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RESUMO 

Muito se discute atualmente sobre os diversos aspectos que envolvem a vida e os 

direitos das pessoas com deficiência física (PcDF). Frente essas discussões, o objetivo 

geral deste estudo foi trazer uma análise das repercussões psicossociais da 

acessibilidade urbana para as PcDF, tendo também a intenção de analisar como as 

PcDF percebem e utilizam o espaço urbano, verificando como essa percepção se 

reflete na relação que elas mantêm com o mundo. Além disso, buscou-se também 

identificar as diversas variáveis envolvidas na dificuldade ou a impossibilidade de 

locomoção autônoma nos espaços públicos. O referencial teórico discute a questão da 

deficiência e suas concepções, apresentando, em seguida, a construção de um novo 

olhar sobre a deficiência. Propõe ainda uma discussão sobre a noção de espaço, 

considerando sua dimensão física e psicossocial. Para tanto, os conceitos de 

acessibilidade urbana e desenho universal são apresentados. Trata-se de uma pesquisa 

de natureza qualitativa, realizada por meio de entrevista semiestruturada. Como 

estratégia para o tratamento dos dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo. Foram 

entrevistados oito cadeirantes da cidade de São João del-Rei (MG). As principais 

repercussões psicossociais da acessibilidade urbana identificadas foram: a apropriação 

do espaço urbano e a vivência do sentimento de autonomia x dependência; os aspectos 

referentes à falta de acessibilidade física e atitudinal e suas relações com sentimentos 

de insegurança, indignação e supervalorização do que seria direito; os limites e 

superação: constrangimentos, restrições e aceitação como estratégia; e a importância 

da acessibilidade urbana para o processo de inclusão social: realidade e perspectivas 

das PcDF. Também foi identificada a dificuldade que as PcDF têm em diferenciar 

aspectos físicos e sociais, demonstrando os impactos positivos, negativos e 

desdobramentos da acessibilidade urbana ou falta da mesma na vida psicossocial das 

PcDF. Outros estudos precisam ser realizados para verificar as repercussões 

psicossociais da acessibilidade urbana em outros contextos, visando ampliar e 

referendar as constatações desta pesquisa. 

Palavras-chave: pessoas com deficiência física, acessibilidade urbana, inclusão 

social, aspectos psicossociais. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Recently, much has being discussed about the different aspects that surrounds the life and 

rights of people with physical deficiency (PwPD). Due to this discussions, this study’s general 

objective is to bring an analysis of the psychosocial repercussion of urban accessibility for 

PwPD, intending to analyze how PwPD perceive and use the urban space, verifying how this 

perception reflects on their relation with the world. In addition, it’s been made the 

identification of the different variables involved in the difficulty-impossibility of public space 

autonomy locomotion. The theoretical reference discusses the deficiency questions and its 

conceptions, building a new point of view in deficiency issues. Also, this paper proposes a 

discussion about space insight, considering its physical and psychosocial dimensions. For this, 

urban accessibility concept and universal design are presented. It is about a qualitative nature 

research, performed by semi-structured interviews. The strategy used for data treatment is the 

content analysis.  Eight handicapped (wheel chair) from the city of Sao Joao del-Rei (MG) 

were interviewed. The main psychosocial repercussions of urban accessibility identified were: 

the entitlement of the urban space and the experimentation of the autonomy x dependency 

feeling; the aspects related with the lack of attitude and physical accessibility and their 

relation with the insecurity feelings, outrage and overvaluation of their rights; limits and 

overcome: constraints, restrictions and acceptance as a strategy; and the importance of urban 

accessibility for the process of social inclusion: reality and perspective of PwPD. It´s also 

been identified, the difficulty that PwPD have to differ between physical and social aspects, 

showing positive and negative impacts and the outspread of urban accessibility or the lack of 

itself, in PwPD´s life. Some other studies need to be realized to verify the psychosocial 

repercussions of urban accessibility on another contexts, looking to amplify and verify the 

findings of this study. 

Keywords: people with physical deficiency, urban accessibility, social inclusion, 

psychosocial aspects. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Muito se discute atualmente sobre os diversos aspectos que envolvem a vida e os 

direitos das pessoas com deficiência física (PcDF). Enquanto alguns se dedicam a questionar 

as políticas públicas de inclusão (França, Pagliuca, & Baptista, 2008; Maciel, 2000), outros se 

empenham em estratégias de conscientização (Gil, 2002; Cordeiro, Scoponi, Ferreira, &  

Vieira, 2007). Algumas empresas relutam em contratar PcDF (Ribeiro & Ribeiro, 2009), 

enquanto outras contratam essas pessoas como estratégia de responsabilidade social (Quintão, 

2005; Daufemback, 2009; Ribas, 2009; Vitor, 2011). As leis defendem vagas exclusivas para 

PcDF nos estacionamentos (ABNT, 2004), enquanto pessoas sem deficiência estacionam 

nessas vagas “só por um minutinho”. O poder público fiscaliza o cumprimento dos direitos 

das PcDF em estabelecimentos privados (Decreto 3.298, 1999), enquanto ignoram suas 

próprias responsabilidades em relação a esses direitos. 

 Conforme o exposto, nota-se que os direitos das pessoas com deficiência podem dar 

margem a diferentes tipos de comportamentos e atitudes, ou seja, posturas e ações diferentes 

diante de um mesmo fenômeno. É possível perceber que as PcDF enfrentam dificuldades de 

ordem fisiológica e social, enquanto, por outro lado, a sociedade ainda não está preparada o 

suficiente para lidar com essas pessoas. 

 O fato é que a relação existente entre as PcDF e a sociedade frente as diversas 

dificuldades encontradas por ambas é preocupante e sugere inúmeras interrogações. De um 

lado: quando vamos aprender a lidar com a diversidade? Quando serão projetados e 

construídos espaços acessíveis? Quando vamos respeitar locais e atendimentos exclusivos e 

prioritários? Quando vamos valorizar as capacidades e parar de focar nas deficiências? 

Quando vamos saber agir com respeito e dignidade em relação a essas pessoas sem precisar 

de ações afirmativas? Esses inúmeros questionamentos nos levam a repensar nossa cultura e 

atitudes e nos trazem a consciência de que muitas vezes contribuímos para a manutenção de 

tais condições. 

Porém o mais preocupante sob o olhar deste estudo são os impactos gerados em quem 

protagoniza essas diversas situações, de quem se vê impedido de estudar porque não há 

professores preparados para lidar com sua deficiência (Melo & Ferreira, 2009), de quem não 
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se diverte, não trabalha ou não pode sair de casa porque a cidade não oferece acessibilidade 

espacial. Em relação a essas pessoas, os questionamentos que se colocam são em função das 

marcas que vêm sendo deixadas na vida delas, de como o fato de a sociedade não saber lidar 

com a diversidade pode refletir no âmbito emocional e psicológico dessas pessoas. 

Será que as PcDF fazem planos para uma carreira de sucesso? Há condições 

estruturais para trilhar uma carreira com qualidade? Será que elas viajam para conhecer novos 

lugares ou se sentem limitadas pela falta de acessibilidade? As PcDF saem sozinhas de casa? 

Como será que as limitações impostas pelo mundo exterior interferem no mundo interior 

dessas pessoas? 

Todas essas questões permeiam a liberdade, independência e autonomia das pessoas, 

condições essas essenciais à vida humana. É com base em tantas interrogações que nasce o 

interesse em estudar a realidade das PcDF frente a essas questões. 

Esta proposta surge em meio a uma preocupação em promover a inclusão social das 

PcDF, pois, apesar do aparecimento de leis e associações nas últimas décadas, tais práticas 

têm se mostrado insuficientes nesse processo (Ely & Silva, 2009; Pagliuca, Aragão, & 

Almeida, 2007; Mazzoni, Torres, Oliveira, Ely, & Alvez, 2001). 

Por outro lado, como a acessibilidade urbana é uma ação que se diferencia em função 

das adequações realizadas, uma questão que se coloca é como cidades históricas, que têm o 

turismo como fonte de renda, lidam com as PcDF? Como, especificamente, a cidade de São 

João del-Rei faz isso? 

Embora a Norma Brasileira de Acessibilidade – NBR 9050 (ABNT, 2004) e o Plano 

Diretor do Município de São João del-Rei (Lei 4.068, 2006) contemplem itens necessários à 

acessibilidade das PcDF, nota-se que a cidade de São João del-Rei ainda não está preparada 

para oferecer o direito de ir e vir a essas pessoas. É possível perceber a falta de acessibilidade 

nas vias urbanas a partir de diversos referenciais, como prédios antigos com acesso apenas por 

escadas – como é caso da própria Prefeitura Municipal –, ruas construídas com 

paralelepípedos, calçadas revestidas com mosaico português, além de rampas inadequadas e 

edificações urbanas sem sinalização.  

A acessibilidade nas vias urbanas de São João del-Rei depende de projetos que 

utilizem uma ferramenta que seja adequada; no caso, o desenho universal, regulamentado no 

Brasil pela Lei de Acessibilidade (Lei 10.098, 2000).  
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O Desenho Universal, segundo Cambiaghi (2007), pretende reduzir a distância 

funcional entre os elementos do espaço e a capacidade dos indivíduos. Trata-se de uma 

proposta, prevista em lei, que contempla o direito de ir e vir não apenas das PcDF, mas de 

todas as pessoas, assegurando a utilização do espaço urbano como um direito de todos.  

O Artigo 10 do Decreto Federal 5.296 (2004) determina que tanto a concepção quanto 

a implantação dos projetos urbanos devem seguir os princípios do desenho universal, tomando 

como referencial básico as normas e técnicas de acessibilidade descritas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Todos os espaços, edificações, edificações e 

equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, construídos, montados ou implantados, 

bem como as reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, devem atender 

ao disposto na NBR 9050 (ABNT, 2004) para serem considerados acessíveis. 

Visando contextualizar a legislação existente em prol da acessibilidade urbana, suas 

práticas e a importância do espaço físico para a vida diária das PcDF é que foram organizadas 

algumas definições conceituais e discussões julgadas importantes para situar a problemática e 

promover a reflexão acerca da mesma.  

O capítulo I introduz a questão da deficiência e suas concepções, apresentando, em 

seguida, a construção de um novo olhar sobre a deficiência. O capítulo II propõe uma 

discussão sobre a noção de espaço, considerando suas dimensões física e psicossocial. Para 

tanto, os conceitos de acessibilidade urbana e desenho universal serão apresentados. O 

capítulo III descreve o método utilizado no estudo, caracterizando a pesquisa junto aos seus 

procedimentos metodológicos e éticos. O capítulo IV trata da apresentação dos resultados 

encontrados e sua análise. O último capítulo (V) tece as considerações finais e algumas 

recomendações para trabalhos futuros. 

Buscou-se, com este trabalho, conhecer fatores que perpassam a problemática da 

acessibilidade urbana sob o olhar das PcDF, com o objetivo maior de analisar as repercussões 

psicossociais da acessibilidade urbana para PcDF na cidade de São João del-Rei (MG), 

visando, em última instância, colaborar para a construção do conhecimento sobre a temática, 

além de promover a conscientização da importância desta para todos os cidadãos, a fim de 

contribuir com o processo de transformação social. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Analisar as repercussões psicossociais da acessibilidade urbana para PcDF. 

Objetivos específicos 

 Analisar como as PcDF percebem e utilizam o espaço urbano. 

 Verificar como essa percepção reflete na relação que elas mantêm com o mundo. 

 Identificar as diversas variáveis que envolvem a dificuldade ou a impossibilidade de 

locomoção autônoma nos espaços públicos. 
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CAPÍTULO I – DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

 

1.1 Um breve histórico da deficiência 

 

A forma de perceber e lidar com as pessoas com deficiência pode ser transformada 

com base em valores adotados por diversas culturas em diferentes momentos da história, 

sejam esses valores sociais, morais, filosóficos, éticos ou religiosos (Pacheco & Alves,p. 243,  

2007; Carvalho-Freitas & Marques, 2007). Portanto, a busca pelo conhecimento da história da 

deficiência e suas consequências em diferentes épocas, nos leva a compreender a realidade de 

exclusão vivenciada por elas até os dias de hoje, pois segundo Pacheco & Alves (2007) 

“mesmo com toda política de inclusão social que vem sendo desenvolvida no Brasil e no 

mundo, ainda assim há uma desvalorização social da pessoa com deficiência, mesmo que de 

forma implícita” (p. 243). 

Para tanto, optou-se por contextualizar de forma breve a questão da deficiência desde a 

Grécia Antiga até a Idade Contemporânea a fim de incorporar e fortalecer discussões 

propostas mais adiante. 

Na Grécia Antiga, segundo (Carvalho-Freitas e Marques, 2007) a sociedade visava à 

necessidade de manutenção da ordem social e do trabalho. Portanto, a PcDF neste contexto 

era excluída se não provasse para a sociedade que era capaz de contribuir com a força de seu 

trabalho.   

Havia nesta época uma alta valorização do corpo belo e forte, pois estes tipos de 

características eram determinantes para vencer guerras. Desta forma, tudo o que se desviava 

do belo e forte era excluído, como por exemplo, as crianças com má formação ou doentes 

eram abandonadas à própria sorte para morrer (Pacheco & Alves, 2007). “Os valores de 

beleza, vigor e capacidade física eram relevantes, pois dariam ao povo as condições de 

subsistência e sobrevivência” (Carvalho-Freitas e Marques, 2007, p. 63). 

Neste contexto percebemos a segregação das PcDF, sendo esta, por suas 

características, considerada diferente do desejável pela sociedade da época: 
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Infere-se que, na Grécia Antiga, a visão compartilhada era a de deficiência 

como dificultadora da sobrevivência/subsistência do povo, visto que um 

corpo disforme ou sem as funções que garantiriam o vigor e a força, pouco 

contribuiriam para a agricultura ou para a guerra. A inserção só seria 

admitida mediante a comprovação de contribuição social por parte da pessoa 

com deficiência (Carvalho-Freitas e Marques, 2007, p. 63). 

 

No Período Clássico, a sociedade baseava-se em uma organização que fosse ideal e 

para tanto, necessitava de um homem perfeito para sua manutenção. Assim, de forma ainda 

mais brusca que na Grécia Antiga, as pessoas com deficiência eram totalmente excluídas, pois 

diferentemente da época anterior, neste período lhes era negada a possibilidade de 

contribuição social, tudo que fugisse do ideal almejado, era abandonado.  

Na Idade Média, a sociedade era regida prioritariamente por crenças religiosas, 

enxergando a deficiência como algo relacionado à espiritualidade, como forma de punição 

divina. Como consequência deste tipo de crença, as pessoas com deficiência eram 

discriminadas e a consequência era seu isolamento. Às vezes essas pessoas também eram 

acolhidas por pessoas caridosas, porém, mesmo diante deste acolhimento, sua autonomia e 

dignidade eram anuladas. 

 

A associação da deficiência física a valores morais e de punição ainda pode 

ser vista atualmente, mesmo que de forma implícita, quando a pessoa com 

deficiência pergunta-se o que fez para merecer tal destino, ou quando exclui-

se do contato social com vergonha da marca de seus ‘erros’ e ‘pecados’. Esta 

postura expressa, muitas vezes, a auto-exclusão da pessoa que por ser 

socializada com tais valores culturais, pode perceber-se como impura ou 

digna de punição/castigo (Pacheco & Alves, p. 243, 2007). 

 

A Idade Moderna adotou o modelo médico da deficiência, no qual a deficiência era 

um problema apenas patológico, necessitando de cuidados especiais dos profissionais da área 

de saúde. Portanto, as pessoas com deficiência dependiam de uma reabilitação positiva para 

posteriormente vivenciar uma adequação à vida em sociedade. “O que se depreende desse 

período é a mudança de status das pessoas com deficiência de vítimas de um poder 

sobrenatural para o status de desviantes ou doentes” (Carvalho-Freitas e Marques, 2007, p. 

70).  

 

A mudança do aspecto divino para o desvio biológico, fez com que as 

pessoas saíssem da situação de conformismo à ‘vontade de Deus’ e deu lugar 
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à ideia de tratamento, iniciando-se assim a educação e reabilitação da pessoa 

com deficiência (Pacheco & Alves, p. 243, 2007). 

 

Já na Idade Contemporânea, o modelo social da deficiência começou a ser concebido e 

os critérios de normalidade propostos pela medicina já não eram requisitos para uma vida 

normal em sociedade. Assim, a deficiência passou a ser analisada como um problema que 

envolve toda a sociedade e não mais apenas a pessoa com deficiência. “Daí surgiu à 

necessidade de se pensar na inclusão social, em que indivíduo e sociedade mobilizam-se para 

as mudanças necessárias, objetivando igualdade de direitos e oportunidades aos cidadãos” 

(Pacheco & Alves, p. 243, 2007). 

A pessoa com deficiência deve ser incluída na sociedade e no trabalho baseado em 

suas potencialidades, para tanto, as organizações e a sociedade precisam se ajustar visando à 

garantia de plena participação dessas pessoas (Carvalho-Freitas e Marques, 2007). 

As diferentes posturas adotadas ao longo da história da deficiência influenciaram e 

continuam influenciando nossa concepção de deficiência e a maneira como lidamos com as 

pessoas com deficiência. A reflexão sobre o percurso dessas pessoas ao longo da história, 

sendo vítimas da marginalização e preconceito nos mostra o quanto é importante conhecer de 

forma mais aprofundada as consequências das marcas deixadas, para quem sabe assim, 

transformarmos nossa concepção e maneira de lidar com a deficiência, contribuindo assim 

para a inclusão dessas pessoas na sociedade. 

