e nº 11.424, de 30 de setembro de 1993, que dispõem sobre exigências relativas à adaptação das edificações à 
pessoa portadora de deficiência, e dá outras providências. 

LEI Nº 12.815 DE 06 DE ABRIL DE 1999 Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 11.424, de 30 de setembro de 
1993, que dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de deficiência física a cinemas, teatros, casas de 
espetáculos e estabelecimentos bancários. 

LEI Nº 12.821 DE 07 DE ABRIL DE 1999 Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários com 
acesso único através de porta-giratória manterem acesso, em rampa quando for o caso, para pessoas portadoras 
de deficiência física, que se locomovem em cadeira de rodas, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 39.651, 27 DE JULHO DE 2000  Institui a Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA, e dá 
outras providências. 

LEI Nº11.101, DE 29 DE OUTUBRO DE 1991  Dispõe sobre a entrega de livros aos deficientes físicos, em suas 
residências, para leitura e pesquisa nas Bibliotecas Municipais e dá outras providências. 

Lei n.º 11.987, de 16 de janeiro de 1996  Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação nos parques do Município 
de São Paulo, de pelo menos um brinquedo destinado para crianças portadoras de doenças mentais, ou 
deficiência física, e dá outras providências  

DECRETO Nº31.285, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992 Regulamenta a Lei Nº11.101, de 29 de outubro de 
1991 

LEI N°12.037, DE 11 DE ABRIL DE 1996 Dispões sobre a prioridade para os deficientes no uso das piscinas e 
outros equipamentos dos clubes municipais. 

DECRETO Nº36.428, DE 04 DE OUTUBRO DE 1996 Regulamenta a Lei Nº12.037 de 11 de abril de 1996, que 
dispõe sobre a prioridade para pessoas portadoras de deficiência no uso das piscinas e outros equipamentos dos 
clubes municipais, e dá outras providências. 

LEI N°12.363, DE 13 DE JUNHO DE 1997 Dispões sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios 
impressos em "braille" em bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e similares, no Município de São Paulo. 

LEI Nº12.368, DE 13 DE JUNHO DE 1997 Dispõe sobre a adequação das unidades esportivas municipais a 
deficientes, idosos e gestantes 

DECRETO Nº36.999, DE 12 DE AGOSTO DE 1997 Regulamenta a Lei Nº 12.363, de 13 de junho de 1997 que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de cardápios impressos em "braille", em bares, restaurantes, 
lanchonetes, hotéis e similares, no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

LEI N°12.495 de 10 de outubro de 1997 Institui, no âmbito do município de São Paulo, o dia de lazer do 
deficiente físico (1° sábado compreendido entre 3 a 10 de dezembro, dentro da Semana da Pessoa Portadora de 
Deficiência, já regulamentada pelo artigo 1° do Decreto n°35.161 de 30 de maio de 1995) 
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DECRETO Nº37.484, DE 18 DE JUNHO DE 1998 Regulamenta a Lei Nº 12.495, de 10 de outubro de 1997, 
que institui o "Dia do Lazer para o Deficiente Físico", e dá outras providências. 

LEI Nº 12.867, 1 DE JULHO DE 1999 Institui e oficializa o Campeonato Municipal do Atleta Portador de 
Deficiência Física, e dá outras providências. 

DECRETO N°28.004, DE 21 DE AGOSTO DE 1989 Dispõe a criação, junto à Secretaria dos Negócios 
Extraordinários, do Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - CMPD, e dá outras providências. 

DECRETO N°32.066, DE 18 DE AGOSTO DE 1992 Institui Programa de Atendimento aos Portadores de 
Necessidades Especiais, e dá outras Providências. 

LEI Nº 11.315, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992 Dispõe sobre o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - 
CMPD, e dá outras providências. 

LEI Nº11.248 DE 1º DE OUTUBRO DE 1992 Dispõe sobre o atendimento preferencial de gestantes, mães com 
crianças no colo, idosos e deficientes em estabelecimentos comerciais, de serviço e similares, e dá outras 
providências. 

DECRETO N°32.975, DE 28 DE JANEIRO DE 1993 Regulamenta a LEI N°11.248, de 01 de outubro de 1992, 
que dispõe sobre o atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças de colo, idosos e deficientes em 
estabelecimentos comerciais, de serviço e similares, e dá outras providências. 

LEI N°11.468, DE 12 DE JANEIRO DE 1994 Dispõe sobre a colocação de assento nas farmácias e drogarias e 
dá outras providências. 

DECRETO N°35.070, DE 19 DE ABRIL DE 1995 Regulamenta a LEI N°11.468, de 12 de janeiro de 1994 que 
dispõe sobre a colocação de assento nas farmácias e drogarias e dá outras providências. 

