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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo principal apresentar a legislação urbanística brasileira e
verificar se ela é suficiente para garantir a inclusão de pessoas com deficiência no espaço
urbano. Dessa maneira, elegeram-se os seguintes objetivos específicos: visou-se, inicialmente,
conceituar e apresentar o histórico do Direito Urbanístico e do Direito Ambiental; buscou -se
lapidar os conceitos de mobilidade urbana e o de pessoa com deficiência; após isso, procurou se apresentar o planejamento urbano de Belo Horizonte para a mobilidade; lado outro,
esforçou-se em apresentar, também, as mais relevantes legislações sobre o tema; o quarto
objetivo específico limitou-se a demonstrar a necessidade de construção de uma legislação
que garanta um meio ambiente urbano inclusivo para pessoas com deficiência; no último
objetivo específico, analisou-se uma pesquisa empírica que trata do tema deste trabalho.
Quanto ao marco teórico, optou-se pela obra de Jürgen Habermas. A pesquisa foi realizada
segundo o método de abordagem hipotético-dedutivo; o método de pesquisa foi realizado por
meio de pesquisa bibliográfica e de campo.
Palavras-chave: 1. Meio Ambiente. 2. Mobilidade Urbana. 3. Pessoas com Deficiência.

ABSTRACT
This study has as its goal to present the brazilian urban laws and to verify if it is sufficient to
ensure the inclusion of people with disabilities in urban space. Thus, the following specific
objectives was chosen: aimed, initially, conceptualize and present the history of the Urban
Law, and Environmental Law; on the other hand, sought to polish the concepts of urban
mobility and the people with disabilities; after that, it sought to present the urban planning of
Belo Horizonte for mobility; other hand, struggled to present also the most relevant laws on
the subject; the fourth specific objective sought to demonstrate the necessity to build a
legislation that guaranteeing a means inclusive urban environment for people with disabilities;
the last specific objective, it was analyzed empirical research that deals with the theme of this
work. In turn, as the theoretical framework was chosen for the work of Jürgen Habermas. The
survey was conducted according to the hypothetical-deductive method of approach, and, as
the research method that was done through literature and field research.
Keywords: 1. Environment. 2. Urban Mobility. 3. People with Disabilities.
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1 INTRODUÇÃO
O Direito Ambiental e o Direito Urbanístico, apesar de se situarem em áreas
diferentes, convergem-se no momento em que surge a necessidade de tutelar o meio ambiente
urbano. Lado outro, convém ressaltar que o acesso a esse meio ambiente urbano é um direito
humano previsto no ordenamento jurídico brasileiro como direito fundamental, no artigo 225
da Constituição Federal de 1988. Na esteira desse raciocínio, como se trata de um direito
humano, sua aplicação deverá se dar universalmente, incluindo, portanto, as pessoas com
deficiência ao acesso ao meio ambiente urbano.
Ocorre que, nas últimas décadas, nota-se um crescimento populacional nas cidades
brasileiras, com incremento do número de pessoas com deficiência, criando novas demandas
de mobilidade urbana e gerando desafios significativos para o poder público. Tal desafio
mostra-se ainda mais laborioso quando se trata de municípios centenários, como o de Belo
Horizonte – MG. Com o processo de urbanização, principalmente a partir da década de 1970,
quando a população brasileira que vivia na área urbana superou a que vivia na área rural, as
cidades brasileiras passaram por transformações substanciais em seu relevo, extensão e
ordenamento territorial, devido ao número crescente de novos moradores e usuários, incluindo
pessoas com deficiência.
Segundo o último censo do IBGE de 2010, chega aos 45.606.048 (quarenta e cinco
milhões, seiscentos e seis mil e quarenta e oito pessoas) o número de pessoas com algum tipo
de deficiência no Brasil, o que no ano da pesquisa significava 23,9 % da população com
dificuldade de acesso aos equipamentos públicos. Além disso, os dados do censo supracitado
revelam que mais de 38 milhões dessas pessoas moram em área urbana. Ainda, mais um dado
relevante dessa pesquisa indica que 15.838.084 (quinze milhões, oitocentos e trinta e oito mil
e oitenta e quatro) pessoas têm algum tipo de deficiência severa. Em Belo Horizonte – MG
existiam em 2010 mais de 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência e mais de 50 mil
pessoas com alguma deficiência severa.
Nesse diapasão, é importante garantir a existência e efetividade de uma legislação
inclusiva que assegure o acesso ao meio ambiente urbano a todas as pessoas. Entretanto, cabe
indagar: Belo Horizonte – MG criou essa legislação e efetivou o acesso das pessoas com
deficiência ao meio ambiente urbano? Com base nessa indagação, já é possível delimitar o
problema que será abordado neste trabalho.
A presente pesquisa justifica-se na medida em que o número de pessoas com algum
tipo de deficiência no Brasil e em Belo Horizonte – MG não para de crescer, e estas pessoas
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precisam de acesso a seu direito fundamental de ir e vir, o que justifica a necessidade de
análise do comprometimento do Poder Público em efetivar esses direitos. Dessa maneira,
considerando exorbitantes números, certo se mostra que os resultados deste trabalho