1.2 A deficiência e suas concepções 

 

De acordo com o censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), existem no Brasil 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, 

o que corresponde a aproximadamente 24% da população total. Trata-se de um número 

significativo e que reflete a importância de direcionar uma atenção mais efetiva para as 

condições sociais vivenciadas por essas pessoas.  

O do Decreto-lei 5.296, de 2 de dezembro de 2004, define a deficiência física como  a 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física e apresentando-se sob diversas formas, exceto como 

deformidades estéticas ou que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. 
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A NBR 9050 define deficiência física como “redução, limitação ou inexistência das 

condições de percepção das características do ambiente ou de mobilidade e de utilização das 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter temporário ou 

permanente” (ABNT, 2004, p. 3). 

Independente da forma como a deficiência foi definida por lei, acredita-se que o que as 

pessoas entendem como deficiência tem mais relação com as interpretações a respeito delas, 

variando de acordo com as experiências de cada um (Omote, 1994). 

Omote (1994), ao falar sobre o conceito de audiência, esclarece a importância dessa 

perspectiva na distinção entre uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência: 

 

A deficiência não pode ser vista como uma qualidade presente no organismo 

da pessoa ou no seu comportamento. Em vez de circunscrever a deficiência 

nos limites corporais da pessoa deficiente, é necessário incluir as reações de 

outras pessoas como parte integrante e crucial do fenômeno, pois são essas 

reações que, em última instância, definem alguém como deficiente ou não-

deficiente. As reações apresentadas por pessoas comuns face às deficientes 

ou às deficiências não são determinadas única nem necessariamente por 

características objetivamente presentes num dado quadro de deficiência, mas 

dependem bastante da interpretação, fundamentada em crenças científicas ou 

não, que se fez desse quadro (pp. 67-68). 

 

Para Omote (2004), a questão da vantagem ou desvantagem que são relacionadas ao 

aspecto natural/biológico da deficiência não faz sentido do ponto de vista psicossocial, pois, 

frente essa abordagem, uma mesma característica pode ser vantajosa ou desvantajosa, 

dependendo de quem é o ator e de quem são os seus “outros”. Portanto, o que definirá esse 

processo, além de outras questões mais contingenciais, serão a pessoa e a audiência 

envolvidas nessa relação. “Os julgamentos que a audiência faz da deficiência precisam ser 

tratados como parte do fenômeno social das deficiências” (p. 290). 

Assim, considerando a deficiência e sua definição como um fenômeno social, a 

compreensão dela e das transformações ocorridas em sua interpretação pela sociedade pode 

ser pensada como grande impulsionadora de movimentos sociais e políticas públicas a 

respeito desse tema, reforçando a importância de refletir e discutir o assunto em questão. 

Carvalho-Freitas (2007), em uma de suas pesquisas sobre as concepções de 

deficiência, ressalta como a maneira que as pessoas vêm percebendo a deficiência ao longo 

dos tempos pode interferir no modo com que a sociedade lida com elas. Segundo a autora, 
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essas concepções consistem em “formas de interpretação da deficiência predominantes ao 

longo do tempo, que se caracterizam através de matrizes interpretativas que moldaram e 

legitimaram a distinção das pessoas com deficiência tanto na sociedade quanto no trabalho” 

(p. 35). 

Essas concepções não são necessariamente fundadas em informações e conhecimentos 

racionais, oferecendo os elementos para lidar com pessoas com deficiência e as justificativas 

para as ações em relação às mesmas; “pelo contrário, admite-se que a ausência de informação 

e conhecimento também seja um elemento que interfere na interpretação da deficiência e nas 

ações das pessoas” (Carvalho-Freitas, 2007, p. 36). Elas expressam as crenças das pessoas em 

relação à deficiência e foram estruturadas a partir de matrizes de interpretação da realidade, 

enfatizando como as pessoas veem e lidam com essa realidade. 

As matrizes interpretativas referem-se “às modalidades relativamente estáveis e 

organizadas de pensamento, ancoradas em concepções de homem, mundo e sociedade, as 

quais organizam a atividade social, reconhecem e qualificam necessidades e admitem formas 

de satisfazê-las, em função de seus fins” (Carvalho-Freitas, 2007, p. 62). 

As matrizes de interpretação da deficiência são formas ainda presentes na atualidade. 

Elas podem ser identificadas por meio de seus modelos explicativos sobre a deficiência e de 

sua influência sobre as iniciativas de inclusão das pessoas com deficiência. 

Essas matrizes refletem como a sociedade vem incorporando o preconceito em relação 

às pessoas com deficiência no decorrer do tempo. Apesar das iniciativas atuais em defesa dos 

direitos das PcDF, a imagem de um sujeito incapaz de produzir e contribuir socialmente ainda 

faz parte da concepção que muitas pessoas construíram sobre a deficiência (Daufemback, 

2009). Essa concepção se torna geradora de preconceitos e estereótipos, ou seja, ela promove 

“processos mentais pelos quais se operam a descrição e o julgamento das pessoas ou de 

grupos, que são caracterizados por pertencer a uma categoria social ou pelo fato de apresentar 

um ou mais atributos próprios a esta categoria” (Jodelet, 2010, p. 61). 

Esses processos mentais dão origem ao que se denomina discriminação, podendo ser 

definida como o contexto no qual aquele que é discriminado fica à margem do acesso a bens, 

recursos, status ou papéis, sendo evidenciados por atitudes conscientes ou inconscientes da 

sociedade (Jodelet, 2010); por exemplo: não projetar espaços públicos adequados à 

necessidade de todos, considerar as PcDF como incapazes para frequentar uma escola regular 
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ou ter uma posição profissional de alta exigência, mantendo as PcDF à margem dos processos 

sociais. 

 

1.3 Construindo um novo olhar  

 

O modelo médico da deficiência, que prevaleceu até 1960, mantém o foco da 

deficiência na doença, adotando uma vertente individualista, que atribui a limitação ao 

próprio corpo em decorrência de suas falhas funcionais. Esse modelo é pautado numa 

sociedade que não está atenta a ambientes espaciais inadequados, já que segue o pressuposto 

de que há um modelo ideal de homem, mais conhecido como modelo de homem-padrão, ou 

seja, aquele que se enquadra dentro da “normalidade” (Sassaki, 1999). 

Já o modelo social da deficiência, que começou a aparecer na década de 1960, 

direciona seu foco para a funcionalidade. Essa nova perspectiva surgiu dos questionamentos 

das próprias pessoas com deficiência à sociedade em relação aos estigmas e opressão sofridos 

por elas (Sassaki, 1999). Desse momento em diante, muitas críticas foram feitas a respeito da 

existência de um padrão de normalidade relacionado à deficiência. 

Em 1980, a Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (CIDID) ainda adotava o modelo médico. Só em 2001, quando foi criada a 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) passou a falar em funcionalidades, e não mais em deficiências. 

O Relatório Mundial Sobre a Deficiência (2011) considera que a CIF avançou na 

questão da compreensão da deficiência na medida em que ela passou a enfatizar fatores 

ambientais como importantes na definição da deficiência. De acordo com esse Relatório, a 

deficiência resulta da interação das condições de saúde com fatores contextuais, ambientais e 

pessoais.  

 Na CIF, problemas com o funcionamento humano são classificados em três áreas 

interligadas:  

 deficiências: alterações funcionais  ou estruturais no corpo, como paralisia ou 

deficiência visual; 

 limitações: dificuldades na execução de atividades, como caminhar ou comer; 
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 restrições: problemas com o envolvimento em qualquer área da vida, como  enfrentar 

discriminação no emprego ou transporte. 

A funcionalidade, de acordo a OMS (2003), compreende os componentes de funções e 

estruturas do corpo, atividade e participação social, e a palavra funcionalidade é usada no 

sentido oposto da incapacidade, trazendo uma conotação positiva. Refere-se às diversas 

funções corporais e ao desempenho de tarefas ou ações de forma favorável, enquanto a 

incapacidade serve como um termo genérico para deficiências, limitações de atividades e 

restrições à participação, com os qualificadores de capacidade ou desempenho. A 

incapacidade refere-se às dificuldades encontradas em qualquer ou todas as três áreas do 

funcionamento humano já citadas.  

O Modelo Médico considera a deficiência como uma desvantagem natural e, nesse 

caso, as pessoas devem recorrer à Medicina para os procedimentos de reabilitação. Esse 

Modelo está preso a estereótipos e enfatiza a dependência, considerando a pessoa 

incapacitada. Em contrapartida, o Modelo Social vê a deficiência como uma desvantagem 

social, atribuindo às Ciências Sociais o papel de instrumento analítico e político, acreditando 

que a capacidade das pessoas com deficiência depende de uma reestruturação no âmbito 

social (Amiralian et al., 2000). 

Este estudo está ancorado na teoria de diversos autores que concebem a deficiência 

como um fenômeno de cunho social. Carvalho-Freitas (2007), por exemplo, conceitua a 

deficiência como o “resultado da articulação entre a condição biológica e as contingências 

históricas, sociais e espaciais, o qual poderá significar uma maior ou menor possibilidade de 

inserção ou discriminação das pessoas com deficiência” (p. 24). 

De acordo com Guimarães (2008), a deficiência deve ser entendida como uma relação 

de desajuste que envolve três aspectos: a capacidade de aquisição de novas habilidades, a 

vivência dessa habilidade em um contexto determinado e os recursos que o espaço construído 

oferece para tal experiência. 

Para Cohen (2006), a locomoção, a acessibilidade e a orientação das pessoas com 

deficiência são condicionadas pelas características do ambiente, e não pelas habilidades delas. 

Portanto, ela afirma que “a responsabilidade de inclusão deste corpo é retirada da pessoa, 

sendo transferida para seu universo de ação ou seu ambiente sensível” (p. 27), os quais são 

definidos, para este estudo, como sendo o espaço urbano. 
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Olhando por essa ótica, acredita-se na hipótese de que a limitação causada pela 

deficiência é influenciada pela relação do sujeito com a sociedade e com o ambiente físico em 

que vive. Sendo assim, o nível de acessibilidade e a estrutura social como um todo podem 

amenizar ou acentuar a deficiência física.  

Os dispositivos legais decorrentes da Constituição Federal (1988) e das leis 

infraconstitucionais determinam ao poder público e seus órgãos assegurar às pessoas com 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos e de outros que propiciem seu bem-estar 

pessoal, social e econômico (Pettengill, 2001). 

Dentre esses direitos básicos, estão incluídos: saúde, educação, integração e 

assistência social, proteção contra discriminação, atendimento especializado, habilitação e 

reabilitação, além da acessibilidade e adaptação de instalações. A Constituição Federal (1988) 

acredita que, mediante o pleno exercício desses direitos, é possível assegurar a inclusão de 

pessoas com algum tipo de deficiência na sociedade como um todo (escolas, mercado de 

trabalho, saúde, lazer e turismo, entre outros). 

Adota-se aqui o conceito de inclusão sob uma perspectiva social, pois acredita-se que 

a inclusão de pessoas com deficiência é possível a partir de transformações sociais, tornando-

a acessível a todos (Sassaki, 1999). 

Suzano (2011) amplia essa ideia ao definir o processo de inclusão social: 

 

A inclusão social foca na equiparação de oportunidades. Esse paradigma, 

que é uma tendência atual, implica o acesso ao sistema social sem 

limitações, seja no que diz respeito ao meio físico, às necessidades básicas 

como habitação, serviços sociais de saúde, oportunidades educacionais e de 

trabalho, seja em relação ao transporte, à vida cultural e social. Ou seja, essa 

perspectiva aborda uma vida sem restrições à pessoa com deficiência, a fim 

de que esta se desenvolva e efetive a cidadania (p. 29). 

 

Portanto, entendemos que, no processo de inclusão social, no qual uma pessoa ou 

grupo deixa de viver às margens da sociedade e passa a exercer seus direitos e deveres para 

com ela, o foco da deficiência é transposto da pessoa com deficiência em direção à sociedade 

na qual está inserida.  
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CAPÍTULO II – DIMENSÕES DO ESPAÇO URBANO  

 

Para entender os processos psicossociais na inclusão de PcDF na sociedade, é preciso 

compreender o que significa acessibilidade aos espaços urbanos e inclusão espacial, pois o 

valor simbólico que os espaços assumem depende de como a pessoa viveu durante a sua vida. 

E entender esse processo, considerando a dimensão psicológica, ajudará no estudo da 

acessibilidade aos espaços urbanos, principalmente porque as pessoas não poderão atribuir 

significados com carga afetiva a espaços aos quais nunca tiveram acesso (Araújo, 2002). 

 

2.1 Dimensão física do espaço urbano 

 

2.1.1 O que é acessibilidade urbana? 

 

As definições para o conceito de acessibilidade convergem para um mesmo sentido, 

variando apenas no modo como foram elaboradas em suas respectivas reflexões. 

O Ministério das Cidades (2006), em seu segundo caderno do Programa Brasileiro de 

Acessibilidade Urbana, por exemplo, diz que a acessibilidade é a facilidade em distância, 

tempo ou custo para alcançar com autonomia os destinos desejados dentro da cidade. Em 

outras palavras, a NBR 9050 (ABNT, 2004) afirma que a acessibilidade consiste na 

“possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com 

segurança e autonomia de edificações, espaços ou equipamentos urbanos” (p. 2). 

Sendo assim, pode-se inferir que a conquista por espaços livres de barreiras físicas 

implica a possibilidade e condição de alcance e utilização do espaço urbano em todas as suas 

dimensões materiais e imateriais de forma independente. 

A NBR 9050 (ABNT, 2004) define barreira física/ambiental como “qualquer elemento 

natural, instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no 

espaço, mobiliário ou equipamento urbano” (p. 2). 

Para promover a acessibilidade, os elementos que dificultam ou limitam o 

estabelecimento da condição de ir e vir, da percepção, da compreensão e da apropriação dos 
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espaços e atividades precisam ser identificados e eliminados, pois, mesmo que as barreiras 

físicas não signifiquem um obstáculo para as pessoas que não têm deficiência física, a 

eliminação dessas barreiras é favorável a todos. 

Cohen (1995) afirma que a “acessibilidade pressupõe a ideia de que todo e qualquer 

avanço ou progresso deve ser partilhado ou estar a serviço do maior número possível de 

pessoas, na medida em que isso seja compatível com a natureza da nova conquista” (p. 29).  

A acessibilidade, portanto, não deve ser um benefício voltado apenas para as PcDF; 

pelo contrário, ela deve ser uma ação que vise o bem-estar da população como um todo, 

independente de sua condição física, cognitiva, sensorial ou social. 

Atualmente, o Brasil possui um conjunto suficiente de leis, normas e ações afirmativas 

para a implantação de elementos favoráveis à acessibilidade urbana. A Constituição Federal 

de 1988 (Art. 244), por exemplo, dispõe sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de 

uso público e dos veículos de transporte coletivos atualmente existentes, pois estes devem 

garantir acesso adequado às pessoas com algum tipo de deficiência. 

O Decreto 3.298 (1999) regulamenta a Lei 7.853 (1989), que dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolidando as normas de 

proteção.  

Já a Lei 10.098 (2000), Lei de Acessibilidade, estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida. O Decreto 5.296 (2004) regulamenta a Lei 10.048 (2000), que prioriza o 

atendimento a elas. 

O Decreto Federal 5.296 (2004) diferencia as edificações de uso coletivo das de uso 

público. As de uso coletivo são aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, 

hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, 

industrial e de saúde, incluindo as edificações de prestação de serviços de atividades da 

mesma natureza. Já as de uso público são aquelas administradas por entidades da 

administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e 

que são destinadas ao público como um todo.  

Em relação às edificações de uso privado multifamiliar, como piscinas, salão de festas, 

banheiros, quadras esportivas, portarias e garagens, o Decreto Federal 5.296 (2004) 

estabelece, em seu art. 18, caput e parágrafo único, que a “construção de edificações de uso 
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privado multifamiliar deve atender aos preceitos de acessibilidade na interligação de todas as 

partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT” (p. 22). 

A acessibilidade urbana está mais relacionada com as edificações de uso público, mas 

isso não diminui a importância das de uso coletivo, pois estas compõem o livre acesso às 

pessoas com deficiência. 

  

[...] seria insuficiente para falar apenas de edifícios e não sobre as categorias 

em termos de sua função principal, tais como escolas, casas particulares, 

edifícios de escritórios ou estações de trem, é imperativo considerar os 

projetos de espaços públicos em termos de seu uso social (Bornberg, 2008, 

p. 199: tradução livre). 

 

O planejamento e a urbanização das vias, praças, logradouros, parques e demais 

espaços de uso público deverão prever o rebaixamento das calçadas com rampas acessíveis ou 

elevação da via para travessia de pedestres, além da instalação do piso tátil de alerta e 

direcional (ABNT, 2004). 

Além disso, o Decreto Federal 5.296 (2004), em seu Art. 10, determina que tanto a 

concepção quanto a implantação dos projetos arquitetônico-urbanísticos devem seguir os 

princípios do desenho universal, tomando como referencial básico as normas e técnicas de 

acessibilidade descritas pela ABNT (2004) por meio da NBR 9050. 

Esta norma (NBR 9050), criada em 1985, foi revisada duas vezes: a primeira em 1994 

e a segunda em 2004. Até hoje, a NBR 9050 é a norma regulamentadora da acessibilidade no 

Brasil. Ela estabelece critérios referentes aos princípios do desenho universal, que devem ser 

utilizados para a elaboração de projetos acessíveis a todos. Em princípio, o desenho universal 

consistia em uma ferramenta de conscientização sobre a importância da acessibilidade. 