LEI N°11.785, DE 26 DE MAIO DE 1995 Altera a redação do artigo 1° e do artigo 6° da Lei n°10.205, de 04 de 
dezembro de 1986 que disciplina a expedição de licença de funcionamento, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 35.161, DE 30 DE MAIO DE 1995 Institui a Semana da Pessoa Portadora de Deficiência, e dá 
outras providências. (compreendida entre 3 a 10 de dezembro) 

DECRETO N°36.314, DE 20 DE AGOSTO DE 1996 Institui "Política de Assistência à Pessoa Portadora de 
Deficiência", no âmbito da Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar Social - FABES; oficializa "Programa 
de Atendimento aos Portadores de Deficiência - PRODEF", e dá outras providências. 

DECRETO N°36.376, DE 06 DE SETEMBRO DE 1996 Declara de utilidade pública o CADEVI - Clube de 
apoio ao deficiente visual. 

DECRETO N°36.377, DE 06 DE SETEMBRO DE 1996 Declara de utilidade pública a entidade "Laramara - 
Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual". 

DECRETO Nº36.842, DE 08 DE MAIO DE 1997 Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal da 
Pessoa Deficiente - CMPD e dá outras providências. 

LEI Nº12.471, DE 16 DE SETEMBRO DE 1997 Institui o "Dia do Surdo" no Município de São Paulo 

LEI N° 12.499, DE 10 DE OUTUBRO DE 1997 Altera a redação do § 2° do art 7° da Lei n° 11.315, de 21 de 
dezembro de 1992, que criou o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente - C.M.P.D., e dá outras providências. 

ATO 576/97, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997 Altera, suprime e renumera dispositivos do Ato n  433/93, que 
dispõe sobre o uso de crachá pelos servidores e visitantes da Câmara Municipal de São Paulo, e dá outras 
providências. 
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LEI Nº12.575, DE 24 DE MARÇO DE 1998 Institui do "Dia da Pessoa Portadora de Deficiência", e dá outras 
providências. 

DECRETO Nº 38.868, 20 DE DEZEMBRO DE 1999 Diário Oficial do Município de São Paulo, 21 de 
dezembro de 1999 Dispõe sobre a concessão de subvenção à Instituição Assistencial que especifica, e dá outras 
providências. 

DECRETO Nº 38.877, 21 DE DEZEMBRO DE 1999 Regulamenta a Lei nº 12.524, de 1 de dezembro de 1997, 
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Assistência Social. 

LEI Nº 13.036, 18 DE JULHO DE 2000  Altera o Art. 3º da Lei nº 11.248, de 1º de outubro de 1992, que dispõe 
sobre o atendimento preferencial de gestantes, mães com crianças de colo, idosos e deficientes em 
estabelecimentos comerciais, de serviço e similares.  

DECRETO Nº 40.400, 05 DE ABRIL DE 2001 Regulamenta a Lei nº 12.651, de 6 de maio de 1998, que 
instituiu o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima Municipal, na Cidade de São Paulo. 

LEI N°8.438, DE 20 DE SETEMBRO DE 1976 Dispõe sobre organização da Educação de Deficientes 
Auditivos, no Ensino Municipal, e dá outras providências. 

LEI N°10.828, DE 04 DE JANEIRO DE 1990 Adapta o regime de concessão de benefícios previdenciários aos 
servidores municipais às disposições constitucionais em vigor, e dá outras providências. 

LEI N°10.880, DE 17 DE SETEMBRO DE 1990 Autoriza o Executivo Municipal a criar escolas para crianças 
portadoras de deficiências mentais, e dá outras providências. 

LEI Nº 11.326 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992 Dispõe sobre o atendimento aos alunos portadores de 
necessidades especiais. 

LEI Nº 11.369 DE 17 DE MAIO DE 1993 Cria uma classe especial para alunos excepcionais mentais educáveis 
a cada nova implantação de Escola Municipal. 

DECRETO Nº 33.793 DE 08 DE NOVEMBRO DE 1993 Regulamenta a Lei nº 11.326, de 30 de dezembro de 
1992, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 33.891 DE 16 DE DEZEMBRO DE 1993 Institui a Política de Atendimento aos Portadores de 
Necessidades Especiais na Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências. 

LEI N°11.505 DE 13 DE ABRIL DE 1994 Altera a redação do parágrafo 2° do artigo 21 da Lei N° 10.828 de 
janeiro de 1990. "Art. 21 - 2° - Aos excepcionais por deficiência mental, bem como aos pensionistas 
universitários, será concedido o mesmo auxílio, independente do limite de idade estabelecido no parágrafo 
anterior." 

DECRETO N°35.072, DE 20 DE ABRIL DE 1995 Dispõe sobre as Salas de Leitura, nas Escolas Municipais, e 
dá outras providências. 

LEI N°12.155, DE 30 JULHO DE 1996 Autoriza o Executivo a celebrar convênio com a Fundação Dorina 
Nowill para Cegos, e dá outras providências. 

PORTARIA 034/FABES/GAB DE 03 DE DEZEMBRO DE 1997 Institui o Programa de Inserção de Crianças 
Portadoras de Deficiência na Rede de Creches, da Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar-Social - FABES, 
e dá outras providências. 