alcançarão um número significativo de cidadãos.
Dessarte, delimitado o problema, tem-se que a hipótese inicial sugerida para a
presente investigação científica é de que falta legislação que aborde, suficientemente, esse
direito. Por conseguinte, uma das soluções possivelmente satisfatória para pôr fim ao
problema apresentado seria justamente elaborar um maior número de leis que tratem desse
tema.
A fim de se confirmar, ou não, a hipótese sugerida, eleger-se-á para este trabalho o
método de abordagem hipotético-dedutivo; o método da pesquisa será realizado por meio de
pesquisa bibliográfica e de campo.
O marco teórico desta dissertação será a ideia de democracia participativa de Jurgen
Habermas, e tal seleção mostra-se fundamental porque a obra do referido professor alemão foi
edificada sob o conceito de democracia participativa, em que a inclusão do outro por meio do
discurso é condição para garantir legitimidade ao procedimento democrático.
Desse modo, considerando o que foi exposto até agora, este trabalho terá como
objetivo geral apresentar a legislação urbanística de Belo Horizonte - MG e verificar se ela é
suficiente para garantir a inclusão de pessoas com deficiência no espaço urbano.
Assim, visando alcançar o objetivo geral, este trabalho terá os seguintes objetivos
específicos: a) conceituar e apresentar o histórico do Direito Urbanístico, bem como do
Direito Ambiental e demonstrar, dentro de cada um, o objetivo comum de tutelar o meio
ambiente urbano para, em seguida, trazer as distinções e os pontos em comum entre os
conceitos de cidade e município, apontando o conceito de Desenvolvimento Sustentável como
norte para o desenvolvimento das cidades. Pretende-se, ainda, apresentar diferenciações
técnicas entre conceitos como urbanismo, urbanização e urbanificação, além de expor os
princípios urbanísticos escolhidos para permear a presente pesquisa; b) demonstrar,
especialmente com suporte do marco teórico eleito, a necessidade de construção de uma
legislação que garanta, como direito humano, um meio ambiente urbano inclusivo para
pessoas com deficiência; c) lapidar o conceito de mobilidade urbana e também o conceito de
pessoa com deficiência para, em seguida, fazer breves apontamentos sobre planejamento
urbano. No final, será apresentado o planejamento urbano de Belo Horizonte para a
mobilidade; d) apresentar as mais relevantes legislações de nível nacional, estadual e
municipal. Nesses dois últimos casos, o Estado de Minas Gerais e a cidade de Belo Horizonte,
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que abordam a questão da mobilidade urbana, bem como questões afetas ao Direito
Urbanístico; e) analisar, detidamente, uma pesquisa empírica que trata do tema deste trabalho.
Além da introdução, o trabalho apresenta seis partes, que serão apresentadas a seguir.
No segundo capítulo, abordar-se-ão os conceitos e as distinções entre Direito
Ambiental, Direito Urbanístico, cidade, município, desenvolvimento sustentável, urbanização,
urbanificação e urbanismo e, ainda, eleger-se-ão os princípios urbanísticos que guiarão a
pesquisa. Buscar esses conceitos e trazer os pontos em comum entre eles poderá ser o
caminho para começar a delinear o problema e atingir os objetivos específicos.
O terceiro capítulo, que trata do acesso a um meio ambiente urbano inclusivo para
pessoas com deficiência como direito humano, será uma consequência do que foi analisado no
capítulo anterior, considerando as bases que serão construídas para se analisar o procedimento
democrático levantado pelo marco teórico.
O capítulo quarto, denominado “Mobilidade urbana, planejamento urbano e
apresentação do conceito de pessoas com deficiência”, buscará demonstrar a importância do
estudo e implementação dos institutos da mobilidade urbana e do planejamento urbano para
solução dos problemas levantados nesta pesquisa. O capítulo trará, ainda, a conceituação que
será utilizada para pessoas com deficiência.
O capítulo “Legislação urbanística brasileira e suas contribuições para o acesso de
pessoas com deficiência ao meio ambiente urbano” buscará analisar a legislação urbanística
federal, a estadual (Estado de Minas Gerais) e a municipal (cidade de Belo Horizonte) que
trata da acessibilidade ao meio ambiente urbano para pessoas com deficiência.
O capítulo sexto, intitulado “Análise dos desafios para uma cidade inclusiva para as
pessoas com deficiência”, tentará descobrir o nível de atendimento do acesso ao meio
ambiente urbano para as pessoas com deficiência. Será realizada uma pesquisa empírica sobre
seis intervenções viárias que foram aplicadas pelo Município de Belo Horizonte, bem como
entrevistas com um cadeirante, um cego, cidadãos aleatórios e representantes do poder
público municipal de Belo Horizonte.
A pesquisa nas seis intervenções viárias consistirá na realização a pé pelo
pesquisador, junto com o entrevistado cego e o entrevistado cadeirante, do percurso dos seis
projetos escolhidos.
O percurso será realizado no período compreendido entre os dias 23 e 25 de junho de
2016. Foram elaborados três tipos de questionários, a serem respondidos entre os dias 23 e 25
de junho de 2016, sendo um questionário para gestores públicos, um para o cadeirante e o
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cego que farão os percursos e um para os transeuntes aleatórios que caminharem próximo ao
local no momento em que será realizada a pesquisa.