Porém, por sua relevância e aplicabilidade, esse conceito vem sendo exigido em projetos 

mediante normas e leis (Cambiaghi, 2007). 

Segundo Rupphental (2009), quando o objetivo de promover a acessibilidade está em 

questão, deve-se: 

 

[...] observar as regras gerais previstas no Decreto 5.296, que deverão ser 

complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, e  

também pelas disposições contidas na legislação dos Estados, Municípios e 

do Distrito Federal. A promoção da acessibilidade requer um conjunto 
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integrado de medidas. É preciso que nossos municípios tenham Planos 

Diretores, Códigos de Obras, Código de Postura,  Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, Lei do Sistema Viário e Estudo de Impacto de Vizinhança que 

reforcem a sua aplicabilidade (p. 1). 

 

A NBR 9050 (ABNT, 2004) estabelece critérios e parâmetros técnicos aplicáveis a 

projetos, construções, instalações e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às exigidas condições de acessibilidade.  

Além disso, é importante conhecer o conceito de rota acessível quando se fala em 

promover a acessibilidade, pois ela age como linha de interligação, sendo totalmente livre de 

barreiras arquitetônicas. Essa rota abrange meios de transporte, áreas de embarque e 

desembarque, calçadas, vagas de estacionamento reservadas, acesso às edificações, recepção, 

circulações, instalações sanitárias e equipamentos (ABNT, 2004). 

 Todas essas estratégias e suporte legal visam proporcionar, à maior quantidade 

possível de pessoas, independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou 

percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do espaço urbano (ABNT, 2004). 

Todos os espaços, edificações e equipamentos urbanos, que vierem a ser projetados, 

construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações de edificações e 

equipamentos urbanos, devem atender ao disposto na norma NBR 9050 (ABNT, 2004) para 

serem considerados acessíveis. Em casos nos quais não há possibilidade de solução única, 

deve-se considerar soluções alternativas integradas com o restante das soluções. 

Nos últimos anos, tem sido possível notar muitas iniciativas em prol da acessibilidade 

tanto por parte do governo como da sociedade. A criação de leis e normas, o surgimento de 

exigências para a construção de espaços e vias públicas, além da divulgação de práticas 

inclusivas, demonstram que a sociedade já vive um processo de conscientização que visa 

garantir o exercício da cidadania à população brasileira, independentemente de sua condição 

física. 

Porém ainda é preciso investir mais em Políticas Públicas e Gestão Urbana, fazer com 

que as leis, além de prever direitos, passe também a garanti-los. E o mais importante, que 

saibamos conviver num mesmo espaço urbano independente das diversidades existentes. Para 

fazer valerem os diretos humanos das pessoas com deficiência em relação à acessibilidade 

urbana, primeiramente, precisa-se de uma política pública que atenda a esses direitos; 

posteriormente, é necessário ter profissionais capacitados para lidar com a questão da 
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acessibilidade, porém a inclusão só é possível se a sociedade souber respeitar e lidar com 

esses direitos. Portanto, a acessibilidade não se restringe apenas em dar acesso físico-espacial, 

mas também em promover atitudes que incluam as pessoas com deficiência na vida social 

como um todo. 

 

2.1.2 Do homem-padrão ao homem real 

 

Ao longo dos anos, os cursos de Arquitetura e Design utilizaram como referencial para 

a elaboração de projetos o conceito de homem-padrão. Trata-se de um conceito que determina 

dimensões básicas para o corpo humano e utiliza-as como referência em projetos 

arquitetônicos (Cambiaghi, 2007). 

A grande crítica feita ao reconhecimento da existência de um homem-padrão é que 

essa visão tende a homogeneizar os usuários e suas necessidades, passando despercebida pelas 

questões que envolvem a diversidade humana.   

Atualmente, muito se discute a respeito dessa nova perspectiva referente à diversidade 

humana, que vem sendo introduzida com o intuito de romper com essa visão e focar na 

construção de um espaço centrado no homem e suas capacidades.  

O desenho universal substitui a ideia de um homem-padrão e começa a pensar em um 

homem que seja real (Cambiaghi, 2007). Esse conceito passou a considerar, além de projeto 

livre de barreiras, toda a diversidade humana, de forma a projetar lugares acessíveis a todos, 

investindo em potencialidades ao invés de amparar deficiências. Para ele, o objetivo do 

desenho universal é reduzir a distância funcional entre os elementos do espaço e a capacidade 

dos indivíduos. 

Conceber e construir projetos respeitando a acessibilidade como direito de todos é uma 

tarefa que depende primeiramente de profissionais preparados. Todas as ruas, parques, 

edifícios e praças devem ser projetados e construídos focando na capacidade de toda a 

população, e não somente de uma parcela desta. Portanto, a promoção de acessibilidade 

urbana tem como um de seus pilares o bom trabalho dos profissionais envolvidos nesse 

processo. 
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2.2 Dimensão psicossocial do espaço urbano 

 

Meu corpo tem poder sobre o mundo quando minha percepção  

me oferece um espetáculo tão variado e tão claramente articulado quanto possível,  

e quando minhas intenções motoras, desdobrando-se,  

recebem do mundo as respostas que precisa.  

(Merleau-Ponty 2006, p. 337) 

 

Para fins deste estudo, reconhece-se que o espaço não se reduz apenas à sua dimensão 

física. Ele reflete também uma dimensão psicossocial, que é construída historicamente pelas 

trocas entre o indivíduo e a sociedade. 

Gleeson (1999), em seu livro Geographies of Disability, retrata de forma bem 

completa a questão da deficiência na cidade capitalista. Ela vê a cidade capitalista como 

grande opressora em sua relação com as pessoas com deficiência, fazendo delas pessoas 

exploradas, marginalizadas, destituídas de poder, culturalmente estereotipadas e abusadas, 

ressaltando, ainda, que a violência contra essas pessoas nem sempre é física e ostensiva, 

podendo ser também encoberta e sutil.  

Esse último tipo de violência, segundo Gleeson (1999), tem sido uma espécie de 

barreira no caminho das políticas públicas destinadas a melhorar a situação das pessoas com 

deficiência no ambiente construído, pois, na medida em que a maneira de pensar e agir não é 

admitida pela sociedade, mais difícil se torna lidar com elas, que dirá transformá-las.  

Para Gleeson (2007), qualquer outra análise científica social sobre a deficiência física 

pode começar da premissa de que essas pessoas enfrentam por todo o mundo a opressão social 

e marginalização no espaço. Apesar disso, ela percebe a deficiência física como algo simples, 

uma experiência humana vitalmente importante que a geografia não pode ignorar. A falha em 

envolver a deficiência física como preocupação central pode apenas empobrecer essa 

geografia tanto teórica como empiricamente. 

Quando pensamos no espaço construído como categoria determinante na inclusão de 

PcDF, não se considera apenas o espaço livre de barreiras ambientais. Além disso, é preciso 

considerar que a conquista desse espaço físico pela PcDF reflete-se na conquista do espaço 

social.  

O espaço social é percebido e compartilhado entre os indivíduos que participam de um 

coletivo, referindo-se aos vínculos que permeiam as relações entre o sujeito e a sociedade, 
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formando um tecido social. Esse tecido é construído por meio de fios invisíveis, de natureza 

comunicativa, que fazem a coesão social como uma espécie de cola que reúne os homens em 

um mesmo lugar (Egler, 2003). 

Morval (2009) define como espaço tudo aquilo que está ao redor do nosso corpo e é 

propriedade nossa, podendo ser chamado de espaço pessoal. Sendo assim, parte-se do 

pressuposto de que temos o controle dele e, consequentemente, autonomia para permitir ou 

não o acesso a esses espaços. 

Quando a PcDF tem autonomia e segurança para se locomover pela cidade, ela está 

mais exposta a construir laços sociais, enfrentar o mercado de trabalho, estudar e se divertir, 

ocupando, assim, o seu espaço pessoal/social. 

Um dos objetivos do espaço pessoal/social é ser um meio de comunicação entre as 

pessoas, e a gestão desse espaço afeta a natureza das relações entre elas. Essa gestão pode, 

além disso, delimitar o território de cada uma dessas relações ao estabelecer códigos ligados à 

regulação da distância entre as pessoas, pois a distância entre elas indica o tipo de relação 

existente (Morval, 2009). 

Segundo Cohen (2006), a inclusão das PcDF na sociedade faz parte de um processo de 

troca entre elas. Assim, a cidade se ajusta às limitações dessas pessoas com projetos de 

acessibilidade aos espaços públicos e edificações urbanas e, em contrapartida, elas se adaptam 

ao ambiente urbano das cidades. 

Para que uma PcDF construa experiências afetivas nos espaços e identifique-se com a 

cidade em que habita, é preciso dar a ela a condição de se inserir nesses espaços com seu 

corpo e sentidos. Só assim, é possível que a experiência espacial se concretize de forma 

satisfatória (Duarte & Cohen, 2004). 

Em outras palavras, podemos dizer que mudanças na infraestrutura da cidade podem 

proporcionar às PcDF o sentimento de pertença, que, segundo Pichon-Rivière (2000), é “o 

sentimento de integrar um grupo, o identificar-se com os acontecimentos e vicissitudes desse 

grupo” (p. 210). É por esse sentimento que se torna possível estabelecer a identidade da 

cidade/sociedade e de cada um de seus integrantes; no caso específico deste estudo, da PcDF. 

“Para se apropriarem do ambiente e sentirem como parte dele, as pessoas desenvolvem 

processos perceptivos e cognitivos com base na informação que recebem deles” (Cohen, 

2006, p. 98). 
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Gonçalves (2007) percebe no processo de apropriação uma dinâmica em dois sentidos 

distintos: um deles está voltado para a conquista do espaço e outro está voltado para si. “Isso 

implica o sujeito adaptar um espaço às suas próprias necessidades, dar-lhe característica 

própria” (p. 27). 

Pichon-Rivière (2000) afirma que “o sujeito resulta do entrecruzamento de suas 

histórias social e individual. Assim, o espaço, o lugar é incorporado, pela dimensão simbólica, 

ao mundo interno do sujeito que o recria no processo de apropriação” (p. 27). 

No momento em que as PcDF se sentem parte da sociedade, elas adquirem identidade 

própria, sendo capazes de elaborar estratégias de mudança e, consequentemente, têm a 

possibilidade de modificar o meio em que vivem, pois, segundo Lima (2008), “refletimo-nos 

nas coisas ao percebê-las. O reconhecimento das coisas não se funda no reconhecimento de 

alguma lei ou categoria absoluta, mas na experiência de uma presença corporal” (p. 11). 

Ainda de acordo com Lima (2008): 

 

A consciência perceptiva supõe sempre um objeto identificável, demandando 

sempre um elo entre sujeito e objeto, entre corpo e espaço. Ela se põe a par 

de um conjunto de relações relativamente transparentes, de um espaço, de 

uma história, dos objetos percebidos em suas singularidades e generalidades 

para extrair suas particularidades. Não se trata, contudo, de pura relação 

entre sujeito e objeto, porquanto que um intervém no outro. Quando 

interagimos com um objeto, emprestando-lhe um significado, ele 

automaticamente nos restitui um sentido. [...] O objeto restitui sentido ao 

sujeito através de sensações como uma dor, um sabor, imagens que podem 

incitar o medo, a cólera, a concupiscência, ou seja, por impressões que 

demandam intencionalidades e atitudes (p. 74). 

  

Nessa análise feita por Lima (2008) sobre os significados e sentidos da interação do 

homem com os objetos, se se tomar aqui esses objetos como parte da estrutura espacial de 

uma cidade, pode-se fazer um paralelo com a realidade das PcDF, no sentido em que elas, ao 

interagirem com o espaço urbano, oferecem um significado a ele e recebem em troca um 

sentido: 

 

A estrutura do ambiente construído determina os locais onde determinadas 

atividades ocorrem, quais áreas devem ser usadas por quem e para quê, 

determina padrões de movimento, padrões de interação social e 

comportamento humano em geral. Sociedades humanas existem dentro e 

através da comunicação, e o ambiente construído é parte do sistema de 

comunicação (Bornberg, 2008, p. 197: tradução livre). 



 

34 

 

Acredita-se que a falta de acessibilidade atue como fator limitante ou que até mesmo 

impeça a PcDF de tomar posse desse espaço e compartilhá-lo: 

 

Em cada etapa das nossas vidas, as relações com os outros se inserem em 

locais singulares com características limitativas que impõem sempre regras 

novas. Seja qual for o espaço em que nos encontramos, trata-se sempre de 

tomar posse dele e partilhá-lo com os outros (Morval, 2009, p. 14). 

 

Freund (2001) discute a falta de atenção direcionada à organização social do espaço e 

como essa demanda se torna provedora tanto de saúde quanto de doença. Assim como Cohen 

(2006), ele defende que o espaço ambiental serve de alicerce para as interações sociais, 

podendo constranger ou possibilitar oportunidades, unir ou segregar. “O espaço não é, 

portanto, apenas uma localização físico-geográfica, é também sociocultural e simbólico” 

(Gonçalves, 2007, p. 65). 

Kitchin (1998) defende a ideia de que o espaço é reprodutor e mantenedor do processo 

de exclusão social e, no caso das pessoas com deficiência, o espaço pode agir de duas 

maneiras. Uma delas é quando o espaço ambiental tende a estagnar as pessoas com 

deficiência, mantendo-as “no lugar delas”. Já a outra é quando o espaço expõe para as pessoas 

com deficiência que elas estão deslocadas, ou seja, “fora do lugar delas”. 

Toda essa discussão leva a inferir que, por meio da mudança espacial da cidade, será 

possível alcançar mudanças atitudinais em relação à inclusão das PcDF na sociedade, pois, 

transpondo as barreiras físicas, possibilita-se o acesso às relações. “O ambiente é a vivência 

concreta do sujeito, no qual ele trabalha, constrói sua casa, faz sua poética, constrói laços, 

apega-se, sente-se pertencente àquele lugar” (Gonçalves, 2007, p. 28). 

Guimarães (1995) concorda com essa ideia ao dizer que o domínio ou o controle sobre 

as condições ambientais irá interferir nas relações entre as pessoas e nas expectativas ditadas 

por valores culturais. “O espaço, portanto, não é apenas o meio físico circundante, o entorno, 

a natureza, as distâncias, uma vez que assume uma dimensão sociocultural que o sujeito 

internaliza e representa” (Gonçalves, 2007, p. 28). 

Cohen (1995) também ratifica essa teoria ao refletir que “todo projeto tem que pensar 

numa realidade onde há o sentido do outro, onde, na medida em que as cidades cresçam, não 

esqueçam que tudo tem que ser para todos, tem que haver o respeito pela diferença” (p. 28). 
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Acredita-se que seja possível alcançar uma equiparação de oportunidades ao 

proporcionar condições de acessibilidade, pois esta está relacionada às características físicas 

do espaço, e não das pessoas. Sendo assim, acredita-se que o espaço urbano pode 

proporcionar tanto a igualdade quanto a desigualdade de direitos e oportunidades, pois, para o 

exercício de sua função social, ele deve favorecer a inclusão, a começar pela acessibilidade 

como um direito de todos. Dessa forma, o espaço urbano será capaz de atender diferentemente 

a uma variedade de necessidades da população, proporcionando qualidade de vida, segurança, 

autonomia e independência. 

No tocante à autonomia, esta se refere à capacidade do indivíduo de desfrutar dos 

espaços e elementos espontaneamente, segundo sua vontade, e independência, de forma a 

usufruir dos ambientes, sem precisar de ajuda (Guimarães, 1999). 

Tykanori (1996) descreve autonomia como um momento no qual o sujeito convive 

com suas limitações, de maneira que não depende do assistencialismo de outras pessoas ou do 

próprio serviço. Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que o exercício da autonomia 

possibilita ao indivíduo fazer suas próprias escolhas e conquistar um lugar na sociedade. 

A produção de autonomia representa o processo em que o sujeito passa a relacionar e 

interagir com a comunidade de maneira a requerer menos dispositivos assistenciais, 

mantendo-se numa rede de relações sociais que permitam viver em comunidade. São esses 

elos que proporcionarão a capacidade de gerar as próprias normas pelo indivíduo (Moreira & 

Andrade, 2003). 

A pessoa com deficiência precisa ter suporte suficiente para enfrentar e interferir no 

mundo, criando, dessa forma, suas próprias soluções para as dificuldades encontradas. Isso 

significa ter o direito de ser um ser social, que possui autonomia para decidir ficar em casa, 

viajar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa que mova suas relações sociais.  

Espaços podem ser transformados em lugares se permitirem que as pessoas possam 

também desenvolver afetividade em relação a esse local, e essa afetividade só é possível pela 

experiência do espaço, o que nos leva a inferir que a questão do afeto ao lugar está 

nitidamente atrelada à experiência que se pode ter nesse espaço (Tuan, 1983). 

Segundo Gonçalves (2007), “o ser humano projeta-se sobre o espaço de que se 

apropria, produzindo uma identificação entre sujeito e espaço que refletirá o modo de vida 

daqueles que o habitam” (p. 32). 
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No caso de PcDF, não depender do auxílio de outras pessoas para se locomover pode 

gerar segurança frente as suas limitações e permitir a utilização de suas potencialidades. 

Nesse caso, o espaço se tornaria um lugar de boas experiências, refletindo afetos positivos. 

Uma cidade acessível torna-se cenário de convivência e interação entre as pessoas, não 

podendo ser compreendida como um conjunto de medidas assistivas às PcDF. Ela nada mais é 

que um espaço de livre acesso para usuários em potencial.  