LEI Nº12.753, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1998 Institui no Município de São Paulo o Programa de Integração 
e Escolarização de Deficientes Visuais. 

LEI Nº 11.353 DE 22 DE ABRIL DE 1993 Fica a rede hospitalar do Município de São Paulo obrigada a 
fornecer, quando necessária, próteses e cadeiras de rodas para deficientes físicos. 
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LEI N°12.352, DE 13 DE JUNHO DE 1997 Institui o Programa de Prevenção e Assistência (VETADO) às 
pessoas portadoras do traço falciforme ou anemia falciforme no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

LEI N° 12.365, DE 13 JUNHO DE 1997 Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial a 
deficientes físicos, idosos e gestantes nos postos de saúde e hospitais municipais. 

DECRETO Nº37.030, DE 27 DE AGOSTO DE 1997 Regulamenta a Lei Nº 12.365 de 13 de junho de 1997, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento preferencial a deficientes físicos, idosos e gestantes nos postos de 
saúde e hospitais municipais, e dá outras providências. (Inclui adaptações de piso, corrimãos, portas, elevadores, 
bebedouro, telefone público, local para cadeira de rodas e cadeiras especiais com braço de apoio) 

LEI Nº12.556, DE 08 DE JANEIRO DE 1998 Institui o Programa de Saúde Auditiva para crianças no Município 
de São Paulo e dá outras providências 

DECRETO Nº 38.576, 5 DE NOVEMBRO DE 1999 Dá nova regulamentação à Lei nº 12.546, de 7 de janeiro 
de 1998; dispõe sobre a Conferência Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Conselhos Regionais 
de Saúde, Conselhos Distritais de Saúde, Conselhos Gestores das Unidades de Saúde, e dá outras providências. 

LEI Nº 12.942, 07 DE DEZEMBRO DE 1999 Diário Oficial do Município de São Paulo, 08 de dezembro de 
1999 (Projeto de Lei nº 300/97, da Vereadora Ana Martins - PC do B) 

Dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e dá outras 
providências. 

DECRETO N°17.593, DE 14 DE OUTUBRO DE 1981 Permite, a título precário e remunerado, nas áreas 
situadas nas pontas das feiras livres, a venda de produtos diversos, e dá outras providências. 

LEI N°10.072, DE 09 DE JUNHO DE 1986 Dispõe sobre a instalação de bancas de jornais e revistas em 
logradouros públicos, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 23.269, DE 07 DE JANEIRO DE 1987 Dispõe sobre medidas destinadas a assegurar às pessoas 
deficientes condições adequadas de participação em concursos públicos e demais processos seletivos. 

DECRETO N°27.929, DE 31 DE JULHO 1989 Acrescenta parágrafo ao artigo 9° do Decreto N°8.069, de 26 de 
março de 1969, com redação dada pelo artigo 2° do Decreto N°18.532, de 31 de dezembro de 1982. 

LEI Nº 11.039 DE 23 DE AGOSTO DE 1991 Disciplina o exercício do comércio ou restação de serviços 
ambulantes nas vias e logradouros públicos do Município de São Paulo 

LEI N°11.111, DE 31 DE OUTUBRO DE 1991 Altera o valor das multas pela prática de infrações às normas 
reguladoras do comércio ambulante e dá outras providências. 

DECRETO N°31.432, DE 13 DE ABRIL DE 1992 Dispõe sobre a permissão de uso, a título precário e gratuito, 
de áreas limitadas (barracas) nas feiras livres, a entidades assistenciais e filantrópicas, e dá outras providências. 

LEI Nº 11.276, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1992 Dispõe sobre o ingresso, no serviço público municipal, de 
pessoa portadora de deficiência física ou sensorial, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 33.398 DE 14 DE JULHO DE 1993 Regulamenta a Lei nº 11.039, de 23 de agosto de 1991, que 
disciplina o exercício do comércio ou prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos do 
Município de São Paulo. 

LEI Nº11.607, DE 13 DE JULHO DE 1994 Dispõe sobre a criação de Oficinas Abertas de Trabalho para ensino 
e profissionalização de deficientes físicos. 

DECRETO N°35.824, DE 23 DE JANEIRO DE 1996 Regulamenta a Lei N°11.607, de 13 de julho de 1994, que 
dispõe sobre a criação de Oficinas Abertas de Trabalho para ensino e profissionalização de deficientes físicos. 
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DECRETO N°36.045, DE 29 DE ABRIL DE 1996 Regulamenta o exercício do comércio ambulante nos parques 
municipais, e dá outras providências. 

DECRETO Nº36.834, DE 02 DE MAIO DE 1997 Disciplina a verificação de sanidade, condição física ou 
invalidez em interessados em exercer comércio ou prestação de serviço ambulante em vias ou logradouros 
públicos e parques municipais, ou instalar bancas de jornais e revistas em logradouros públicos e dá outras 
providências. 