22

2 O DIREITO AMBIENTAL E O DIREITO URBANÍSTICO
2.1 O Direito Ambiental
O século XX foi marcado pelo processo de industrialização. A partir da Revolução
Industrial, iniciada na Inglaterra, o tecido social dos principais países do ocidente passou a
sofrer inúmeras transformações. Uma delas foi o crescente desenvolvimento de centros
urbanos, causado pela forte migração de pessoas das áreas rurais para grandes cidades.
Conforme preleciona Roberto Antônio Iannone:

Não se discute que a Revolução Industrial tenha constituído o marco de uma nova
era da história da humanidade. Além de permitir uma grande transformação na
produção de bens e serviços, realmente gerou uma verdadeira revolução, que se
tornou patente nas profundas transformações verificadas nas estruturas
institucionais, culturais, políticas, econômicas e sociais. (IANNONE, 1992, p. 63)

No Brasil, não foi diferente. Na primeira década do século XXI, as grandes cidades já
possuíam um alto nível populacional, o que consequentemente ocasionou diferentes
problemas ambientais.
Consoante os ensinamentos de Rodrigo Zouain de Silva:
A tutela ao meio ambiente, através de normas ambientais constitucionais a partir de
1988, possui uma inovação visível, uma vez que ele é tratado de forma mais
abrangente, completa, sistemática e deixou de ser visto exclusivamente do ponto de
vista econômico. (SILVA, 2012, p. 67)

Nesse contexto, cumpre ressaltar a importância desse ramo das Ciências Jurídicas
responsável pela regulamentação das relações entre o ser humano e o meio ambiente natural,
artificial, cultural e do trabalho.
O Direito Ambiental constitui uma disciplina jurídica recente em nosso país.
Segundo os ensinamentos de João Roberto Salazar:

Tanto o Direito Urbanístico como o Direito Ambiental constituem disciplinas
jurídicas mais recentes, principalmente no Brasil, sendo que muitos autores ainda
não reconhecem a autonomia científica de ambos.
Contudo, é certo que cada qual possui institutos próprios, sendo de Direito
Urbanístico, por exemplo, o planejamento urbanístico, o parcelamento do solo
urbano, o zoneamento de uso do solo, a ocupação do solo, o reparcelamento, e, de
Direito Ambiental, o zoneamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental.
(SALAZAR, 2011, p. 137-138)
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O Direito Ambiental é formado por um conjunto de regras gerais e específicas, bem
como por princípios que visam garantir o desenvolvimento sustentável do país, entendido
como a forma pela qual os indivíduos utilizam os recursos naturais para satisfazer suas
necessidades presentes sem comprometê-los para as gerações futuras.
Ainda nessa linha de pensamento, segundo os ensinamentos de Rodrigo Zouain da
Silva, “a autonomia do Direito Ambiental se justifica devido à existência de princípios,
regras, institutos jurídicos, teorias e metodologias específicas relacionadas à própria estrutura
e mobilidade” (SILVA, 2012, p. 65). Dessa maneira, é possível perceber a importância desse
ramo do Direito, pois um ambiente saudável destaca-se como condição fundamental para o
bom desenvolvimento econômico, individual e social de qualquer sociedade.

2.2 O Direito Urbanístico
O Direito Urbanístico é o ramo das ciências jurídicas que consiste em um conjunto
de normas reguladoras das atividades do poder público destinadas a coordenar e ordenar os
espaços urbanos.
Conforme preleciona José Afonso da Silva, sua existência é resultante de
transformações socais: “O direito urbanístico é produto das transformações sociais que vêm
ocorrendo nos últimos tempos” (SILVA, 2012, p. 36).
Ainda, de acordo com os ensinamentos de Mariana Senna Sant’Anna:

Podemos conceituar o Direito Urbanístico como o sistema legal que visa direcionar
o Estado na organização do espaço urbano. Nas palavras de José Afonso da Silva,
“O Direito Urbanístico [...] consiste no conjunto de normas jurídicas reguladoras da
atividade do Poder Público destinadas a ordenar os espaços habitáveis [...]”.
(SANT’ANNA, 2011, p. 119-120)

A Constituição Federal de 1988 inovou ao reconhecer o Direito Urbanístico como
um ramo autônomo do Direito. Ao receber o status de ramo autônomo, com seus próprios
institutos, não se confundindo com os do Direito Administrativo, o Direito Urbanístico
ganhou maior segurança jurídica, aperfeiçoando seus institutos e princípios.
No entanto, a autonomia desse ramo do Direito não implica que suas regras e
institutos vão operar isoladamente, haja vista que o Direito Urbanístico diferencia-se dos
outros ramos do Direito por ter uma grande vinculação com as técnicas urbanistas, conceito
frisado pelo doutrinador Vitor Carvalho Pinto: “Ocorre no Direito Urbanístico uma fusão do
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direito com a técnica, que altera sua forma de atuação, distinguindo-o dos ramos tradicionais
do direito” (PINTO, 2011, p. 228).
Apesar de ser um ramo novo dentro do Direito, o Direito Urbanístico deve oferecer
normatividade e praticidade. Sua formação, bem como sua implantação, está em processo de
afirmação e, segundo os ensinamentos de Claudia do Amaral Furquim, “com o feito, a
Constituição Federal e toda a legislação urbanística dela decorrente ou por ela recepcionada,
carecem de base doutrinária sólida a embasá-los” (FURQUIM, 2013, p. 97).
Conforme prelecionam os ensinamentos de Claudia do Amaral Furquim (2013, p.
98), na década de 1970 e 1980, ocorreram intensos debates e tentativas de estabelecer
instrumentos para serem utilizados na composição do Direito Urbanístico. Ainda sob os
ensinamentos da autora, ao tratar de Direito Urbanístico, assim consigna:

O Direito Urbanístico no Brasil, como ramo autônomo do Direito, está sob o
constante desafio de firmar suas bases conceituais e principiológicas. Isto porque,
embora seu estatuto jurídico básico esteja consolidado na Constituição Federal de
1988, segundo entendo, a produção jurídico-científica ainda não apresenta o grau de
especialização que já teríamos de ter em vista do tempo decorrido desde a
promulgação da Carta. (FURQUIM, 2013, p. 97)