Duarte e Cohen (2005) falam que o espaço físico deve ser pensado sob a perspectiva 

da diversidade humana, pois, assim, há a possibilidade de eliminar o maior número de 

entraves que venham a impossibilitar o acesso e a apropriação de todas as pessoas aos mais 

variados locais.  

Eliminar tais entraves não implica apenas acabar com as barreiras físicas. A inclusão 

de PcDF está pautada também na superação das limitações traçadas pelo preconceito e pela 

exclusão: 

 

A acessibilidade é um processo de transformação do ambiente e de mudança 

da organização das atividades humanas que diminui o efeito de uma 

deficiência. Esse processo se desenvolve a partir do reconhecimento social 

sobre a deficiência como resultado do grau de maturidade de um povo para 

atender os direitos individuais de cidadania plena (Guimarães, 2000, p. 1). 

 

Este estudo, assim como os estudos dos diversos autores citados (Bornberg, 2008; 

Duarte & Cohen, 2005; Freund, 2001; Gonçalves, 2007; Guimarães, 2000; Kitchin, 1998; 

Lima, 2008; Tuan, 1983), considera os espaços físico e social como uma necessidade do 

sujeito, como um fator determinante na relação das PcDF com o mundo. Acredita-se que a 

maneira como elas percebem e utilizam o espaço urbano pode limitar ou permitir a inclusão 

social. 

Duarte &Cohen (2004) acreditam que “a experiência dos espaços estrutura os padrões 

de identificação do sujeito com o meio ambiente” (p. 5). Para elas, é no momento em que 

essas pessoas se deparam com o inacessível, seja de ordem física ou gerada pelo preconceito e 

discriminação, é que, efetivamente, se enxergam como diferentes, passando a achar que as 

outras pessoas que usam os espaços com facilidade as olham com desprezo e desenvolvendo, 

então, sentimentos de inferioridade. 
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A PcDF não é apenas alguém que tenta se adaptar à sua dificuldade de locomoção, 

mas um sujeito que percebe, conhece e reconhece as dificuldades de um espaço inacessível, 

seja este físico ou social.  

Quiroga (1987) retoma a concepção de homem e mundo proposta por Pichon-Rivière, 

na qual as necessidades humanas só se satisfazem por meio das relações sociais. Dessa forma, 

afirma que a visão de mundo do sujeito reflete suas práticas sociais, sendo estas determinadas 

pela realidade na qual o mesmo está inserido. “O complexo, contraditório dessas relações, a 

diversidade de interesses de funcionamento dessa estrutura, por sua vez, determinam formas 

de pensar a representação do conhecimento. Emergem daí vários modos de interpretação da 

realidade” (p. 13). 

Partindo dessa concepção, pode-se pensar a PcDF no lugar desse sujeito, que é 

influenciado o tempo todo por suas práticas sociais e pela sociedade em que vive. Se a PcDF 

está inserida numa sociedade que a exclui, sua visão de mundo tende a refletir uma imagem 

estigmatizada de si mesma, um sentimento de que ela precisa sempre adaptar às diversas 

situações, sejam estas espaciais, culturais ou atitudinais, e nunca o contrário.  

A sua “situação de necessidade é que promove o relacionamento com o mundo 

exterior, com o outro, na busca de gratificação” (Quiroga, 1987, p. 14). Portanto, dependendo 

dessa necessidade, a PcDF pode ou não conquistar seu espaço social de maneira satisfatória. 

No caso, essa conquista satisfatória seria proporcionar o direito à isonomia, ou seja, tratar 

pessoas diferentes com igualdade de direitos. 

Duarte e Cohen (2004) concluem que tudo o que afasta uma PcDF de sua plena 

capacidade de apreensão do mundo e de sua consciência existencial – diferenças – poderá ser 

reduzido à condição de uma simples dificuldade se sua vida cotidiana urbana for sustentada 

por uma cidade universalmente acessível. 
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CAPÍTULO III – MÉTODO 

 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

Em relação à natureza da pesquisa (forma de abordagem do problema), foi utilizado o 

método qualitativo, buscando entender os processos e conhecer os significados atribuídos 

pelos atores sociais (PcDF) em relação à acessibilidade urbana. A pesquisa qualitativa está 

mais preocupada em estudar instituições, grupos, movimentos sociais e as interações pessoais, 

baseando-se em disciplinas, metodologias e paradigmas diversos. 

Para Chizzotti (2003), “o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, 

fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados 

visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível” (p. 221). 

Do ponto de vista dos objetivos (fins), pode-se dizer que a pesquisa foi descritiva, 

assumindo a forma de um levantamento, uma vez que se buscou descrever e estudar 

determinadas características de uma população/fenômeno ou o estabelecimento de relações 

entre as variáveis por meio de interrogação direta das pessoas, cujo comportamento se 

pretende conhecer (Gil, 2004). Em outras palavras, esta pesquisa visou descrever e analisar as 

repercussões psicossociais causadas pela acessibilidade urbana em São João del-Rei (MG), 

sob a perspectiva das PcDF, usuárias de cadeira de rodas.  

 

3.2 Participantes 

 

Os participantes da presente pesquisa foram definidos por meio da escolha por 

conveniência, isto é, pessoas com deficiência física (cadeirantes) residentes em São João del-

Rei e que se dispusessem a contribuir com a pesquisa. Sendo assim, seis dentre os oito 

respondentes foram identificados no banco de dados do Núcleo de Pesquisa em 

Acessibilidade, Diversidade e Trabalho (NACE) da UFSJ e os outros dois foram encontrados 

por meio de pesquisas em comunidades virtuais presentes nas redes sociais (Orkut e 

Facebook). 
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As características determinantes para essa escolha foram: ter mais de 18 anos de idade, 

ser usuário de cadeira de rodas, morar em São João del-Rei e ter as funções cognitivas 

preservadas. 

Dos oito participantes, quatro eram do sexo feminino e quatro do masculino, com 

idades entre 21 e 53 anos. Dentre eles, dois são casados, dois vivem em união estável e quatro 

são solteiros. Quanto ao grau de escolaridade, um deles é doutor, dois são mestres, dois têm 

Ensino Superior incompleto e três possuem Ensino Médio completo. 

O Quadro 1 contém a apresentação dos participantes (nomes fictícios) com algumas 

características consideradas relevantes para o presente estudo. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes. 

 

Participante 

(Idade/Nível de 

escolaridade) 

Tipo(s) de 

Deficiência(s) 

Tipo(s) de 

cadeira(s) de 

rodas 

Tipo de 

transporte mais 

usado (além da 

cadeira de 

rodas) 

Tempo 

aproximado de 

uso da cadeira 

de rodas 

CARLOS 

(23 anos/Ensino 

Superior 

incompleto) 

 

Membros 

inferiores e 

membro superior 

esquerdo 

 

Manual e 

motorizada 

 

Táxi 

 

10 anos 

ANA 

(53 

anos/Mestrado) 

 

Membros 

inferiores 

 

Manual e 

motorizada 

 

Carro próprio 

 

16 anos 

BRUNO 

(45 

anos/Mestrado) 

 

Membros 

inferiores 

 

Manual e 

motorizada 

 

Carro de algum 

amigo ou 

familiar 

 

25 anos 
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MARCELA 

(21 anos/Ensino 

Médio 

completo) 

 

 

Membros 

inferiores 

 

 

Manual e 

motorizada 

 

Carro de algum 

amigo ou 

familiar 

 

16 anos 

JOÃO 

(35 

anos/Doutorado) 

 

Membros 

inferiores 

 

Manual e 

motorizada 

 

Carro próprio 

 

15 anos 

CÍNTIA 

(31 anos/Ensino 

Médio 

completo) 

 

Membros 

inferiores e 

membros 

superiores 

 

Manual 

 

Carro de algum 

amigo ou 

familiar 

 

31 anos 

TIAGO 

(43 anos/Ensino 

Médio 

completo) 

 

Membros 

inferiores 

 

Manual 

 

Apenas cadeira 

de rodas 

 

26 anos 

LUCIANA 

(41 anos/Ensino 

superior 

incompleto) 

 

Membros 

inferiores 

 

Manual e 

motorizada 

 

Apenas cadeira 

de rodas 

 

41 anos 

 

3.3 Descrição do local da pesquisa: São João del-Rei (MG) 

 

A cidade de São João del-Rei localiza-se na região do Campo das Vertentes no sudeste 

de Minas Gerais. É constituída por uma população de 85 mil habitantes, com população 
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urbana representada por 80 mil habitantes, sendo estes valores aproximados, segundo dados 

do censo 2010, disponibilizados pelo IBGE. 

Trata-se de uma cidade histórica que evoluiu de arraial minerador para importante 

polo comercial em sua região. Mesmo diante de sua transformação urbana, nota-se que seu 

centro histórico permanece bastante preservado, em harmonia com as construções ecléticas do 

século XIX e as mudanças ocorridas no século XX, dando origem a uma mescla de estilos 

arquitetônicos que têm raiz na arte barroca, passa pelo ecletismo e alcança o moderno 

(http:/www.saojoaodelreitransparente.com.br/works/view/605).  

A urbanização da cidade foi evoluindo ao longo dos tempos. No entanto, não 

conheceu algo próximo a um planejamento urbano, conservando os primitivos caminhos que 

deram origem à vila de São João del-Rei. O período econômico dessa vila foi determinante 

para a situação urbana diante do processo socioeconômico vivido por ela. Dessa forma, as 

ruas levavam as pessoas ao trabalho, conduziam as mesmas às suas casas e destas às igrejas  

(http://www.saojoaodelreitransparente.com.br/works/view/605).  

Desde os tempos da vila de São João del-Rei, as ruas da cidade já determinavam as 

condições de locomoção de seus moradores, sendo as bases para sair de casa, ir ao trabalho, 

encontrar amigos ou ir à igreja. Da mesma forma, acontece hoje, com o agravante de ter se 

tornado uma cidade com população extremamente maior e que abriga diversos tipos de 

públicos. Essa nova condição tende a comprometer a locomoção e a interação. 

Em 2007, a cidade recebeu o título de Capital Brasileira da Cultura, colocando em 

destaque suas iniciativas culturais, tais como o Inverno Cultural em parceria com a UFSJ; o 

Carnaval, com seus tradicionais blocos e escolas de samba; e a Semana Santa, com suas 

requintadas procissões, tudo isso paralelo a seus museus e igrejas revestidas de ouro.  

Percebe-se, então, que, além de polo comercial em sua região, a cidade também atua 

como foco do turismo e ecoturismo histórico nacional. Além disso, vem se adaptando ao 

perfil de cidade universitária desde o início do processo de expansão da UFSJ. 

São João del-Rei encontra-se em transformação acelerada, porém basta morar nela ou 

visitar a cidade para perceber que sua infraestrutura não está acompanhando esse ritmo de 

crescimento. Nota-se a falta de manutenção das ruas, passeios e calçadas, trânsito muito 

carregado e aumento substancial de prédios ao redor do centro histórico, com o objetivo de 

acolher a população nativa e temporária. 
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Em meio a todas essas mudanças, há uma preocupação representada em sua pequena 

parte por este estudo: a necessidade de planejamento e manutenção das vias urbanas de São 

João del-Rei com o foco na acessibilidade para PcDF. 

Hoje, a cidade de São João del-Rei conta com uma legislação interna que prevê o 

direito das PcDF no que diz respeito à acessibilidade urbana, como se pode notar na Lei 

Orgânica (1990) e no Plano Diretor Participativo do município (Lei 4068, 2006). O Plano 

Diretor Participativo, em seu artigo 4º, diz:  

 

As funções sociais da cidade correspondem ao direito à cidade para todos, o 

que compreende os direitos à terra urbanizada, à moradia, ao meio ambiente, 

à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade 

urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer (Lei 4.068, art. 4º). 

 

Apesar de contar com um suporte legal adequado em relação à acessibilidade urbana, a 

cidade de São João del-Rei ainda está muito aquém na prática dessa legislação. Notamos que 

a beleza da estrutura barroca da cidade atrai muitos turistas e gera muitos benefícios para a 

cidade, porém a falta de acessibilidade marca também suas características, apresentando 

barreiras que dificultam a acessibilidade tanto dos turistas como dos moradores da cidade que 

têm algum tipo de deficiência física. 

Mesmo sendo essas edificações e espaços tombados pelo patrimônio histórico, a 

acessibilidade deve existir, pois, segundo Abreu (2003), “devemos considerar que a cidade, 

como um organismo vivo, é capaz de adaptar-se aos tempos” (p. 7). Além disso, se a cidade é 

constituída pela diversidade humana, ela precisa estar preparada para atender a diferentes 

necessidades com igualdade de direito. 

 

3.4 Instrumentos de pesquisa 

 

 Roteiro de entrevista semiestruturada; 

 Termo de esclarecimento; 

 Termo de consentimento livre após esclarecimento;  

 Questionário sociodemográfico; 

 Fotografias de espaços públicos e coletivos de São João del-Rei (MG). 
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3.5 Procedimentos 

 

3.5.1 Coleta de dados 

A fim de compreender as repercussões psicossociais da acessibilidade urbana para 

PcDF, primeiramente buscou-se conhecer as experiências vivenciadas por esse grupo diante 

do conteúdo presente no discurso dos integrantes a respeito de seu dia a dia. 

Diante desse discurso, foram levantadas situações recorrentes e conflitantes, a fim de 

analisá-las em nível psicossocial, evidenciando a maneira como tais situações refletem na vida 

das PcDF. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com oito PcDF, visando 

identificar as diversas variáveis que dificultam ou impossibilitam a locomoção autônoma 

dessas pessoas no espaço público da cidade, além de refletir as repercussões psicossociais que 

essas variáveis podem causar. 

A entrevista semiestruturada buscou uma visão mais geral do problema pesquisado, 

apresentando-se como uma conversa e permitindo maior flexibilidade na obtenção das 

informações. Além disso, por meio dela, houve a possibilidade de observar o comportamento 

não-verbal presente no diálogo com os entrevistados, verificando afirmações contraditórias e 

silêncios. Essa entrevista baseou-se em um roteiro norteador, que permitia o aprofundamento 

de eventuais questões emergentes durante a realização da mesma. 

 Para que a entrevista contemplasse os objetivos da pesquisa, foram previamente 

definidos alguns aspectos básicos, tais como: quem seria entrevistado, onde seria feita essa 

entrevista, um roteiro de questões e como as respostas seriam registradas. Este roteiro de 

questões foi elaborado pela própria pesquisadora para fins específicos deste estudo, com base 

nos objetivos propostos. 

 Primeiramente, foi feita uma pergunta mais geral com o objetivo de identificar pelo 

discurso livre quais as questões que eram mais importantes para eles: “Como você avalia as 

possibilidades de um cadeirante se locomover (poder ir e vir com autonomia) em São João 

del-Rei?” Em seguida, novos questionamentos foram feitos, a fim de direcionar o alcance dos 

objetivos deste estudo, conforme Apêndice A.  

Foram, então, entrevistadas oito PcDF nos membros inferiores e que utilizam cadeira 

de rodas como meio de locomoção. Algumas entrevistas foram feitas nas próprias casas dos 
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participantes e outras nas salas disponibilizadas no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da 

UFSJ. A escolha do local foi feita pelo participante. 

No início das entrevistas, foram entregues aos participantes o Termo de 

esclarecimento (Apêndice B) e o Termo de consentimento livre após esclarecimento 

(Apêndice C), para que os participantes fizessem a leitura, esclarecessem possíveis dúvidas e 

assinassem concordando em participar. Na sequência, foram entregues os questionários 

sociodemográficos (Apêndice D) para serem preenchidos. Nos casos em que o participante 

pronunciou dificuldades em redigir, a própria pesquisadora fez a leitura do questionário e 

marcou as devidas informações. 

Todas as entrevistas foram gravadas por meio de um gravador de voz e transcritas 

posteriormente para análise. As gravações das entrevistas feitas e transcritas pela 

pesquisadora foram arquivadas no NACE. 

Foram utilizadas também, como suporte para as questões da entrevista, algumas 

fotografias amadoras de espaços públicos e coletivos da cidade de São João del-Rei (MG) 

(Apêndice E). Elas serviram como instrumento disparador de sensações e experiências 

vivenciadas por essas pessoas diante da falta de acessibilidade. Esse tipo de estratégia é 

conhecido como entrevista projetiva, que, segundo Goldenberg (2007), utiliza-se de recursos 

visuais para estimular as respostas dos entrevistados.  

No caso específico deste estudo, as fotografias foram colocadas sobre a mesa antes de 

iniciar a entrevista e nada foi comentado sobre elas por parte do entrevistador, esperando, 

assim, que naturalmente as fotografias se tornassem estímulos, reportando os participantes a 

experiências vividas por eles. 

 

3.5.2 Análise dos dados 

 

Para a análise das entrevistas, foi utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin 

(1994), a qual abrange um conjunto de técnicas das comunicações tanto verbais ou não-

verbais quanto linguísticas, que visam obter, mediante procedimentos, indicadores que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas 

mensagens. 
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Por esse tipo de análise, é possível compreender a construção de significados que os 

atores sociais exteriorizam em seus discursos. Pode-se encarar a análise de conteúdo como um 

processo que se refere a uma visão interpretativa da realidade, sob a perspectiva dos 

entrevistados, por meio dos discursos declarados por eles próprios (Silva, Gobbi, & Simão, 

2005). 