LEI Nº 12.831, 30 DE ABRIL DE 1999 Institui o Programa de Incentivo ao Trabalho e Requalificação 
Profissional do Município de São Paulo, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 40.342, 21 DE MARÇO DE 2001 Regulamenta a Lei nº 11.039, de 23 de agosto de 1991, que 
disciplina o exercício do comércio e a prestação de serviços ambulantes nas vias e logradouros públicos no 
Município de São Paulo. 

DECRETO Nº 40.401, 05 DE ABRIL DE 2001 Institui o Programa Bolsa Trabalho - PBT no Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 40.402, 05 DE ABRIL DE 2001 Institui o Programa Começar de Novo - PCN, no Município de 
São Paulo, e dá outras providências. 

LEI Nº 13.118, 10 DE ABRIL DE 2001 Dispõe sobre associação do Município em Associação Civil Ideal, 
denominada de Crédito Popular Solidário, com o objetivo de conceder crédito a micros e pequenos 
empreendedores instalados no território municipal, e dá outras providências. 

DECRETO N°17.261, DE 09 DE ABRIL DE 1981 Dispõe sobre reserva de assento, em ônibus e trolebus, 
destinado ao uso preferencial de pessoas portadoras de deficiências físicas e dá outras providências. 

LEI N°10.012, DE 13 DEZEMBRO DE 1985 Dispõe sobre assentos reservados para uso por gestantes, mulheres 
portando bebês ou crianças de colo, idosos e deficientes físicos, nos veículos de transporte coletivo de 
passageiro. 

DECRETO N°32.045, DE 13 DE AGOSTO DE 1992 Dá nova redação à alínea "c" do artigo 2°, do Decreto 
N°28.155, de 13 de outubro de 1989, e dá outras providências. 

DECRETO Nº 32.223, DE 14 DE SETEMBRO DE 1992 Institui, no Sistema de Transporte Individual de 
Passageiros, por veículos de aluguel providos de taxímetro, à categoria Perua-Rádio-Táxi, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 11.250 - DE 1° DE OUTUBRO DE 1992 Diário Oficial do Município de São Paulo, 02 de outubro de 
1992 (Projeto de Lei nº 63/91, do Verendor Edson Falanga) 

Dispõe sobre a isenção de tarifa no sistema de transporte coletivo do Município aos deficientes físicos e mentais, 
e dá outras providências 

LEI Nº 11.257, DE 7 DE OUTUBRO DE 1992 Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a implantar o 
serviço de Rádio-Perua, destinado ao atendimento das pessoas portadoras de deficiência física. 

LEI N°11.506, DE 13 DE ABRIL DE 1994 Dispõe sobre a criação de vagas especiais para estacionamento de 
veículos dirigidos ou conduzindo pessoas deficientes nas vias públicas municipais, e dá outras providências. 

LEI Nº11.602, DE 12 DE JULHO DE 1994 Autoriza o Executivo a adaptar pelo menos um veículo às 
necessidades das pessoas deficientes físicas em todas as linhas de ônibus da cidade de São Paulo, e dá outras 
providências. 

DECRETO N°35.374, DE 09 DE AGOSTO DE 1995 Converte valores para serviço de táxis no Município de 
São Paulo e dá outras providências. (isenta cadeira de rodas como bagagem) 



192 

LEI Nº11.992, DE 16 DE JANEIRO DE 1996 Dispensa a parada dos ônibus urbanos nos pontos de embarque e 
desembarque de passageiros para desembarque de portadores de deficiência física. 

DECRETO Nº36.071, DE 09 DE MAIO DE 1996 Institui, no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do 
Município de São Paulo, Modalidade Comum, serviço destinado a atender pessoas com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências. 

DECRETO Nº36.073, DE 09 DE MAIO DE 1996 Dispõe sobre a reserva de vaga nos estacionamentos rotativos, 
tipo Zona Azul, para veículos dirigidos ou conduzindo pessoas portadoras de deficiência ambulatorial, e dá 
outras providências. 
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ANEXO 3 - Leis sobre calçadas 

LEI Nº 02.628/23: Proíbe, nas ruas calçadas da cidade, onde há trafego de bonde, o assentamento de trilhos que 
não sejam de 45K, por metro linear, nos perímetros central e urbano. 

LEI Nº 06.933/66: Proíbe o estacionamento de veículos sobre passeio e calçadas, no território do Município da 
Capital. 

LEI Nº 07.359/69: Cria o fundo de construção e conversação de muros e passeios,destinado ao custeio integral 
das obras de construção e conservação de muros e passeios no Município e dá outras providências. 

LEI Nº 09.294/81: Dispõe sobre construções e conservação de muros de fecho, passeios,limpeza de terrenos e dá 
outras providências. 

LEI Nº 09.560/82: Dispõem sobre o serviço de limpeza pública no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 09.803/84: Dispõe sobre a obrigatoriedade do rebaixamento de guias, calçadas e canteiros centrais, já 
existentes e a serem construídos, situados nas travessias sinalizadas. 