O Brasil carece de um movimento na doutrina que tenda a elaborar bases com
conceitos firmes para que haja uma consolidação nesse Direito e seus instrumentos. Tal
movimento seria capaz de fornecer subsídios suficientes para uma boa elaboração legislativa
em âmbito urbanístico.
Sobre essa necessidade de construção doutrinária, Claudia do Amaral Furquim diz
que:

Essa inércia doutrina vem acarretando vários resultados negativos. O mais evidente
é o não reconhecimento pelos profissionais do direito da autonomia desse ramo
jurídico, quando contrastados seus instrumentos com institutos e instrumentos
oriundos do Direito Civil e do Direito Administrativo. (FURQUIM, 2013, p. 98)

Preleciona João Roberto Salazar que, “com efeito, é forçoso reconhecer que ao
disciplinar a organização dos espaços habitáveis, o Direito Urbanístico promove,
indiretamente, a proteção do meio ambiente” (SALAZAR, 2011, p. 138). Como o Direito
Urbanístico disciplina a organização dos espaços habitáveis, inevitavelmente ele se comunica
com a proteção do meio ambiente urbano e da mobilidade urbana.
Nesse sentido, assevera João Roberto Salazar (2011, p. 138) que o Direito
Urbanístico, através de uma interpretação de suas funções, visa à proteção e preservação do
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meio ambiente, de modo que contribui para a organização e promove, secundariamente, uma
melhoria na qualidade de vida de toda a população. Mesmo que as normas que o regem não
apresentem essas características de imediato, essa é sua função secundária.
Para tanto, conforme preleciona Vinícius Lott Thibau, “é indispensável, destarte,
que, de vez, o Direito Urbanístico assuma a sua autonomia teórico-científica para situar o
Povo como Sujeito fundamental no estabelecimento dos destinos da Cidade” (THIBAU,
2013, p. 122). A autonomia teórico-científica citada é crucial para o Direito atuar na qualidade
de vida do ser humano. Com as medidas que lhe são cabíveis através de suas normas,
completamente interligadas à proteção e à preservação, não só ao que tange ao meio ambiente
natural, mas também aos espaços habitáveis em que as pessoas/população/sociedade são
sujeitos fundamentais. É esse vínculo que estabelece os destinos das cidades e do nosso meio
ambiente urbano.
Segundo os ensinamentos de Victor Carvalho Pinto:

O direito urbanístico exige que toda e qualquer alteração no ambiente urbano seja
previamente planejada e projetada. Os planos e projetos são elaborados por técnicos,
ainda que sejam aprovados por políticos. Seu objetivo é assegurar que a construção
da cidade obedeça aos princípios e métodos do urbanismo.
O planejamento urbano não é feito todo de uma vez só, mas por etapas. Os projetos
específicos para cada obra devem obedecer a planos mais amplos, que têm por
objeto a cidade como um todo, ou partes dela. Estas etapas podem variar de país
para país, mas então sempre previamente definidas. Aplica-se, portanto, aos planos
urbanísticos o princípio da tipicidade: só podem ser aprovados os planos previstos
em lei que defina seu conteúdo específico. (PINTO, 2011, p. 129)

A modificação estrutural do perímetro urbano, no Direito Urbanístico, depende da
observação de diversos ritos, nos quais serão ressalvadas as questões técnicas e políticas para
sua aprovação. Referida necessidade de um procedimento mais rigoroso e sistemático dá -se
em causa da atribuição conferida ao poder público de atender ao interesse público, ou seja, o
da coletividade. Logo, conclui-se que tanto o Direito Ambiental quanto o Direito Urbanístico,
previstos na Constituição da República de 1988, tratam de importantes matérias de interesse
coletivo.
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2.3 Cidade, município e desenvolvimento sustentável
Com o intuito de facilitar a compreensão do tema enfrentado na presente pesquisa, é
importante trazer os conceitos dos institutos de cidade e município e as diferenças existentes
entre eles, além do conceito de desenvolvimento sustentável, para suscitar as hipóteses de
solução do problema levantado.