A análise de conteúdo se organiza em três momentos distintos (Bauer, 2004), os quais 

foram percorridos durante a análise das entrevistas: 

1) Pré-análise: fase de organização, que pode utilizar vários procedimentos, tais como: 

leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação; 

2) Descrição analítica (Exploração do material): os dados são codificados a partir das 

unidades de registro; 

3) Interpretação referencial (Tratamento dos dados): é o momento em que se dá a 

categorização, que consiste na classificação dos elementos segundo suas semelhanças e por 

diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de características comuns. Visando 

facilitar a análise e construção de categorias de agrupamento das respostas e a necessidade de 

identificar as associações e/ou relações feitas pelas PcDF quando se referiam à questão da 

acessibilidade urbana, foram utilizados os procedimentos indicados por Bourdieu (1988):  

 

Para isso, sugiro-vos o recurso a esse instrumento de construção do objeto, 

simples e cômodo, que é o quadro dos caracteres pertinentes de um conjunto 

de agentes ou de instituições: [...], inscreve-se cada uma das instituições em 

uma linha e abre-se uma coluna sempre que se descobre uma propriedade 

necessária para caracterizar uma delas, o que obriga a interrogação sobre a 

presença ou ausência dessa propriedade em todas as outras – isto, na fase 

puramente indutiva da operação; depois, fazem-se desaparecer as repetições 

e reúnem-se as colunas que registram características estrutural ou 

funcionalmente equivalentes, de maneira a reter todas as características – e 

essas somente – que permitem discriminar de modo mais ou menos rigoroso 

as diferentes instituições, as quais são, por isso mesmo, pertinentes. Este 

utensílio, muito simples, tem a faculdade de obrigar a pensar 

relacionalmente tanto as unidades sociais em questão como as suas 

propriedades, podendo estas ser características em termos de presença ou de 

ausência (sim/não) (pp. 29-30). 

 

Com base nas análises realizadas, foram identificadas quatro categorias que serão 

apresentadas nos resultados e discussões. São elas:  
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1) Apropriação do espaço urbano e vivência do sentimento de autonomia x 

dependência. 

2) Experiências no espaço urbano: aspectos referentes à falta de acessibilidade física e 

atitudinal e suas relações com sentimentos de insegurança, indignação e 

supervalorização do que seria apenas direito. 

3) Limites e superação: constrangimentos, restrições e aceitação como estratégia. 

4) Importância da acessibilidade urbana para o processo de inclusão social: realidade e 

perspectivas das PcDF. 

 

3.6 Considerações éticas 

 

Quanto à responsabilidade ética do pesquisador e de todo o processo de pesquisa, 

torna-se importante esclarecer que foi garantido aos participantes o caráter voluntário de seu 

envolvimento neste estudo, mediante consentimento livre e esclarecido, conforme definido 

pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo, do ano de 2000. 

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética da UFSJ, estando 

a execução deste estudo ancorada no parecer favorável (Protocolo 0302011) por parte desse 

Comitê (Anexo I). 

Foi garantido aos participantes o sigilo sobre a identidade de todos eles. Para tanto, 

eles foram representados no estudo por nomes fictícios. Além disso, as gravações e 

transcrições das entrevistas feitas foram arquivadas no NACE e serão mantidas em segurança 

durante no mínimo cinco anos para eventual necessidade de consulta. 

Os participantes também foram informados no ato da entrevista sobre o direito de 

abandonar o processo a qualquer momento sem nenhum constrangimento. Foi acrescentado 

ainda o comprometimento de que os resultados da pesquisa serão disponibilizados via e-mail 

a todos os participantes deste estudo que demonstraram interesse por eles. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Repercussões psicossociais da acessibilidade urbana para PcDF 

 

Serão apresentadas, a seguir, as categorias de análise, as quais foram identificadas por 

meio das entrevistas feitas com foco nos objetivos deste estudo. Com base nessas entrevistas, 

foram feitas análises e discussões de questões abordadas nas entrevistas, levantando pontos e 

contrapontos entre a visão dos participantes, da pesquisadora e do referencial teórico 

apresentado.  

 

4.1.1 Apropriação do espaço urbano e vivência do sentimento de autonomia X 

dependência 

 

“O processo de apropriação tem uma dinâmica em dois sentidos: um dirigido para a 

conquista do espaço, outro para si. Isso implica o sujeito adaptar um espaço às suas próprias 

necessidades, dar-lhe característica própria” (Gonçalves, 2007, p. 27). Para tanto, nesta 

categoria, buscou-se analisar como se dá a apropriação do espaço urbano pela PcDF frente o 

processo de conquista da autonomia e de dependência para a locomoção simultaneamente. 

Todos os participantes avaliaram de forma negativa as atuais condições de locomoção 

com autonomia nas vias urbanas de São João del-Rei, relacionando essa falta de autonomia a 

diversos fatores vivenciados por eles, como as condições precárias das calçadas e rampas da 

cidade. De acordo com eles, esses locais, além de serem construídos de forma inadequada, são 

carentes de manutenção, contendo muitos buracos e pedras em desnível. 

 Para os participantes, a boa condição das vias urbanas aliada à cadeira de rodas é 

determinante para uma vida mais autônoma, uma vez que se sentirão mais seguros e poderão 

fazer suas escolhas sem depender de outras pessoas. 

 Alguns saem sozinhos de casa e enfrentam as barreiras diárias, contando com a 

resistência física e com a boa vontade das pessoas que encontram pela rua, caso precisem de 

ajuda para passar por uma rampa íngreme, subir uma escada ou sair de um buraco qualquer.  
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 Outros só saem de casa sem um acompanhante se forem de táxi ou carro adaptado, 

pois, além das más condições das calçadas e rampas, consideram o trânsito da cidade muito 

caótico e os motoristas sem nenhum respeito pelos cadeirantes.  

 

Vira e mexe, às vezes, quando eu estou com a motorizada, o motorista passa 

do meu lado e fala: ‘anda na calçada’. Como que eu ando na calçada? Bem 

que eu gostaria. Nunca... Porque eu faço da cadeira motorizada as minhas 

pernas. O meu carro é meu carro e a motorizada são as minhas pernas. Eu 

não posso andar em cima da calçada porque são desníveis, são calçadas 

quebradas. Não posso. Eu acho assim... Eu acho bastante complicado 

(João). 

 

Ao analisar a fala de João, notamos o quanto a acessibilidade urbana é fundamental 

para a segurança e autonomia do cadeirante, pois, com o carro, ele consegue andar; porém o 

carro é meio de locomoção, já a cadeira motorizada são as próprias pernas e com elas ele não 

consegue se locomover se as vias urbanas estiverem em más condições e cheias de barreiras 

físicas. Se uma pessoa não consegue ir e vir com as próprias pernas, certamente tem algo de 

errado com o espaço por onde ela passa. 

Uma das participantes não tem coragem de sair sozinha. Só sai se estiver na 

companhia de seu marido, pois, segundo ela, não pode confiar nem nas rampas, já que a 

maioria delas possui um degrau ao final. 

 

Ai, eu num tenho nem coragem, é muita pedra, muito buraco, muito degrau. 

Eu brinquei muito no início quando eu mudei pra cá, até as rampas aqui 

terminam com degrau, já viu alguma coisa assim? Eu não tenho coragem de 

sair sozinha, sinceramente... Eu saio, mas saio porque meu esposo é 

animado e sai comigo (Luciana). 

 

Quando Luciana compartilha seus anseios em relação ao espaço físico da cidade, fica 

evidenciada a dependência causada pela falta de estrutura urbana. A relação causa e efeito se 

estabelece quando ela identifica as reais condições das vias urbanas e reconhece que, diante 

disso, só se sente capaz de andar pela cidade se for acompanhada de seu esposo. 

“Conhecer o espaço concreto organizado por determinada pessoa resulta no 

reconhecê-la em suas expressões de singularidade e em suas determinações sociais, em 

relação às quais a cultura material e o mundo da natureza têm papel determinante” 

(Gonçalves, 2007, p. 17). 
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 Apenas uma das participantes não acredita ter condições de se locomover sozinha, 

independente das condições urbanas, pois, como sua cadeira de rodas é manual e ela tem 

deficiência nos membros superiores, acaba ficando dependente de alguém que a direcione, 

mas nem por isso deixa de sofrer os impactos da falta de acessibilidade:  

 

Se tiver um lugar totalmente acessível ajuda, ajuda muito, só que mesmo 

assim fica difícil, quando tem que ter alguém pra carregar, pra empurrar... 

Isso no meu caso, né, porque tem gente que se locomove sozinho, gente que 

tem força nos braços, eu não tenho, eu tenho deficiência nesse braço aqui 

também, então, fica difícil. [...] Então, às vezes, as pessoas vão te 

empurrando. Aí, seu corpo cai pro mesmo lado que a inclinação da calçada, 

entendeu?Aí, quebra só de um lado da cadeira de rodas e a cadeira tomba 

(Cíntia). 

 

 Ao sair pelas ruas de São João del-Rei, muitos sentimentos surgem e acredita-se que 

os mesmos estão relacionados às experiências vividas naquele espaço, pois a  

 

apropriação como processo de identificação, é, em certo sentido, um agente 

transformador, pois ao apropriar-se do espaço o sujeito deixa sua marca ao 

transformá-lo, iniciando, assim, um processo de reapropriação constante, que 

vai desde a casa aos objetos em seu interior (Gonçalves, 2007, p. 29). 

 

Os sentimentos predominantes relatados pelos participantes foram os de dependência, 

exclusão, impotência, cansaço, revolta e muitas vezes raiva diante da falta de iniciativas do 

poder público e também da falta de respeito da sociedade quando, por exemplo, estacionam 

em frente à rampa para PcDF. Alguns se sentem bem, já que desenvolveram e puderam arcar 

com estratégias que amenizam as barreiras físicas, como o carro adaptado e o táxi.  

 

Movimentos tão simples, como esticar os braços e as pernas, são básicos 

para se tomar consciência do espaço. Este é experienciado quando há lugar 

para se mover. Ainda mais, ao mudar de um lugar para o outro, a pessoa 

adquire um sentido de direção. Para frente, para trás e para os lados são 

diferenciados pela experiência, ou seja, conhecidos subconscientemente no 

ato de se movimentar (Gonçalves, 2007, p. 60).  

 

Mesmo diante das dificuldades impostas pelo espaço urbano e daqueles sentimentos 

gerados em consequência disso, a maioria relatou ter um bom relacionamento com a cidade, 

por ser uma cidade relativamente pequena e tranquila, possibilitando maior contato entre as 

pessoas, custo de vida mais acessível e o próprio costume mesmo. Outro reforçador 
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importante na relação estabelecida com a cidade foi o fator família e amigos, apontando por 

parte dos participantes a existência de uma significativa valorização da vida social.  

João destaca que, além dos fatores já mencionados, São João del-Rei é-lhe atraente por 

ter conseguido na cidade mecanismos que fazem com que a vida dele seja mais fácil, como a 

acessibilidade em seu local de trabalho: 

 

Olhando só o meu lado... Permaneceria aqui tranquilamente. Em função de 

aqui, por exemplo, eu sair daqui de carro, ir pro meu trabalho, chegar no 

meu trabalho e lá tem um vigia que assim que eu entro com o carro ele me 

acompanha, tira a cadeira do carro, eu subo na cadeira. Ou seja, ao sair 

daqui e ir pro meu trabalho, tenho menos constrangimento. Chego direto 

dentro do serviço, tenho um estacionamento só pra mim na faculdade. Eu 

vou, estaciono meu carro, ele já vem, pega minha cadeira no porta-malas. 

Eu entro na cadeira. Quando eu venho embora é a mesma coisa.  Quer 

dizer, não tem transtorno de nenhum tipo pra eu trabalhar... 

 

Aqui, fica claro que quando são dadas as condições físicas ideais às PcDF, condições 

essas que não as expõem a constrangimentos constantes. As experiências que elas têm nesse 

espaço tendem a ser positivas e resultarem em bons afetos. Essa experiência com o espaço 

pode ser determinante para a permanência das pessoas em um emprego ou até mesmo em uma 

cidade.  

A partir dessas análises, fica caracterizada a relação existente entre apropriação do 

espaço urbano e vivência do sentimento de autonomia x dependência. Essa relação é indicada 

pela literatura mediante a NBR 9050 (ABNT, 2004), que justifica a necessidade de uma 

norma brasileira em prol da acessibilidade por considerá-la como condição de independência 

e autonomia das pessoas, independente de ter alguma deficiência ou não. 

Tendo Morval (2009) como referência, pode-se afirmar que o espaço urbano é ao 

mesmo tempo um campo de interação inesgotável e uma realidade infinitamente complexa 

com a qual mantemos múltiplas trocas em nosso dia a dia. Além de servir como cenário das 

nossas vidas, “representa também um estímulo abarcante e ao mesmo tempo avassalador, mas 

também insondável e misterioso, pois ainda temos dele uma representação que parece ser, em 

muitos aspectos, confusa e subjectiva” (p. 22). 
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4.1.2 Experiências no espaço urbano: aspectos referentes à falta de acessibilidade física e 

atitudinal e suas relações com sentimentos de insegurança, indignação e 

supervalorização do que seria apenas direito 

 

Esta categoria apresenta as diversas variáveis envolvidas na dificuldade ou 

impossibilidade de locomoção autônoma nos espaços públicos. 

Apesar de cada participante morar em uma região diferente da cidade, todos 

encontram dificuldades devido à falta de acessibilidade em seus percursos. Entretanto, dois 

participantes destacam a diferença do nível de acessibilidade entre o bairro Matozinhos e o 

centro da cidade. Relatam maior facilidade em se locomoverem pelo bairro e frequentarem o 

comércio naquela região, não que esteja perfeito, mas, comparado com os outros bairros, 

consideram estar bem melhor. 

 

Eu vejo assim, quando eu vou principalmente à Rua Josué de Queiroz, todas 

as lojas da outra avenida têm rampas e obrigatórias. Há pouco tempo, 

assim, coisa de seis meses, eu vi todas as lojas sendo quebradas e rampas 

sendo colocadas. Por que isso não aconteceu no centro? Eu não vi isso no 

centro (João). 

 

 Segue um mapa com a localização dos bairros Centro e Matozinhos para visualização 

de suas principais ruas e avenidas: 

 

Figura 1 – Mapa Matozinhos/Centro de São João del-Rei (MG). 

 

Fonte: Dados cartográficos @ 2012 Maplink, Google. 
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 Outra questão que preocupa os cadeirantes é a segurança, pois acreditam e 

demonstram que esta fica ameaçada diante da falta de acessibilidade. A grande queixa, além 

das más condições das vias urbanas, é sobre suas experiências vividas por causa do trânsito da 

cidade. Não há uma sinalização adequada; portanto, a maioria dos motoristas não espera os 

cadeirantes atravessarem. Devido às más condições do calçamento, muitas vezes eles têm que 

andar no asfalto, correndo o risco de serem atropelados ou causarem algum acidente. Mas, 

ainda assim, consideram o asfalto mais seguro do que as calçadas. Muitas vezes, ao andar no 

asfalto, acabam sendo agredidos verbalmente pelos motoristas que por ali passam. 

 João afirma que sua segurança está aliada a sair apenas de carro, pois, se sair de 

cadeira de rodas sozinho, sabe que vai cair e pode se machucar. Carlos precisa passar pela 

Avenida Leite de Castro (Figura 1) todos os dias, mas passar por lá de cadeira de rodas para 

ele é cometer suicídio. Cíntia, além de ter medo de ser atropelada por veículos, também fica 

atenta às próprias pessoas, que muitas vezes a atropelam no passeio. Ela acredita que as 

pessoas “não enxergam” o cadeirante, por isso “passam por cima”. O espaço tem uma 

relação direta com o corpo humano, pois é ele que o direciona. Nele, os corpos se tocam, 

mostram-se ou se escondem. Sabemos que as pessoas existem porque estão no espaço, 

ocupando um lugar (Gonçalves, 2007).  

Pensando sob essa ótica, pode-se refletir sobre a situação das PcDF e o espaço urbano 

de São João del-Rei. Se essas pessoas são limitadas a ocupar seu lugar no espaço urbano, é 

como se elas quase não existissem? 

 Metaforicamente, uma das participantes expressa como se sente ao andar pelas ruas da 

cidade: 

 

Calçamento aqui é terrível. Eu tenho a sorte de morar no centro onde é 

asfaltado. Se eu tivesse a intenção de morar onde não é asfaltado, ia penar 

viu. A gente na cadeira de rodas parece que tá dentro de um liquidificador, 

sério, vai batendo que nóh (Luciana). 

 

De acordo com Gonçalves (2007), a compreensão do corpo mantém correspondência 

com a do espaço, portanto, os tombos, alteração dos batimentos cardíacos, cansaço excessivo 

e sensação de estar dentro de um liquidificador são efeitos que correspondem à relação que a 

PcDF pode estabelecer entre seu corpo e o espaço urbano. 
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Duarte e Cohen (2004) acreditam que a grande quantidade de energia despendida em 

função da dificuldade de locomoção estabelece uma forte relação entre o espaço e o esforço, 

compreendida a partir da intensidade de um cansaço físico que empresta sua sensação à 

percepção espacial de uma PcDF. “Muitas das dificuldades para se deslocar de um ponto a 

outro do espaço urbano podem representar tanto um desafio a ser superado quanto um 

cansaço desencorajante em seus movimentos reduzidos, mas dificilmente um convite ao 

prazer de usufruir dos lugares” (p. 4). 

 Ana relata que a locomoção com cadeira de rodas por São João del-Rei é um risco e 

que, se deixarem, os carros passam por cima. Além disso, lembra que quando algum motorista 

dá a preferência, ela fica até assustada e agradece muito. Para Silva (2006), é perceptível o 

sentimento de gratidão que as PcDF têm pelos “voluntários”. A PcDF torna-se grata pela 

atenção dispensada, expressando sua carência e levando seu “voluntário” a assumir-se como 

excepcionalmente bom, solidário e generoso. 