LEI Nº 10.072/86: Dispõe sobre a instalação de bancas de jornal e revistas em logradouros públicos, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 10.386/87: Concede prazos para construção de muros de fecho, passeios e para limpeza de terrenos, 
cancela débitos e dá outras providências. 

LEI Nº 10.415/87: Confere nova redação ao inciso l do art. 1 da Lei 10.328/87. 

LEI Nº 10.508/88: Dispõe sobre limpeza de imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção de 
passeios, e dá outras providências. 

LEI Nº 10.667/88: Dispõe sobre permissão de uso de passeio público fronteiriço a bares, confeitarias, 
restaurantes, lanchonetes, e assemelhados, para a colocação de toldos, mesas e cadeiras, e dá outras providências. 

LEI Nº 10.875/90: Altera a lei 10.072/86 incluindo a instalação de bancas de livros, revistas e jornais usados, e 
dá outras providências. 

LEI Nº 11.210/92: Dispõe sobre a colocação de lixeiras nos passeios públicos. 

LEI Nº 11.271/92: Denomina “Ponte Presidente Jânio Quadros”, a ponte da Vila Maria, sobre o Rio Tietê. 

LEI Nº 11.228/92 (CÓDIGO DE OBRAS): Dispõe sobre as regras gerias e específicas a serem obedecidas no 
projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos imóveis, 
revoga a Lei 8.266/75, com as alterações adotadas por leis posteriores, e dá outras providências. 

LEI Nº 11.403/93: Altera a redação da letra “f” do art. 17, da lei 10.508/88. 

LEI Nº 11.472/94: Acrescenta o inciso V ao art. 13, da lei 10.072/86. 

LEI Nº 11.509/94: Determina o uso de pisos drenantes em passeios públicos, estacionamentos descobertos, ruas 
de pouco movimento de veículos e vias de circulação de pedestres em áreas de lazer, praças e parques, e dá 
outras providências. 
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LEI Nº 11.574/94: Concede prazos para a construção de muros de fecho e passeios e para limpeza de terrenos, 
cancela débitos e dá providências. 

LEI Nº 11.600/94: Dispõe sobre a localização de feiras livres. 

LEI Nº 11.656/94: Dispõem sobre a obrigatoriedade de demarcação, pelos postos de serviços e de abastecimento 
de combustíveis, de faixa para passagem de pedestres nas calçadas. 

LEI Nº 11.944/95: Dispõem sobre a co-responsabilidade dos proprietários de imóveis que são locados para o 
funcionamento de bares, restaurantes, cantinas, pizzarias, cafés, boates, casas de espetáculos, chás e 
estabelecimentos congêneres, pelas multas aplicadas em razão de descumprimento das prescrições estabelecidas 
nas Leis Municipais 10.667, de 20 de outubro de 1988 e 11.501, de 11 de abri de 1994. Introduz alterações em 
tais Leis. 

LEI Nº 12.002/96: Dispõe sobre permissão de uso de passeio público fronteiriço a bares, confeitarias, 
restaurantes, lanchonetes, e assemelhados, para a colocação de toldos, mesas e cadeiras, e dá outras providências. 

LEI Nº 12.260/96: Disciplina a utilização de calçadas situadas nas proximidades das faixas de pedestres, e dá 
outras providências. 

LEI Nº 12.271/96: Dispõe sobre a instalação de guaritas de segurança, e dá outras providências. 

LEI Nº 12.849/99: Dispõe sobre a instalação de mobiliário urbano no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 13.293/02: Dispõe sobre a criação de “calçadas verdes” no Município de São Paulo, e dá outras 
providências. 

LEI Nº 13.309/02: Dispõe sobre o reuso de água não potável, e dá outras providências. 

LEI Nº 13.517/03: Dispõe sobre a outorga de concessão para a criação, desenvolvimento, fabricação, 
fornecimento, instalação, manutenção, conservação e exploração publicitária de mobiliário urbano. 

LEI Nº 13.614/03: Estabelece diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, inclusive subsolo e 
espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a implantação e instalação de equipamentos de 
infra-estrutura urbana destinados a prestação de serviços públicos e privados; delega competência ao 
departamento de Controle de Uso de Vias Públicas da SIURB para outorgar a permissão de uso; disciplina a 
execução das obras decorrentes, e dá outras providências. 

LEI Nº 13.646/03: Dispõe sobre a legislação de arborização nos logradouros públicos do Município de São 
Paulo. 
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ANEXO 4 – Sumário das normas técnicas - 

Brasil, França e EUA 

NBR 9050/04 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 
mobiliário e equipamentos urbanos. 
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Handicapés - Accès et Aménagement dês bâtiments  
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Americans with Disabilities Act (ADA).   
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ANEXO 5 – ADA - Facilities Compliance Flowchart 

 



207 

ANEXO 6 – Levantamento dos tipos de pisos das calçadas dos Distritos Sé e 

República e os seus estados de conservação 

Levantamento realizado em 2003, dos tipos de pisos das calçadas dos Distritos Sé e República 
e os seus estados de conservação. 
 