2.3.1 A relação entre cidade e município
Para Émilien Vilas Boas Reis, “a cidade é o local da organização e da relação social.
Neste ambiente vão ser criados normas e valores capazes de possibilitarem uma convivência
harmônica entre os indivíduos” (REIS, 2013, p. 29).
Consoante Mariana Senna Sant’Anna (2011, p. 125), o surgimento das cidades deuse, primeiramente, com o intuito precípuo da subsistência de um grupo de indivíduos. Na
antiguidade, os imperativos eram a alimentação e a proteção. Para a subsistência, o ser
humano foi obrigado a se organizar. Como frutos dessa organização, nasceram novas
necessidades sociais, como a troca de utensílios, a moeda, o trabalho, o culto e as festas
religiosas, entre outros. As formas como se organizaram contribuíram para que o ser humano
começasse a se preocupar com a estética, o que originou o urbanismo, que será explicado em
outro capítulo.
Sobre o conceito de cidades, José Afonso da Silva (2012, p. 24) defende que “nesse
ponto de vista, três concepções podem ser destacadas relativamente ao conceito de ‘cidade’:
(a) a concepção demográfica; (b) a concepção econômica; (c) a concepção de subsistema”
(SILVA, 2012, p. 24).
O conceito demográfico, conforme preleciona José Afonso da Silva (2012, p. 24), é o
conceito quantitativo de cidade, através do qual podemos considerar que a cidade é o
aglomerado urbano com certo número de habitantes. Por exemplo, 20.000 habitantes para a
Organização das Nações Unidas (ONU) e 50.000 habitantes para os Estados Unidos da
América.
A concepção econômica, de acordo os ensinamentos de José Afonso da Silva
(2012, p. 24-25), ampara-se na doutrina de Max Weber. Compreende-se como cidade quando
a população local atende a uma oferta economicamente importante de sua demanda cotidiana
de produtos no mercado local e, em parcela importante também, mediante produtos que os
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habitantes da localidade e a população dos arredores comercializam para introduzi-los ao
mercado.
Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva (2012, p. 25), a terceira
concepção entende a cidade como um conjunto de subsistemas administrativos, comerciais,
industriais e socioculturais no sistema nacional como um todo.
Visto como subsistema administrativo, a cidade é o palco de organizações públicas
que administram não somente a cidade, mas ainda regiões periféricas ao seu redor.
Preceitua José Afonso da Silva que os conceitos demográfico e econômico não são
os ideais para se delimitar as cidades no Brasil, pois “são conceitos jurídico-políticos que se
aproximam da concepção das cidades como conjuntos de sistemas” (SILVA, 2012, p. 25).
Cidade é um núcleo urbano caracterizado “por um conjunto de sistemas políticoadministrativo, econômico não-agrícola, familiar e simbólico como sede do governo
municipal, qualquer que seja sua população”, conforme ensina José Afonso da Silva
(2012, p. 25).
Os municípios são divisões territoriais administrativas e autônomas, governadas por
prefeituras e por câmaras municipais, exercendo respectivamente os poderes executivos e
legislativos. Os municípios são as menores divisões administrativas brasileiras, e abrangem as
zonas urbanas e as zonas rurais. Diferenciando-se assim do conceito de cidade, que se aplica
apenas a zona urbana.
Logo, é possível entender que o centro urbano, no Brasil, só se torna cidade no
momento em que o seu território se transforma em município.
A cidade é a sede do município brasileiro, uma divisão política territorial. As cidades
brasileiras têm como característica marcante o fato de ser um núcleo urbano que sedia o
governo municipal.