 

Se deixar carro passa por cima de você. Ninguém respeita. Você não 

consegue atravessar a rua, entendeu? Um ou outro, você conta no dedo 

quem te dá uma preferência. Eu, às vezes, até me assusto quando um para o 

carro. Eu fico até sem jeito, agradeço mil vezes entendeu (Ana). 

 

 Percebe-se, aqui, que há uma inversão de valores, pois o cadeirante não precisaria 

sentir uma imensa gratidão por um motorista que tem educação no trânsito e obedece a regras 

preestabelecidas. Isso demonstra as marcas que a sociedade deixa nas PcDF, a ponto de elas 

se sentirem privilegiadas diante de um direito concedido. 

 Foram apontadas pelos participantes inúmeras dificuldades encontradas diariamente 

por eles no espaço urbano: 

 

 Rampas: poucas, íngremes ao extremo, com degrau no final, esburacadas.  

 

Rampas nesse estado, ao invés de promoverem a autonomia e independência, 

possibilitando o uso das capacidades, acabam reforçando a deficiência física. Não faz sentido 

existirem rampas na cidade se estas não forem adequadas às necessidades de seus usuários. 
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As rampas, por exemplo, são malfeitas, você não consegue andar na cadeira 

de rodas, você tá andando e quer passar numa rampa, ao invés da rampa 

ser lisa no finalzinho, tem que levantar a cadeira pra passar em cima da 

rampa, tem um degrau nela. Então, não adianta ter rampa se tem degrau do 

mesmo jeito, e às vezes a rampa é toda esburacada, a maioria delas (Cíntia). 

 

 Calçadas e passeios: estreitos, repletos de buracos, pedras desniveladas (mosaico 

português). 

 

As más condições das calçadas e passeios, por causarem insegurança (medo de cair) e 

desgaste físico, acabam direcionando os cadeirantes a transitarem nas ruas. Isso gera estresse 

no trânsito, agressões verbais, além de sério risco de vida para ambas as partes. 

 

Quando é paralelepípedo, é mais difícil porque as calçadas são difíceis de 

andar, por causa das pedrinhas da calçada. Duas vezes eu já dei de cara, a 

cadeira já tombou, porque a roda da frente agarra nos buracos, aí a cadeira 

trava. Mas geralmente quando eu ando na cidade, eu tenho que andar no 

asfalto porque eu fico mais segura do que na calçada (Cíntia). 

 

Os passeios tinham que ser mais largos, tinham que ser mais adequados, 

pelo menos os passeios... (Luciana) 

 

 Trânsito: falta de sinalização, falta de respeito dos motoristas, falta de informação do 

poder público. 

 

A falta de sinalização dificulta pedestres e cadeirantes a atravessarem a rua, fazendo 

com que percam grande parte do dia à espera de uma gentileza. A falta de respeito dos 

motoristas os leva a estacionar na frente das rampas e também em vagas prioritárias para 

PcDF, limitando, assim, o acesso do cadeirante ao local desejado. Ao mesmo tempo, a falta de 

informação do poder público e das próprias PcDF pode dificultar que esse direito seja 

cumprido, pois é impossível obedecer a uma lei ou contribuir para que ela seja seguida se sua 

existência e implicações são desconhecidas. 

 

Tem um estacionamento lá em cima em frente à antiga Caixa Econômica, 

pode ver, em frente à polícia. Várias vezes que eu cheguei lá, não tinha vaga 

pra mim porque um carro comum parou, aí eu chamei um policial:  − O que 

você pode fazer por mim? Na frente deles e eles não fizeram nada. Um carro 

de deficiente tem que ser sinalizado. Da mesma forma que eu tenho direito, 
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eu tenho deveres. Meu carro tem que ser sinalizado. − Olha, vê se esse 

carro é sinalizado! Não é um carro de deficiente... Até isso a própria polícia 

desconhece.Não, não sabem. Eu que tive que passar a informação, peguei e-

mail de muitos aí, passei a lei que o carro tem que ser identificado. Porque 

eu sou obrigada a identificar meu carro senão não posso exercer o meu 

direito. Então, assim, ninguém tem informação de nada, ninguém. E como 

que você vai me ajudar se você não sabe disso? (Ana) 

 

Tiago, por exemplo, relata uma situação vivenciada por ele quando precisou passar por 

uma rampa e se deparou com um carro estacionado de forma que impedia sua passagem: 

 

Já foi usado o guincho, eu já vi sendo, por mim mesmo, eu chamei e falei: − 

Não, pode chamar o guincho porque eu tô aqui já tem um tempão e o 

motorista não vai aparecer! Aí, o carro foi guinchado, levou mesmo. Eu já 

até parei com o motorista e pedi, por favor! Mostrei pra ele que estava 

parado em rampa, mas no Brasil isso é por puro... distraiu mesmo, por 

causa disso. Porque ele não distrai em parar na rampa de uma garagem, 

por exemplo? Aquilo pra ele não acontece nunca, e a rampa pra cadeirante 

não faz diferença, ele para o carro mesmo, na maior tranquilidade. 

Inclusive aqui no IPTAN, às vezes, aluno de Direito, escrito ‘faço direito’, 

um adesivo no carro e o carro na rampa, que direito? Direito de quem? 

Direito de parar na rampa? É meio incoerente, né? Um absurdo isso! 

(Tiago) 

 

Observa-se que o conhecimento do poder público sobre o direito das PcDF foi 

primordial para que ele conseguisse ter acesso, apesar do transtorno que esse tipo de situação 

exige. Ao mesmo tempo, fica evidente, na fala de Tiago, o quanto a acessibilidade dos 

cadeirantes está atrelada ao bom senso e respeito dos motoristas em trânsito nas vias urbanas. 

 

 Transporte público municipal: poucos ônibus adaptados, falta de manutenção no 

elevador do ônibus, profissionais despreparados. 

 

Por ter tido sempre condições de contar com outros meios de locomoção que não fosse 

o transporte público, apenas um dos participantes não passou por essa experiência em São 

João del-Rei.  

 

Não andei, mas já fui. Já experimentei, assim... Já entrei. Nunca andei. 

Porque também não preciso. Porque a minha família, graças a Deus, é 

estável, tem carro, né (Marcela). 
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Os demais participantes tiveram diversas experiências no uso desse transporte. Bruno 

relata que quando o ônibus é adaptado é tranquilo, mas eis aí a queixa dos demais cadeirantes: 

a falta de manutenção dos ônibus adaptados. 

 

É tranquilo!Nem todo ônibus é adaptado. Então, às vezes, você tem que ir 

mais cedo um pouco para o ponto porque passa dois, três, às vezes sem ter 

entrada pra cadeira de rodas, mas quando tem, é tranquilo. Aí, desce a 

plataforma, sobe (Bruno). 

 

De acordo com eles, além de existirem poucos ônibus adaptados na cidade, na maioria 

das vezes o elevador está estragado; portanto, o acesso ao ônibus quase sempre é difícil.  

Luciana recorda que algumas vezes a locomoção por meio do transporte público foi 

tranquila, algumas vezes foi ruim e em outras passou tanta raiva que deixou de ir. 

João diz não gostar de ônibus. Chegou a essa conclusão em uma única experiência na 

qual o elevador não funcionou. Aqui, mais uma vez, fica evidenciado como as experiências 

vividas em espaços inacessíveis podem excluir as PcDF. 

Outra questão importante levantada por Carlos foi a respeito da segurança dentro dos 

ônibus: 

 

Dentro do ônibus, nãotem cinto de segurança, você fica lá e tem que travar 

a cadeira, só isso, você não tem um cinto de segurança que possa te prender 

e te dar uma mobilidade e nem o seu acompanhante, seu acompanhante 

também fica em pé, entendeu? E sem cinto de segurança, sem nada, ele fica 

em pé. 
 

Os participantes, em geral, se mostraram satisfeitos com os serviços prestados no 

transporte urbano no que diz respeito às relações humanas estabelecidas ali, de 

disponibilidade, solidariedade e consideração. Porém, identificam um problema estrutural 

relacionado à falta de manutenção nos ônibus e à falta de treinamento adequado dos 

motoristas e trocadores. 

 

Então, toda vez eu xingo, eu xingo o homem, eu falo, moço, tem que falar lá 

com a empresa porque tem que funcionar, porque quando falta o elevador aí 

os dois têm que me carregar, o trocador e o motorista. E então, eles são 

prejudicados também, porque atrasam a viagem, e eu também porque vai 

que numa dessas eles não aguentam o peso e a pessoa cai. Uma vez, eu 

quase caí. E outra coisa também que eu queria te falar, uma vez eu peguei o 
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elevador e nem o motorista nem o trocador sabiam operar o elevador. Eu 

falava: gente, essa empresa tem que treinar, nenhum de vocês é culpado, 

mesmo porque ninguém nasce sabendo. O ônibus era novinho, novinho, tava 

tudo funcionando e eles num sabiam operar (Cíntia). 

 

Apenas Ana relatou uma opinião diferenciada em relação aos prestadores de serviço 

da empresa de transporte urbano: 

 

O elevador estraga, emperra, não tem manutenção. Ninguém entende, não 

sabe o que é pra fazer. Aí, os motoristas começam a gritar, xingar por causa 

da cadeira, perdem a hora de trabalho. Aí, você escuta cada nome louvável. 

E eu tive que enfrentar isso tudo. 

Eu sentia quando eu tava no ponto que alguns motoristas faziam sinal que o 

elevador estava estragado. E eu via assim, sabe quando você vê a má 

vontade? Eu sentia que eles faziam questão de passar direto quando eles me 

viam no ponto. Há falta de habilidade, de um treinamento pra isso. Nem os 

culpo, não, mas é complicado. Terrível isso. Nó... nem queira!  

 

 Prédios públicos e de uso coletivo: banheiros e escadas.  

 

Tratando-se de locais de uso público e coletivo, pressupõe-se que qualquer pessoa tem 

o direito de usar; porém, previamente, ela precisa ter condições para tal. Em São João del-Rei, 

grande parte dos prédios públicos, tais como a Prefeitura e a Câmara Municipal, bem como 

prédios de uso coletivo, como shoppings, restaurantes, bares, lojas e consultórios, dentre 

outros, só permite acesso por escadas, colocando, dessa maneira, um empecilho ao direito do 

cadeirante de ser consumidor, de escolher os lugares que gostaria de frequentar, de participar 

de eventos, de exercer sua própria cidadania. 

Além da dificuldade do acesso apenas por escadas, há também a questão dos banheiros 

públicos, que, por falta de acessibilidade, limita seu uso por cadeirantes, uma vez que estes 

precisam retornar até suas casas, usar o banheiro e, quem sabe, voltar. Isso gera um transtorno 

enorme ao cadeirante e também aos seus acompanhantes, fazendo, muitas vezes, com que a 

necessidade do uso do banheiro seja o ponto limite de uma diversão ou compromisso fora de 

casa. 

 

Carnaval, principalmente. Às vezes, eu tenho que vir pra casa porque eu tô 

com vontade de ir no banheiro e não tem lugar pra mim. No shopping aqui, 

que é um negócio relativamente novo, não tem banheiro acessível, você 

acredita? Nem a cadeira entra no lavabo do banheiro, nem pra lavar a mão 
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na pia, a cadeira não entra nem na parte na maior, porque geralmente é a 

cabine e a parte maior do banheiro com a pia... num entro, minha mãe tem 

que voltar comigo pra casa pra eu vir no banheiro pra voltar depois, porque 

não encontra isso, e nesses lugares públicos acho que tem uma lei, que tem 

que ser acessível e o shopping é relativamente novo, devia respeitar, né? 

(Cíntia) 

 

Igual um dia, eu passei mal aqui, o remédio que eu tava tomando me fez 

mal. Eu fazia vômito, eu não consigo entrar nesse banheiro aqui. Ele tem 

degrau. Aí, eu tive que fazer vômito na lata de lixo porque não tinha como 

eu entrar no banheiro (Ana). 

 

Apesar das dificuldades com as quais os cadeirantes de São João del-Rei se deparam, 

alguns estabelecimentos da cidade foram mencionados de forma positiva nas entrevistas, 

como exemplos de promoção de acessibilidade urbana, favorecendo as condições de 

locomoção e o acesso às PcDF. 

Entre os estabelecimentos de uso coletivo, foi citado o novo prédio da Caixa 

Econômica Federal como um modelo ideal em acessibilidade, atendendo aos diversos tipos de 

deficiência existentes. O Supermercado Bahamas foi elogiado por superar regras estabelecidas 

em lei, pois teve a iniciativa de convidar cadeirantes a experimentar a acessibilidade local e 

checar se atendia às reais necessidades. O Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo 

Neves (IPTAN) foi citado por atender a todas as exigências estruturais que um cadeirante 

precisa para transitar pelo estabelecimento sem dificuldades ou maiores esforços. O 

restaurante Dedo de Moça também foi citado por tomar a iniciativa de adaptar os banheiros ao 

uso de cadeirantes, solicitando, inclusive, a opinião de um dos participantes da pesquisa sobre 

as adaptações. 

Quanto aos estabelecimentos públicos, apenas a Universidade Federal de São João del-

Rei foi referenciada como local parcialmente acessível à PcDF. 

Uma hipótese que aqui se levanta é a de que os estabelecimentos de uso coletivo estão 

mais preocupados com a questão da acessibilidade por perceberem nos cadeirantes clientes 

ativos, que trazem retorno financeiro ao seu estabelecimento, pois, oferecendo conforto e 

segurança, há grande chance de fidelizar o cliente com deficiência física por meio desse 

diferencial. Além disso, empresas que incluem as PcDF, seja em seu quadro de colaboradores 

ou de forma geral, passam a ser vistas no mercado, aos olhos de outros clientes, como 

empresas socialmente responsáveis, o que também contribui para a atração de novos clientes. 
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Então, eu vou onde realmente me atende e hoje dou preferência também pra 

tá movimentando, comprando em lojas que dão acesso. Tem que ter essa 

contrapartida. Acho que é justo. O cara fez, se adaptou pra isso. Então, a 

gente tem que mostrar, que prestigiar, mostrar que o trabalho dele não é em 

vão (Bruno). 

 

Em contrapartida, como o retorno financeiro ao setor público não se dá de maneira 

direta em curto prazo, a acessibilidade desses locais acaba se configurando apenas como gasto 

extra, perdendo, assim, sua prioridade frente a outras demandas. 

Conforme foi apontado nesta categoria os espaços urbanos podem ser facilitar ou limitar as 

PcDF, portanto, conclui-se, assim como Lunardi (2006) que “o ambiente construído das circulações de 

pedestres expõe as pessoas a uma concorrência com atividades diversas sobre o sistema urbano onde a 

tarefa de locomover-se é um desafio para muitos e um grande transtorno para outros” (p. 159), o que 

pode ser evidenciado pelas experiências urbanas vividas pelas PcDF. 

 

4.1.3 Limites e superação: constrangimentos, restrições e aceitação como estratégia 

 

A presente categoria analisa como a percepção do espaço urbano se reflete na relação 

que as PcDF mantêm com o mundo. Todos os participantes da pesquisa relataram sofrer 

constrangimentos diários advindos da falta de acessibilidade urbana em São João del-Rei. 

Metade dos participantes se sente mais constrangida ao cair no chão, seja em função 

do degrau ao final das rampas ou das más condições das calçadas e passeios. Luciana ressalta 

que o problema não é cair, pois isso acontece com todo mundo. O constrangimento, para ela, 

vem da causa do tombo, o qual não pode ser considerado como acidente. 

 Bruno compartilha que acha embaraçoso ter que pedir ajuda para subir uma rampa, 

sendo que o objetivo dela em princípio é a autonomia; inclusive, acrescenta que algumas 

pessoas não gostam de ajudar:  

 

Quando ela tem um grau de inclinação que você não consegue subir, tem 

que pedir alguém pra ajudar. Primeiro, você fica dependente de uma pessoa 

pra te ajudar. Segundo, que a pessoa olha pra rampa e vê que você não tá 

conseguindo subir, ela não imagina que a rampa tá malfeita, ou que ela tá 

no ângulo incorreto, ou que ela tá esburacada. Ela verifica e pensa, porque 

eu já escutei isso: − Era melhor não ter feito a rampa, se tem que ajudar por 

que que precisa de rampa? Então, é uma situação um pouco 

constrangedora. 

 



 

60 

 

 João não deixa de frequentar ambientes aos quais quer muito ir por causa da falta de 

acessibilidade, porém se sente envergonhado ao ter que ser carregado para subir escadas. 

Tiago se sente constrangido quando tem que chamar a polícia para retirar algum carro da 

frente da rampa e Ana mencionou uma situação específica que lhe causou transtorno e 

constrangimento:  

 

Até que da última vez na pracinha da estação esperando o ônibus... Pra 

você ter ideia, eram 16 horas da tarde, e 18 horas da tarde eu ainda não 

tinha conseguido pegar nenhum ônibus. Todos que passaram estavam com o 

elevador estragado. Aí, eu desisti, pedi minha filha pra me buscar de carro e 

passei a andar na cadeira motorizada, ia lá em cima e voltava na parte 

melhor aqui por dentro de cadeira motorizada. Terrível! Não adianta nada 

ter um ônibus adaptado. Não tem conservação. Nem os próprios motoristas 

e trocadores, não são todos, a minoria que sabe mexer com elevador. Então, 

não funciona, infelizmente. Eu achei um absurdo o que eu passei. Nossa, 

chorei muito. 