Legenda 
 

Tipo de piso das calçadas: 
C = cimentado 
CR = cerâmica 
G = granito 
L = ladrilho hidráulico 
M1 = misto (placa de concreto e granito) 
M2 = misto (mosaico português e granito) 
MP = mosaico português 
PA = pastilhas 
PR = paralelepípedo 

 
Estado de conservação: 

B = bom 
R = regular 
P = péssimo 

 
Negrito = predominância da variável 
 

 
 Logradouro Calçada – lado par Calçada – lado ímpar 
  Tipo de piso Conserv

ação 
Tipo de piso Conserv

ação 
1 Av. 9 de Julho L, C B, R L, C B, R 
2 Av. 23 de Maio C, MP B C, MP B 
3 Av. Brigadeiro Luis Antonio L, C B, R L, C B, R 
4 Av. Cásper Líbero MP, L, C B, R C, L R 
5 Av. do Estado L, C R L, C R 
6 Av. Dr. Vieira de Carvalho L P L, MP B, R 
7 Av. Duque de Caxias C R, P L, C R, P 
8 Av. Ipiranga L B, R L, MP R, P 
9 Av. Mercúrio C B, R C B 
10 Av. Prestes Maia L B, R L, MP R 
12 Av. Radial Leste-Oeste C B C B 
13 Av. Rangel Pestana MP, C B MP, C, G, L R, B 
14 Av. Rio Branco L, MP, C, G R, P C, L, CR, G R, P 
15 Av. São João MP B, R MP R, P 
16 Av. Senador Queiroz C, L R, B MP, L, C R, B 
17 Ladeira Porto Geral L, C R L, C R 
18 Praça da República L, MP, C R MP, L, C B, R 
19 Praça da Sé M2, MP, PR, G B, R M2, MP, PR, G B, R 
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20 Praça Dom José Gaspar L B L B 
21 R. 7 de Abril L, C R L, MP R 
22 R. 11 de Agosto MP, PR B G B 
23 R. 15 de Novembro M2 B, R M2 B, R 
24 R. 24 de Maio M2 B, R M2 B, R 
25 R. 25 de Março L, CR R, P L, CR, C R, P 
26 R. Abolição C, G R, P C, G R, P 
27 R. Álvaro de Carvalho C R C R 
28 R. Álvares Penteado M2 B, R M2 B, R 
29 R. Amaral Gurgel L, MP, C R, P L, MP, C, G R, P 
30 R. Ant. de Godoi L R, P L R, P 
31 R. Araújo L, G B, R L, MP, G B, R 
32 R. Asdrúbal Nascimento C, L R C R 
33 R. Aurora L, G, C B, R L, C B, R 
34 R. Avanhandava L, G B, R L, G B, R 
35 R. Barão de Itapetininga M2 B, R M2 B, R 
36 R. Barão de Limeira L, C, G, CR B, R C, L, M2 B, R 
37 R. Beneficência Portuguesa C R C R 
38 R. Benjamim Constant L R L R 
39 R. Brigadeiro Tobias C, L, CR R, P C, MP, L R, P 
40 R. da Cantareira C R C R 
41 R. Cap. Salomão C R C R 
42 R. Carlos de Souza Nazareth L, C, MP R, P L, C R, P 
43 R. Carmelitas C B, R C B, R 
44 R. Cav. Basílio Jafet C, L, CR R, P C, L R, P 
45 R. Cel. Batista da Luz C R C R 
46 R. Com. Afonso Kerkakian L, C, G R, P L, C R, P 
47 R. Com. Assad Abdala C R, P C R, P 
48 R. Com. José Xavier Gouveia C, L R, P C R, P 
49 R. Conde Sarzedas C, L, MP R, P C, L, CR, G R, P 
50 R. Conselheiro Crispiniano M2 B M2 B 
51 R. Conselheiro Furtado C, L B, R C, L B, R 
52 R. Conselheiro Nébias C, G, L R, P C, G, L R, P 
53 R. Consolação MP, L, C B, R L, C, MP B, R 
54 R. da Constituição C R C R 
55 R. da Figueira L, C R L, C R 
56 R. da Glória C, L, G, CR B, R C, L R 
57 R. da Quitanda M2 B M2 B 
58 R. Direita M2 B, R M2 B, R 
59 R. do Arouche MP, L R MP, L R 
60 R. do Carmo C, MP R C, MP, L R 