2.3.2 Conceito de desenvolvimento sustentável
Segundo os ensinamentos de Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath
(2013, p. 73), o conceito de desenvolvimento sustentável é, na verdade, um enigma. Trata-se
de um ideal da sociedade pós-moderna. Os autores trazem a discussão se tal busca pelo
desenvolvimento sustentável suprirá o famigerado debate entre o socialismo e o capitalismo
no século XXI, aspirando uma nova utopia da sociedade pós-industrial.
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Esse novo paradigma, ainda sob definição, é tão essencial que pode ser comparado a
conceitos vastos e importantes, que são básicos na concepção da sociedade, como justiça,
liberdade e democracia.
Ensinando sobre sustentabilidade e distribuição de deveres e benefícios, Newton
Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath (2013, p. 82) afirmam que buscar o caminho
para a sustentabilidade é uma necessidade democrática, visto que todos estão encarregados de
objetivos comuns, entre eles o de pertencimento, pois são parte deste mundo e, por isso,
devem aproveitar, de maneira inteligente, todos os benefícios que possam alcançar, cientes de
que tais benesses são de direito de todos e, em seguida, devem também se esforçar para
preservação destes bens, já que convivem em um condomínio pro-indiviso, em que tudo
pertence a todos.
Segundo os ensinamentos de Diego Coelho do Nascimento, Josefa Cicera Alves
Martins e Suely Salgueiro Chacon (2013, p. 209), a ONU, em 1987, realizou uma
Conferência Internacional a respeito de Meio Ambiente e Desenvolvimento.
No decorrer da mencionada conferência, o conceito de Desenvolvimento Sustentável
foi elaborado e caracterizado. Como resultado posterior à Conferência, as ideias e os preceitos
acerca de temáticas relacionadas a sustentabilidade foram vastamente difundidos.
Discorrem Diego Coelho do Nascimento, Josefa Cicera Alves Martins e Suely
Salgueiro Chacon que, com base no relatório “Brundtland – Nosso Futuro Comum”, produto
dos estudos que foram concretizados no âmbito da “Comissão Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento”, apresenta-se a conceituação mais aceita e utilizada de desenvolvimento
sustentável como “aquele que atende às necessidades atuais sem comprometer a capacidade
das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades” (NASCIMENTO; MARTINS;
CHACON, 2013, p. 209-210).
Assim, compreende-se que a sustentabilidade democrática precisa ser refletida “em
termos universalistas, ou seja, que nós, habitantes deste universo, temos a obrigação de
conservá-lo e de a cada dia descobrimos maneira de vivermos melhor”, conforme tomam nota
Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath (2013, p. 83).
Manter o mais preservado que pudermos o ambiente em que se convive é um dever,
visto que o ser humano é um simples comodatário que usa provisoriamente um bem que é de
todos do presente e do futuro.

2.4 A urbanização, a urbanificação e o urbanismo
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2.4.1 A urbanização
A urbanização teve destaque com as Revoluções Industriais e o êxodo rural. Como
consequências dessa migração, surgiram importantes cidades ao redor do mundo. As
Revoluções Industriais acarretaram uma ocupação nem sempre planejada do espaço urbano,
de modo que essa época marcou o crescimento acelerado do uso dos recursos naturais e a
ocupação das cidades de forma desordenada.
Em meados do século XX, a natureza começou a dar sinais de saturação, iniciando
uma fase em que as sociedades passaram a exigir a responsabilização cível, administrativa e
criminal pela degradação do meio ambiente.
Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva,

a urbanização gera enormes problemas. Deteriora o ambiente urbano. Provoca a
desorganização social, com carência de habitação, desemprego, problemas de
higiene e de saneamento básico. Modifica a utilização do solo e transforma a
paisagem urbana. (SILVA, 2012, p. 27)

Considerando o aumento populacional das cidades brasileiras nas últimas décadas,
bem como o aumento da frota de veículos, surgem também diversos problemas relacionados
à vida do ser humano no meio urbano.
No Brasil, a urbanização está diretamente ligada à fuga de massas, em que o cidadão,
à procura de melhores condições de vida, enfrenta o deslocamento do meio rural para o meio
urbano, gerando crescimento demográfico. A ocupação e o planejamento do solo relacionamse, nesse contexto, com direitos fundamentais positivados na Carta Magna de 1988.
Acerca da urbanização e seus conflitos decorrentes, discorrem Beatriz Souza Costa e
Mariza Rios (2013, p. 54) que, no Brasil, o fenômeno da urbanização é uma questão recente,
que marca os anos 1940, com um considerável aumento das taxas de urbanização. Em
consequência, o espaço urbano pode ser visto como um ambiente destinado a poucos,
provocando o surgimento de uma massa de indivíduos excluídos.
As autoras destacam o surgimento “de um espaço com lutas entre proprietários,
meios de produção, promotores imobiliários e a crescente massa de excluídos ocupando ora
terrenos públicos ora terrenos privados em um processo que cria e reproduz seu próprio
espaço” (COSTA; RIOS, 2013, p. 54).
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Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva (2012, p. 26), aplica-se a
nomenclatura técnica “urbanização” para delinear o processo no qual a população urbana
cresce em uma proporção superior à população rural.
A urbanização não se relaciona apenas ao crescimento das cidades, mas, sim, a um
fenômeno de concentração urbana. Ainda segundo José Afonso da Silva (2012, p. 26), a
sociedade em certo país reputa-se urbanizada quando a população urbana ultrapassa 50%.
É possível perceber facilmente que os países industrializados são bastante
urbanizados. Portanto, um dos índices muito utilizados pelos economistas para avaliar o
desenvolvimento de um país encontra-se no seu nível de urbanização.