 

 Na maioria das vezes, por receio de passar por constrangimentos como esses 

explicitados, o cadeirante prefere ceder diante das limitações encontradas. Foram citados, por 

exemplo, passeios escolares, estabelecimentos como motéis, lojas, restaurantes, shows, festas 

e demais tipos de eventos dos mais variados possíveis, dos quais os participantes da pesquisa 

gostariam de ter ido e desistiram ou sequer cogitaram ir devido à falta de acessibilidade do 

local em questão. 

 Essa situação específica enfrentada pelas PcDF esboça o processo de exclusão social 

em sua origem, pois, quando as pessoas não se sentem parte de uma realidade da qual 

gostariam de pertencer porque isso foi de alguma forma imposto a elas, diversos problemas de 

ordem social começam a se estabelecer a partir daí. 

 O cinema do shopping da cidade, por exemplo, foi citado como um local de difícil 

acesso e de desconforto ao cadeirante, o que pode ser mais bem constatado pelos discursos: 

 

Ah, tem um lugar, o cinema do shopping. A gente não tem condição de ir lá 

porque são escadas, igual em cinema mesmo de shopping e o local que eles 

destinaram a cadeirante é debaixo da tela do cinema, é um local só para o 

corpo de bombeiro ver que tem e liberar. Eu fico imaginando alguém que 

liberou aquele lugar ali, sentar pra ver um filme, porque é como se eu 

tivesse aqui e a tela aqui. Então, é impossível ver filme lá (João). 
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No cinema do shopping, se eu não andasse de muletas, eu teria que ver o 

filme lá debaixo do telão porque é onde que a cadeira fica. Você tem que ver 

o filme olhando pra cima, entendeu? (Carlos) 

 

Até lá dentro do cinema do shopping tem degrau. O espaço pra cadeirante 

na frente é a primeira fileira, tem que ficar com a cabeça assim, muito, é 

muito na frente, muito, até dói o pescoço da gente. Não sei se você reparou 

lá dentro... Quando você for, você repara, dá uma sentada lá e vê, não dá 

pra ver nada (Cíntia). 

 

A falta de acessibilidade da Prefeitura e da Câmara Municipal também mantém as 

PcDF distantes dos eventos e das próprias assembleias abertas à população, se é que podem 

ser consideradas abertas, pois só entra quem consegue subir escadas, pois essa é a única forma 

de acesso a esses estabelecimentos públicos. De acordo com Morval (2009), os territórios 

públicos “não pertencem a ninguém em especial, e as possibilidades de controle são tênues, 

em razão de seu caráter transitório e temporário” (p. 35), Ao mesmo tempo em que o autor 

afirma que o espaço público não deve pertencer a uma classe específica de pessoas e que deve 

ser acessível a todos, ele coloca outro lado complicado que deve ser pensado, que é a questão 

do caráter transitório e temporário dos territórios públicos, o qual tem sua gestão modificada 

após um período de quatro anos sem ter uma garantia que iniciativas e prioridades de um 

governo sejam compatíveis com as do governo seguinte. Sendo assim, percebe-se mais uma 

vez a importância da existência e cumprimento da legislação vigente em prol da 

acessibilidade, pois esta é ou pelo menos deveria servir como orientação e regra a todos os 

municípios, independente das diversas prioridades do governo em questão. 

Fica perceptível diante dos exemplos apresentados que as barreiras físicas excluem 

socialmente as PcDF na medida em que elas precisam deixar de comparecer a lugares ou 

participar de eventos especificamente por esse motivo. Ao deixar de estar nesses lugares e 

eventos, consequentemente deixa-se de socializar com as pessoas presentes naquele local e de 

extrair o conhecimento ou a diversão que os mesmos pretendem proporcionar à população. 

No caso específico da Prefeitura e da Câmara Municipal, as barreiras físicas impedem, 

inclusive, que a PcDF exerça sua cidadania. 

As barreiras físicas agem como algo aversivo, que retira o prazer de experiências 

previamente boas. Como estratégia frente tantas dificuldades e constrangimentos, as PcDF 

acabam fazendo sempre programações repetidas, frequentando os mesmos lugares. Diante 

disso, não há mais novidade, a ousadia não pode ser escolhida. 
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Essa aceitação parece evitar maiores transtornos e desgastes. Então, acaba sendo uma 

boa estratégia:  

 

Porque a cidade é histórica, então eu não vou ser aquela que vai bater de 

frente. Ela é histórica, em cidade histórica não se mexe mesmo. Concordo 

com isso... (Luciana) 

 

Banheiro, eu tenho os horários certinhos mesmo pra fazer. Aí, eu faço aqui 

dentro de casa. Eu nunca fui a banheiro publico. Nunca precisei (Marcela). 

 

Meu terapeuta me atende em casa, porque no local de trabalho dele tem 

escada... Ele que propôs essa possibilidade pelo fato de eu não poder ir ao 

local e outro terapeuta que anteriormente eu tratava em São João, eu tinha 

que subir escada, entendeu? Porque era muito... E então, eu não tinha 

acessibilidade (Carlos). 

 

Dessa forma, algumas PcDF vão superando os limites colocados pelo espaço físico. 

Mais ainda, superam seus próprios limites para seguir em frente: sobem arquibancadas sendo 

carregados e fazem disso uma diversão, viajam sozinhos sem pensar que um pneu pode furar, 

constroem rampas próprias em seu percurso diário. 

O grande problema é que isso acontece para a minoria. A maior parte prefere não se 

expor a essas situações, pois as consideram arriscadas e desprovidas de prazer. Portanto, ao 

mesmo tempo em que cadeirantes com alto nível de superação se destacam, aqueles que não 

possuem a mesma estrutura – seja financeira ou psicológica – vão desaparecendo cada vez 

mais, tornando-se reféns do espaço ao redor.  

A eficácia de um ambiente diz respeito aos comportamentos que refletem uma 

interação eficaz entre as pessoas e esse ambiente (Morval, 2009). Nesse sentido, é preciso 

considerar o quanto a falta de acessibilidade compromete essa eficácia, fazendo com que 

muitos cadeirantes sofram um processo de “engavetamento”, ficando em casa isolados dos 

constrangimentos, das dificuldades, mas principalmente da vida em sociedade. 

Para Steele (1973, citado por Morval, 2009), “o ambiente filtra o número e a qualidade 

dos contactos sociais por meio da disposição dos recursos, da posição das pessoas em função 

das actividades e das possibilidades de deslocamento” (p. 43). Sendo assim, com base na 

presente pesquisa, é possível fazer uso da afirmação de Steele (1973) e concluir que a 

acessibilidade urbana, no contexto da deficiência física, passa a ser um filtro nas relações 
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sociais, podendo esse filtro ser mais ou menos estreito de acordo com os limites impostos pelo 

espaço urbano e com a capacidade de superação da PcDF. 

 

4.1.4 Importância da acessibilidade urbana para o processo de inclusão social: realidade 

e perspectivas das PcDF 

 

Os participantes do estudo reconhecem as limitações causadas pela deficiência, mas 

acreditam que a acessibilidade urbana facilitaria muito suas vidas. Além disso, há um 

consenso entre eles quanto ao baixo nível de acessibilidade urbana em São João del-Rei. 

João acredita que falta mais empenho do poder público e respeito aos direitos das 

PcDF para que a acessibilidade seja uma realidade. De acordo com Marcela, não adianta 

construir rampas se tiver buracos na frente. Isso não ameniza e muito menos resolve o 

problema. 

Para Carlos, a acessibilidade das vias urbanas é o que vai fazer diferença, porque não 

se trata de um benefício apenas para as PcDF, mas para a sociedade em geral. Para isso, Tiago 

destaca a importância do cumprimento das leis, pois ele considera que a liberdade de ir e vir é 

um direito de todos. 

Ana pensa ser importante buscar refletir sobre as questões que permeiam a 

acessibilidade urbana antes de planejar e construir. Assim, acredita que a acessibilidade seja 

capaz de atender às reais necessidades para as quais ela se propõe. 

Ao pensar no papel da acessibilidade urbana para o processo de inclusão social, alguns 

participantes fazem colocações importantes de serem pensadas, pois elas advêm de quem vive 

os impactos da acessibilidade ou da falta de acessibilidade urbana. 

 

 À medida que há acessibilidade urbana, abrem-se oportunidades: 

 

Quando eu comecei a sair, quando eu fazia faculdade e comecei a sair, o 

movimento de cadeirante na rua era mínimo. O povo até me achava um ET, 

porque não era uma coisa comum, né. Então, na medida em que você vai 

dando acessibilidade, vão abrindo as possibilidades (Bruno). 

 

 A acessibilidade urbana deixa as pessoas mais seguras ao proporcionar a liberdade de 

locomoção, favorecendo as relações sociais: 
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Ela vai conhecer pessoas novas... vai pro mercado de trabalho... porque elas 

vão ter mais coragem pra ir. Até mesmo local de trabalho se for apropriado, 

acessível. Vai facilitar em tudo. Em amizade, até mesmo na rua. Essas 

coisas, em tudo, em tudo. No convívio social geral (Marcela). 

 

 Para ser capaz de incluir, a acessibilidade urbana deve oferecer meios para as 

diferenças conviverem em harmonia: 

 

Você vai ter sempre pessoas baixas, pessoas altas, pessoas magras, pessoas 

gordas, pessoas deficientes, pessoas não deficientes. O que você tem que 

fazer é dar meios pra que essa diferença possa viver de maneira harmoniosa 

(João). 

 

João aponta nessa fala que reconhece a diversidade humana e que este não é ou pelo 

menos não deveria ser um problema para a sociedade, a questão deve ser focada nas 

estratégias para viver bem com essa diversidade, pois, de acordo com Silva (2006): 

 

A convivência na diversidade não significa assumir a posição de espectador 

passivo e tolerante. O pressuposto essencial está em admitir que cada 

indivíduo tem direito de combinar experiências pessoais de vida com a 

coletividade, imprimindo, todavia, uma identidade particular que constitui 

sua individualidade. É importante reafirmar que esse direito se encontra 

impedido de ser realizado na atual sociedade, que dispensa as singularidades 

individuais (p. 432). 

 

 Com a acessibilidade urbana há um encurtamento da distância entre as PcDF e as 

demais pessoas: 

 

Vai haver um encurtamento da distância que existe entre a sociedade 

padrão, dita normal, e as pessoas com deficiência. Vai haver essa 

aproximação. Aí, eles vão ver: − Olha, eles não são diferentes de nós, 

entendeu? Acabando com essas barreiras físicas, com certeza vai deixar de 

ser ‘nós’ e ‘eles’ e ser só ‘nós’ (Carlos). 

 

Diante desse discurso, notamos nitidamente a busca de pertença, de fazer parte de uma 

coletividade. Por meio de tempos verbais, de simples compreensão, Carlos foi capaz de 

verbalizar um problema social com as palavras de quem vive essa realidade, e não apenas 

assiste a ela. Suas palavras corroboram os valiosos estudos de Pichon-Rivière (2000), que 
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traduzem a importância em se sentir parte de um grupo, de vivenciar e se comprometer com 

ele, evidenciando aí um processo de identificação de um com o outro e do outro com o um.  

Duarte e Cohen (2004) complementam esse pensamento ao dizerem que as PcDF são 

impedidas de experienciar os espaços construídos como a maioria das pessoas, as diferenças 

existentes entre ambas ficam ainda mais evidentes e “geram o peso psicológico da realidade 

de pertencer a uma minoria, contribuindo para o processo de segregação psicossocial e de 

exclusão espacial” (p. 6). 

 

 A acessibilidade urbana deve promover a independência: 

 

Se eu sei que eu tenho o livre acesso a tal lugar, eu vou. Tranquilamente. Eu 

não vou depender de ninguém pra me levar. Eu, então, por exemplo, que 

tenho certos privilégios até, a própria condição não é aquela coisa, mas eu 

tenho uma melhor condição do que muitos. Então, se eu tenho uma cadeira 

motorizada. O que adianta eu ter uma cadeira motorizada e ela ficar parada 

dentro de casa se eu não tenho acesso aos lugares? Eu vou até na porta, aí, 

lá, tem um degrau, na motorizada, então, aí, que eu não subo mesmo. E se 

eu posso ir sozinha, não dependo de você pra me levar, ah, minha filha, eu 

vou correndo. Isso que seria... Qual o presente que eu queria? Poder ir e 

vir. Isso é pra qualquer ser humano! (Ana) 

 

 Tuan (1983), quando afirma que “o meio ambiente construído define as funções 

sociais e as relações” (p. 114), auxilia na reflexão sobre a independência que a acessibilidade 

urbana promove na vida das PcDF. Na medida em que o espaço é livre para a locomoção, a 

PcDF não depende de outra pessoa nesse processo. 

Se a pessoa que agiu sobre o seu espaço estabelece a relação entre sua ação e uma 

modificação do meio, surge uma transformação real do seu meio, gerando uma verdadeira 

satisfação. Sendo assim, “a pessoa em questão tem desde logo o sentimento que controla a sua 

vida, que os acontecimentos que marcam a sua existência têm sentido relativamente às suas 

escolhas internas” (Morval, 2009, p. 43). 

Um fator importante analisado foi que os participantes têm dificuldades em diferenciar 

aspectos físicos e sociais, o que ratifica os resultados encontrados por Lunardi (2006): 

A maioria dos ambientes construídos ou não, apresenta barreiras visíveis 

(todos os impedimentos concretos, entendidos como falta de acessibilidade 

dos espaços) e invisíveis (a forma como as pessoas são vistas pela 

sociedade), na maioria das vezes representada pelas suas deficiências e não 
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pelas suas potencialidades. A diminuição de barreiras visíveis poderá vir a 

contribuir para a diminuição das barreiras invisíveis (p. 160). 

 

 Muitas vezes, foi perguntado sobre acessibilidade urbana, esperando ouvir sobre o 

aspecto físico e só foram relatadas experiências e reflexões a respeito do preconceito e 

exclusão social: “o não ser enxergado”, “não ser respeitado”, “ser atropelado por pessoas nas 

calçadas”, “o olhar de espanto”. Isso reflete a relação direta existente entre acessibilidade 

urbana e inclusão social das PcDF. 

 

Neste círculo vicioso, vemos que os espaços construídos excluem as 

minorias de PDL (Pessoas com dificuldade de locomoção) que, por sua vez, 

deixam de se considerar como agentes passíveis de inclusão no espaço e 

passam a rejeitar os lugares, acelerando ainda mais o processo que os afasta 

do convívio com os demais habitantes da cidade. A exclusão espacial e a 

exclusão social passam, então, a significar praticamente a mesma coisa 

(Duarte & Cohen, 2004, p. 6). 

 

Já que foi constatada esta relação direta entre acessibilidade urbana e inclusão social 

das PcDF, buscou-se compreender também, na perspectiva deles, no que está pautada a 

promoção da acessibilidade urbana. Segundo eles, ela depende do olhar de quem está no 

poder, de ações públicas favoráveis, como o cumprimento das leis de acessibilidade em vigor 

no país. 

 

Eu acho que a política pública é fundamental nisso. Aplicação mesmo de 

uma política pública. É a prefeitura adaptar seus prédios e começar a 

cobrar que as lojas, empresas que tenham acessibilidade, que obriguem a 

isso (Bruno). 

 

Ao mesmo tempo em que a importância do poder público é vista como fundamental na 

promoção de acessibilidade urbana, constata-se um descontentamento das PcDF em relação a 

ele. Um dos participantes demonstra estar desacreditado do poder público: 

 

É, eu peguei o pedreiro e mandei fazer porque era perigosíssimo eu ficar 

passando pela rua ali, dentro da ponte, é uma ponte que é relativamente 

estreita e de muito movimento e às vezes eu ficava parado ali dois, cinco 

minutos esperando o trânsito. Então, eu fiz a rampa por conta própria 

porque a prefeitura falou que ia arrumar uma parte ali, que ia fazer, e nada 

feito. Não fizeram nada. Eu fiz por minha conta (Bruno). 
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Falta investimento, informação técnica e, principalmente, um pouco mais de 

humanização, de interesse, por parte de quem projeta e constrói, em conhecer as reais 

necessidades das PcDF. 
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CONCLUSÕES 

 

Ao final deste estudo, foi possível concluir que a acessibilidade urbana é fator 

determinante para aspectos psicossociais importantes como o sentimento de segurança, 

autonomia e independência das PcDF e que a ausência da mesma ultrapassa a questão das 

barreiras físicas, implicando impactos atitudinais que reforçam o preconceito, o estigma e a 

exclusão social dessas pessoas. 

A maneira como as PcDF percebem e utilizam o espaço urbano influenciam na 

afetividade delas com a cidade, na satisfação com o trabalho, no exercício da cidadania e nas 

relações sociais. 

A avaliação das atuais condições de locomoção com autonomia nas vias urbanas de 

São João del-Rei foi negativa na perspectiva dos participantes, relacionando essa falta de 

autonomia a diversos fatores vivenciados por eles, como as condições precárias das calçadas e 

rampas da cidade, pois esses locais, além de serem construídos de forma inadequada, são 

carentes de manutenção, contendo muitos buracos e pedras em desnível. 

 Concluiu-se que a boa condição das vias urbanas aliada à cadeira de rodas é 

determinante para uma vida mais autônoma, uma vez que as PcDF se sentirão mais seguras e 

poderão fazer suas escolhas sem depender de outras pessoas. 

Foram relatados os principais sentimentos das PcDF ao se locomoverem por uma 

cidade inacessível, sendo estes predominantemente de dependência, exclusão, impotência, 

cansaço, revolta e muitas vezes raiva diante da falta de iniciativas do poder público e também 

da falta de respeito da sociedade diante do direitos das PcDF. No entanto, uma minoria se 

sente bem, já que desenvolveu e foi possível arcar com estratégias que amenizam as barreiras 

físicas.  