61 R. do Comércio M2 R M2 R 
62 R. do Glicério C, L R, P C, L R, P 
63 R. do Triunfo L, MP, C R, P L, G, C R, P 
64 R. Dom. José de Barros M2 B M2 B 
65 R. dos Andrades L, C, G B, R L, C, G B, R 
66 R. dos Estudantes C B, R C B, R 
67 R. dos Guaianases MP, C, L, CR R, P C, L R, P 
68 R. dos Gusmões C P L, C, G R, P 
69 R. dos Protestantes L, C R, P L, C R, P 
70 R. dos Timbiras C, MP, L, G B, R C, G, L R, P 
71 R. Dr. Biteoncourt Rodrigues MP, L, C, G B, R M2, C, MP, G, L R, P 
72 R. Dr. Falcão MP R MP R 
73 R. Dr. Itapura de Miranda C R, P C R, P 
74 R. Dr. Miguel Couto MP B MP B 
75 R. Rodrigo Silva C, L B, R C, L B, R 
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76 R. Dr. Silveira Martins MP, C, L R MP, C, L R 
77 R. Epitácio Pessoa L, C, G B, R L, C, G B, R 
78 R. Florêncio de Abreu L, C R, P L, C R, P 
79 R. Formosa MP R MP R 
80 R. Francisca Miquelina M1, L, C R L, C, MP R 
81 R. Frederico Alvarenga C B, R C B, R 
82 R. Genebra C, L, G R C, L, G R 
83 R. General Carneiro C, MP B, R C, MP B, R 
84 R. General Jardim MP, L, C R, P, B L, C R, P 
85 R. General Osório L, C, G R, P L, C R, P 
86 R. Japuará C R, P C R, P 
87 R. João Adolfo C, G R C, G R 
88 R. João Brícola M2 B, R M2 B, R 
89 R. João Gustavo C, L R C, L R 
90 R. Jorge Azem C R C R 
91 R. José Bonifácio M2 B, R M2 B, R 
92 R. Libero Badaró L, M2, MP B, R C, L, MP B, R 
93 R. Luis Teixeira PR R PR R 
94 R. Major Sertório L, C, G B, R L, C, G B, R 
95 R. Marconi M1 B M1 B 
96 R. Maria Benedita C P C P 
97 R. Maria Paula L, C R, P L, C R 
98 R. Marquês de Itu L, C, G B, R L, C, G, MP B, R 
99 R. Martinico Prado L, C, G R L, C, G, MP R 
100 R. Martins Fontes C, G, MP, L B, R C, G, MP, L B, R 
101 R. Mauá C R C, L, MP R 
102 R. Nestor Pestana G, L, C R, P G, L, C, MP R, P 
103 R. Nova Barão MP, L B MP, L B 
104 R. Oscar Cintra Gord. C R C R 
105 R. Paula Souza C, L B, R C, L, CR B, R 
106 R. Quirino de Andrade L MP B, R L, G B, R 
107 R. Rego Freitas CR, C, L, G B, R C, L, G B, R 
108 R. Riachuelo C, L R C, L R 
109 R. Roberto Simonsen L, C B, R MP, L R 
110 R. S. Domingos C R, P C R, P 
111 R. S. Nicolau C P C P 
112 R. São Bento M2 B, R M2 B, R 
113 R. Senador Feijó L R, P L R, P 
114 R. Sta Isabel L, C B, R C, MP B, R 
115 R. Sta. Efigênia L B, R, P L M,R, P 
116 R. Sto. Amaro MP, L, C, CR B, R L, C, MP B, R 
117 R. Tabatinguera ML, C, CR, G R, P MP, L, C R, P 
118 R. Tomás de Lima C R, P C R, P 
119 R. Vitória L, C R, P L, C R, P 
120 R. Xavier de Toledo L B L B 
121 R. Washington Luiz L, C R L, C R 
122 R. Wenceslau Brás C R, P MP, L, C R, P 
123 Viaduto da Boa Vista L B, R L B, R 
124 Viaduto Diário Popular C B, R C B, R 
125 Viaduto do Chá M2 B M2 B 
127 Viaduto Dona Paulina MP R MP R 
128 Viaduto Santa Efigênia M2, PA R M2, PA B 
129 Viaduto Jacareí MP B C B 
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ANEXO 7 – Questionário aplicado na pesquisa de campo 