Neste ponto, também se verifica a importância do aspecto financeiro como facilitador, 

na medida em que o dinheiro proporciona o que o poder público deveria proporcionar. Boas 

condições financeiras amenizam barreiras físicas e, consequentemente, as sociais, pois 

favorecem o sair de casa, interagir, fazer parte, ultrapassar barreiras. Essa constatação ratifica 

resultados de pesquisa realizada por Carvalho-Freitas, Marques e Scherer (2005) que 

identificaram que quanto maior o capital econômico menor a percepção das pessoas com 
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deficiência em relação às barreiras à cidadania, como o direito de ir e vir, a percepção de 

barreiras arquitetônicas etc. 

Um reforçador importante apontado na relação estabelecida com a cidade foi o fator 

família e amigos, levando-nos a entender a existência de uma significativa valorização da vida 

social por parte das PcDF.  

Ficou claro neste estudo, que quando são dadas as condições físicas ideais às PcDF, 

condições essas que não as expõem a constrangimentos constantes, as experiência que elas 

têm nesse espaço tendem a ser positivas e resultar em bons afetos. Essa experiência com o 

espaço pode ser determinante para a permanência das pessoas em um emprego ou até mesmo 

em uma cidade.  

Foram evidenciadas diversas variáveis envolvidas na dificuldade e impossibilidade de 

locomoção autônoma nos espaços públicos e o impacto que cada uma delas tem no cotidiano 

das PcDF. 

Constatou-se que o fato dos participantes morarem em locais diferentes da cidade não 

é favorável a nenhum deles no que se refere à acessibilidade dos espaços públicos, pois todos 

encontram dificuldades e barreiras em seus percursos e no trânsito da cidade.  

As rampas existentes nas vias urbanas da cidade não são adequadas às necessidades de 

seus usuários e, além disso, elas reforçam o foco sobre a deficiência física ao invés de 

possibilitar o uso das capacidades. As condições precárias de passeios e calçadas geram 

insegurança e desgaste físico excessivo, forçando os cadeirantes a utilizarem as ruas como 

forma de acesso, o que contribui para o stress e agressões verbais no trânsito, bem como 

oferece riscos de acidentes aos envolvidos. 

A sinalização urbana é insuficiente e dificulta pedestres e cadeirantes a atravessarem a 

rua, o que faz com que o cadeirante dependa de alguma ajuda e perca grande parte do dia 

nesta espera.  

A falta de informação do poder público e das próprias PcDF foi identificada neste 

estudo como fator que dificulta o cumprimento dos direitos das mesmas, pois se torna 

incoerente obedecer a uma lei ou contribuir para que ela seja seguida se sua existência e 

implicações são desconhecidas. 

Quanto ao transporte público municipal de São João del-Rei (MG), percebe-se que 

este não está adequado ao uso dos cadeirantes. A cidade oferece uma quantidade de ônibus 
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adaptados que parece insuficiente frente à demanda encontrada. Além disso, há problemas 

com a manutenção em seus elevadores e com a falta de treinamento dos profissionais, como 

motoristas e auxiliares.  

Os principais prédios de uso público e coletivo da cidade, tais como a Prefeitura e a 

Câmara Municipal, bem como shoppings, restaurantes, bares, lojas e consultórios, dentre 

outros, só oferecem acesso por escadas. Dessa maneira, coloca um empecilho ao direito do 

cadeirante de ser consumidor, de escolher os lugares que gostaria de frequentar, de participar 

de eventos, de exercer sua própria cidadania. 

Um problema em destaque constatado foi a questão dos banheiros públicos 

inacessíveis, que limitam seu uso por cadeirantes, forçando, muitas vezes, o mesmo a voltar 

para casa em função disso, o que gera transtorno ao cadeirante e seu acompanhante. O 

problema maior é que a necessidade do uso do banheiro passa a ser um limite na diversão ou 

compromisso, quando estes acontecem fora de casa. 

As PcDF reconhecem as dificuldades em tornar uma cidade histórica acessível, porém  

o discurso delas revela opções viáveis e que não interferem em suas características históricas, 

tais como: manutenção de passeios, calçadas e ônibus adaptados, rampas dentro dos padrões 

ideais, passarelas alternativas e sinalização.  

Foi possível concluir que a falta de acessibilidade proporciona constrangimentos 

diários às PcDF e, geralmente, por medo de vivenciar tais situações, o cadeirante prefere 

ceder diante das limitações encontradas. Demonstraram desistir ou sequer cogitar a 

possibilidade de frequentar determinados locais, devido à falta de acessibilidade, dentre eles: 

passeios escolares, estabelecimentos como motéis, lojas, restaurantes, shows, festas e demais 

tipos de eventos dos mais variados possíveis.  

A maioria dos cadeirantes, ao avaliar possíveis consequências da falta de 

acessibilidade, priva-se de quase tudo que seja novidade e possa ameaçar a segurança, tendo 

apenas a minoria dos participantes apresentado atitudes de superação. Acrescenta-se que, ao 

mesmo tempo em que cadeirantes com alto nível de superação se destacam, aqueles que não 

possuem a mesma estrutura – seja financeira ou psicológica – vão desaparecendo cada vez 

mais, tornando-se reféns do espaço ao redor.  

 Compreende-se, então, que as barreiras físicas são agentes da exclusão social das 

PcDF na medida em que impedem o comparecimento delas a lugares ou eventos por essa 
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causa. Ao deixar de estar nesses lugares e eventos, consequentemente a PcDF deixa de 

interagir com as pessoas, de se divertir e de extrair o conhecimento que os mesmos pretendem 

proporcionar.  

Quando a falta de acessibilidade produz constrangimentos e dificuldades, ela age 

como fator aversivo, retirando o prazer de experiências que poderiam ser positivas. Frente 

essa situação, percebeu-se que as PcDF adotam a aceitação de sua condição como estratégia, 

fazendo sempre as mesmas programações.  

 As limitações causadas pela deficiência são reconhecidas pelos participantes. 

Entretanto, eles acreditam que a acessibilidade urbana é um importante facilitador em suas 

vidas. Diante disso, há um consenso entre eles quanto ao baixo nível de acessibilidade urbana 

em São João del-Rei e da importância de sua promoção e desenvolvimento. 

Esta análise permitiu concluir que os participantes têm dificuldades em diferenciar 

aspectos físicos e sociais. Diversas vezes, quando foram feitos questionamentos a respeito da 

acessibilidade urbana com o intuito de levantar limitações do espaço físico, foram relatadas 

experiências e reflexões a respeito do preconceito e exclusão social, como sentimentos 

relativos a “não ser enxergado”, “não ser respeitado”, “ser atropelado por pessoas nas 

calçadas”, “o olhar de espanto dos outros”. Esta análise reflete a relação direta existente entre 

acessibilidade urbana e inclusão social das PcDF na medida em que os próprios cadeirantes 

encontram dificuldades em diferenciar uma da outra. 

Quanto às responsabilidades do poder público diante das questões que permeiam a 

acessibilidade urbana, ao mesmo tempo em que a importância do mesmo é vista como 

fundamental na promoção de acessibilidade urbana, constata-se um descontentamento das 

PcDF em relação a ele. Os participantes demonstram estar desacreditados do poder público e 

apontam a falta de investimento, de informação técnica e, principalmente, um pouco mais de 

humanização, de interesse, por parte de quem projeta e constrói, em conhecer as reais 

necessidades das PcDF. 

Diante das considerações expostas, pode-se inferir o alcance dos objetivos deste 

estudo, demonstrando, por meio dele e de sua análise, os impactos positivos, negativos e os 

desdobramentos da acessibilidade urbana ou a falta desta na vida psicossocial das PcDF. Cabe 

ainda ressaltar que este estudo se diferencia de outras pesquisas principalmente por dar voz às 

PcDF, estabelecendo assim a oportunidade de conhecer a realidade sobre a acessibilidade 
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urbana sob a perspectiva de seus usuários e mais que isso, nos coloca em contato com os 

sentimentos dessas pessoas frente à falta de acessibilidade urbana, bem como com as 

consequências dos mesmos em suas vidas. 

Uma limitação encontrada no decorrer desta pesquisa merece destaque por corroborar 

dados do próprio estudo, que foi a dificuldade em localizar cadeirantes na cidade de São João 

del-Rei (MG), o que sugere a provável existência de um engavetamento das PcDF, pois a 

comunidade e os próprios cadeirantes, em sua maioria, demonstram desconhecer a existência 

de outros cadeirantes residentes na cidade, o que nos leva questionar até que ponto as PcDF 

que moram em São João del-Rei frequentam locais públicos e interagem com outras pessoas 

no dia-a-dia. As PcDF, que se encontram de alguma forma isoladas, precisam que as portas se 

abram e que as barreiras sejam transpostas, pois “a história social caminha, deixando fraturas 

na subjetividade, reprimindo vontade, desejo, humanidade. As consequências são rupturas de 

laços afetivos, abandonos” (Gonçalves, 2007, p. 38). 

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos que 

busquem conhecer as perspectivas dos agentes da acessibilidade urbana, como arquitetos, 

engenheiros civis e gestores de espaços públicos. Torna-se interessante também, com base na 

ideia central desta pesquisa, repeti-la em uma cidade brasileira que seja referência em 

acessibilidade, para um posterior comparativo de resultados.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Roteiro de entrevista  

 

Este roteiro de entrevista semiestruturada para pessoas com deficiência física (PcDF), 

foi elaborado pela pesquisadora para fins específicos deste estudo, com base nos 

objetivos propostos. 

 

Instrução: Primeiramente, deve-se fazer uma pergunta geral com o objetivo de identificar por 

meio do discurso livre quais as questões que para as PcDF são mais importantes: Como você 

avalia as possibilidades de um cadeirante se locomover (poder ir e vir com autonomia) em 

São João del-Rei?  

Caso o(a) entrevistado(a) não responda livremente a alguma das questões abaixo, 

então o entrevistador deverá utilizar as seguintes abordagens:  

 

Como você descreveria sua relação com sua cidade? 

 

Qual o sentimento predominante ao se locomover nela? 

 

Você se sente seguro ao caminhar pelas ruas de São João del-Rei (MG)? 

 

Descreva algum percurso que você faz todos os dias? 

 

Quais elementos de seu percurso são determinantes na facilidade e dificuldade de 

locomoção? Por quê? 

 

Você atribui as dificuldades encontradas à sua deficiência ou à falta de acessibilidade 

das vias urbanas? Por quê? 

 

Já passou algum constrangimento ao tentar se locomover pela cidade? Conte um 

pouco dessa experiência. 
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Você costuma sair de casa sozinho? Como se sente? 

 

Alguma vez, já deixou de participar de algum evento ou compromisso pela dificuldade 

em se locomover na cidade? Relate essa experiência. 

 

Você costuma sair para se divertir/passear em qualquer lugar da cidade ou há alguma 

restrição? 

 

Já utilizou o transporte público da cidade? Como se sentiu? 

 

O que você pensa sobre a acessibilidade urbana? 

 

Você acha possível que a acessibilidade urbana contribua para o processo de inclusão 

social? De que forma? 

 

Em sua opinião, quais as circunstâncias (institucionais, políticas etc.) que favorecem 

ou dificultam a promoção da acessibilidade urbana? 

 

Gostaria de acrescentar algo que considere importante e que não foi mencionado 

durante a entrevista? 
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Apêndice B – Termo de esclarecimento 

 PESQUISA 

Repercussões Psicossociais da acessibilidade 

urbana para pessoas com deficiência física    

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

Você está sendo convidado a participar do estudo “REPERCUSSÕES 

PSICOSSOCIAIS DA ACESSIBILIDADE URBANA PARA AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA FÍSICA”. 

Os avanços nesta área ocorrem por meio de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. Mediante esses estudos, é possível motivar outras pesquisas, bem 

como promover iniciativas positivas e reflexões acerca do mesmo. 

O objetivo deste estudo é analisar as repercussões psicossociais da acessibilidade 

urbana para pessoas com deficiência física. Trata-se de uma pesquisa feita com cadeirantes 

moradores da cidade de São João del-Rei, a fim de entender como a acessibilidade urbana 

pode afetar a vida dessas pessoas. 

Caso você participe, será necessário responder a uma entrevista semiestruturada, 

direcionada pela pesquisadora, além de responder a um questionário sociodemográfico que 

servirá posteriormente para caracterização dos sujeitos da pesquisa.  

As entrevistas serão transcritas pela pesquisadora e tanto as gravações como as 

transcrições serão arquivadas no Núcleo de Pesquisa em Acessibilidade, Diversidade e 

Trabalho – NACE-UFSJ), garantindo, assim, a segurança dos dados coletados e a preservação 

da identidade do respondente. 

Este procedimento exigirá de você no máximo uma hora de disponibilidade para ser 

concluído. 

 Não há riscos ou desconfortos no estudo.  
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Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa 

ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de 

que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado com um número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Apêndice C – Termo de consentimento livre após esclarecimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE APÓS ESCLARECIMENTO. 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

                                           (nome do voluntário) 

li e/ou ouvi o esclarecimento anterior e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do 

estudo. 

Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  

Eu concordo em participar do estudo.  

 

São João del-Rei ............./ ................../................ 

 

 _______________________________                          ________________________ 

           Assinatura do voluntário                                     Documento de identidade 

 

_______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a Comissão Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei – 

cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. Telefone de contato do pesquisador: (32) 8807-2403. 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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Apêndice D – Questionário Sociodemográfico 

                

PESQUISA 

Repercussões Psicossociais da acessibilidade urbana 

para pessoas com deficiência física 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

DADOS PESSOAIS: 

1. Sexo  

1. (   )   Masculino    2. (   )   Feminino 

2. Idade: _________________. 

3. Cidade em que reside atualmente: _______________________________. 

4. Estado civil 
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1. (   )   Solteiro (a)  

2. (   )   Casado (a)  

3. (   )   Desquitado (a) 

4. (   )   Divorciado (a) 

 

 

5. (   )   Viúvo (a)  

6. (   )   União estável 

7. Outro:_________________________ 

 

 

 

5. Indique seu grau de escolaridade mais elevado: 
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1. (  ) Ensino Fundamental incompleto 

2. (  ) Ensino Fundamental completo 

3. (  ) Ensino Médio incompleto 

4. (  ) Ensino Médio completo 

5. (  ) Superior incompleto 

6. (  ) Superior completo  

 Curso __________________________ 

 

 

7. (  ) Especialização  

 Curso __________________________ 

8. (  ) Mestrado  

 Curso __________________________ 

9. (   ) Doutorado  

 Curso __________________________ 

 

6. Você se considera de que cor/raça? 

1. (   ) Branca 

2. (   ) Preta 

3. (   ) Amarela 

4. (   ) Parda 

5. (   ) Indígena 

6. (   ) Não sei 

7. (   ) Prefiro não responder 

7. Contando com você, quantas pessoas moram em sua residência? ________. 

8. Caso possua mais de um tipo de deficiência, especifique quais são: 

 1. (   ) Deficiência visual 

 2. (   ) Deficiência auditiva 

 3. (   ) Deficiência nos membros superiores 

 4. (   ) Múltiplas deficiências 
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9. Há quanto tempo você usa cadeira de rodas?_______________________. 

10. Sua cadeira de rodas é: 

1. (   ) manual           2. (    ) motorizada          3. (    ) utilizo os dois modelos 

11. Que tipo de transporte você utiliza com mais frequência em seu dia a dia, além da 

cadeira de rodas? 

       1. (   ) Carro próprio 

       2. (   ) Carro de algum amigo ou familiar 

       3. (   ) Ônibus urbano 

       4. (   ) Táxi 

       5. (   ) Utilizo apenas a cadeira de rodas para me locomover 
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Apêndice E – Fotografias de espaços públicos e uso coletivo da cidade 

 

Fotografia 1: Acesso à Secretaria da Fazenda (Rua Ministro Gabriel Passos) 

 

 

Fotografia 2: Acesso à Secretaria da Fazenda (Avenida Tiradentes) 
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Fotografia 3: Acesso ao 2º andar da Prefeitura Municipal 

 

Fotografia 4: Acesso ao Museu Tomé Portes del-Rei 
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Fotografia 5: Acesso intermediário à Biblioteca Municipal 

 

 

Fotografia 6: Acesso ao Mosteiro São José (Casa de Orações) 
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Fotografia 7: Acesso principal à Igreja de São Francisco de Assis 

 

 

 

 

Fotografia 8: Banheiro feminino do shopping da cidade 
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Fotografia 9: Acesso ao principal cinema da cidade 

 

 

 

Fotografia 10: Vaga para pessoas com deficiência (Estacionamento da UFSJ/Campus 

Santo Antônio) 
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Fotografia 11: Calçada na Rua Padre José Maria Xavier 

 

 

Fotografia 12: Carro parado na rampa de acesso (Rua Padre José Maria Xavier) 
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Fotografia 13: Calçada na Rua Padre José Maria Xavier 

 

 

Fotografia 14: Calçada na Avenida Tiradentes 
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Fotografia 15 : Calçada na Avenida Tiradentes 

 

 

 

Fotografia 16: Orelhão na Avenida Tiradentes 
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Fotografia 17: Rampa de acesso (Avenida Presidente Tancredo Neves) 

 

 

Fotografia 18: Rampa de acesso (Avenida Presidente Tancredo Neves) 
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Fotografia 19: Calçada na Avenida Presidente Tancredo Neves 

 

 

Fotografia 20: Rampa de acesso (Avenida Presidente Tancredo Neves) 
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ANEXO I – Carta de aprovação do Comitê de Ética 

 

 