1. Local da entrevista: ___________________________ 
 
2. Data: ____/____/____  
 
3. Dia da semana:  
a (   ) segunda à sexta 
b (   ) sábado 
c (   ) domingo 
 
4. Período: 
a (   ) manhã 
b (   ) tarde 
c (   ) noite 
 
5. Sexo:       
a (   ) feminino 
b (   ) masculino 
 
6. Idade: 
a (   ) 0 – 18 anos 
b (   ) 19 – 30 anos 
c (   ) 31 – 60 anos 
d (   ) mais de 60 anos 
 
7. Marcar o tipo de espaço público de circulação onde o entrevistado se 
encontra:  
a (   ) calçada 
b (   ) calçadão 
c (   ) praça 
 
 
 

8. Marcar  o tipo de piso do local onde o entrevistado se encontra: 
a (   ) concreto 
b (   ) asfalto 
c (   ) mosaico português (pedras irregulares) 
d (   ) paralelepípedo 
e (   ) ladrilho hidráulico (mapa de São Paulo) 
f  (   ) outros 
 
9. Usuário de cadeira de rodas? (Não é necessário fazer a pergunta, somente 
anotar a condição do entrevistado) 
a (   ) sim 
b (   ) não 
 
10. Cadeirante há quanto tempo? (Fazer a pergunta somente ao cadeirante) 
a (   ) menos de 1 ano 
b (   ) 1,1 a 2 anos 
c (   ) 2,1 a 5 anos 
d (   ) mais de 5 anos 
 
11. Nível da lesão (Fazer a pergunta somente ao cadeirante): 
a (   ) paraplegia 
b (   ) tetraplegia 
c (   ) outro tipo de lesão (amputado, membro quebrado, etc) 
 
12. Profissão ou atividade atual?  
a (   ) estudante 
b (   ) ambulante 
c (   ) autônomo (prestador de serviços) 
d (   ) empregado (registrado) 
e (   ) desempregado 
f  (   ) outros (dona de casa, aposentado, etc) 
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13. Renda familiar: 
a (   ) de zero até 3 salários mínimos 
b (   ) de 3,1 até 5 salários mínimos 
c (   ) de 5,1 até 10 salários mínimos 
d (   ) mais de 10 salários mínimos 
 
14. Há quanto tempo você freqüenta o Centro de São Paulo? 
a (   ) menos de 6 meses 
b (   ) de 6 meses a 1 ano 
c (   ) 1,1 a 5 anos 
d (   ) mais de 5 anos 
 
15. Vem ao Centro de São Paulo principalmente por questões de (responder 
apenas uma das alternativas): 
a (   ) moradia 
b (   ) trabalho 
c (   ) lazer 
d (   ) compras 
e (   ) outras razões 
 
16. Qual o meio de transporte que você mais utiliza para chegar ao Centro de 
São Paulo (somente uma resposta): 
a (   ) à pé (cadeira de rodas) 
b (   ) ônibus 
c (   ) metrô 
d (   ) automóvel  
e (   ) trem 
 
17. Você utiliza, com maior freqüência, o metrô da estação: 
a (   ) Sé 
b (   ) República 
c (   ) São Bento 
d (   ) Anhangabaú 
e (   ) nenhuma das anteriores 
 
 
 
 
 

18. Como você qualifica o acesso ao metrô (desníveis, escadas, escadas 
rolantes, elevadores, etc)? 
a (   ) ótimo 
b (   ) bom 
c (   ) razoável 
d (   ) péssimo 
 
19. Este tipo de piso é apropriado para você andar? (em relação à questão 8) 
a (   ) sim 
b (   ) não 
 
19a. (Se a resposta anterior for sim) Você qualifica o piso como: 
a (   ) ótimo 
b (   ) bom 
c (   ) razoável 
20. Como você avalia a manutenção deste piso? 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
 
21. Qual o principal obstáculo no percurso em que você se encontra? (ler as 
alternativas para o entrevistado, marcar apenas uma resposta) 
a (   ) ambulantes 
b (   ) equipamentos (banca de jornal, cabine telefônica, posto policial móvel) 
c (   ) árvores, vasos, canteiros 
d (   ) buracos e/ou desníveis 
e (   ) outros (identificar qual:_____________________________)  
 
22. Como você qualifica a largura livre do espaço para circulação, do local 
onde se encontra?  (descontando os eventuais obstáculos – ambulantes, 
árvores, postes, etc)? 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
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23. Como você qualifica a iluminação do espaço para circulação do local onde 
você se encontra? 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
e (   ) não sabe (quando não freqüenta à noite) 
 
24. Como você qualifica a drenagem (em dias de chuva) do espaço para 
circulação do local onde você se encontra? 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
 
25. Quando você se desloca pela Região Administrativa da Sé e/ou República, 
você anda principalmente pela: 
a (   ) calçada 
b (   ) calçadão 
c (   ) junto à sarjeta 
d (   ) meio da rua 
 
26. Como você qualifica a quantidade de rebaixamento de guia da Região 
Administrativa da Sé e República? 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
e (    ) não sei 
 
27. Como você qualifica a execução e acabamento destes rebaixamentos de 
guia? 
 a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
e (   ) não sei 
 

28. Como você qualifica a quantidade de equipamentos públicos adaptados 
aos deficientes (orelhão, caixa de correio, lixeira, plataformas para desníveis 
públicos) da Região Administrativa da Sé e República? 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
 
29. Como você qualifica a travessia de rua na Região Administrativa da Sé e 
da República (existência de faixas, existência de semáforos, tempo dos 
semáforos) 
a (   ) ótima 
b (   ) boa 
c (   ) razoável 
d (   ) péssima 
 
30. Na sua opinião, quais são os principais problemas relacionados à 
acessibilidade na Região Administrativa da Sé e da República? 
__________________________________ 
 
 