2.4.2 A urbanificação
Segundo os ensinamentos de Diego Coelho do Nascimento, Josefa Cicera Alves
Martins e Suely Salgueiro Chacon:

A cidade imaginada enquanto espaço de socialização e oportunidade de qualidade de
vida foi perdendo estas características em virtude da falta de planejamento urbano. O
agravamento dos problemas urbanos coloca a cidade no centro das discussões atuais
em torno do modelo de desenvolvimento adotado, que necessita, urgentemente, do
planejamento e organização para ser solucionado. (NASCIMENTO; MARTINS;
CHACON, 2013, p. 209)

Sobre a importância de políticas públicas que permitam a utilização do espaço
urbano por todos os seres humanos, categoricamente explicam Newton Teixeira Carvalho e
Stella de Moura Kleinrath (2013, p. 83-84) que as cidades, espaços teoricamente organizados
para convivência, precisam ser entendidas dentro desse contexto.
Em outras palavras, nesses espaços, o pertencer e o compartilhar precisarão ser
inquietações de todos e, em seguida, o Estado precisa direcionar, especialmente por
intermédio de políticas públicas, auxílio àqueles que não obtiveram uniformidade de
utilização desse mencionado espaço e, como consequência, em comparação ao outro, que
também é usuário desse mesmo espaço, encontram-se em desvantagem.
Conforme esclarece José Afonso da Silva (2012, p. 27), através da intervenção do
Poder Público, obtém-se a solução dos problemas das cidades, buscando modificar o meio
urbano e criar novas formas urbanas. Compreende-se, então, que a urbanificação é o processo
de readequação da urbanização, consistente na remoção urbana, que é a reurbanização, ou na
elaboração artificial dos núcleos urbanos.
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A ordenação urbana, seus mobiliários e suas ferramentas, tais como os pavimentos,
as calçadas, entre outros, são de uso coletivo. Devido a essa coletividade, caberá ao Estado
prover a urbanificação. Trata-se de uma obrigação do Estado em trazer bem-estar comum aos
cidadãos.
Logo, por atingir um grande número de pessoas, a urbanificação deverá ser provida
principalmente pelo Estado, e o interesse privado poderá atuar de forma secundária e até
mesmo com incentivos públicos.

2.4.3 O urbanismo
Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva, “a urbanização criou problemas
urbanos que precisavam ser corrigidos pela urbanificação, mediante a ordenação dos espaços
habitáveis – de onde se originou o urbanismo como técnica e ciência” (SILVA, 2012, p. 27).
O urbanismo traz consigo uma série de características que afetam tanto a estrutura da
formação em si da sociedade, como a da questão ambiental, sempre tentando manter a lógica
e o interesse para os poderes público e privado.
Segundo os ensinamentos de Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath,
“a preocupação com a ocupação desarranjada do solo urbano tem como consequência o
desequilíbrio à infraestrutura urbana [...]” (CARVALHO; KLEINRATH, 2013, p. 76).
Construções inacessíveis para pessoas com deficiência, falta de saneamento básico,
entre outros, são obstáculos facilmente perceptíveis para aqueles que são excluídos pela falta
de mobilidade urbana e acessibilidade nas cidades brasileiras.
Ensina José Afonso da Silva (2012, p. 28) que, como técnica e ciência
interdisciplinar, o urbanismo está relacionado à cidade industrial, como um mecanismo de
reparação dos desequilíbrios urbanos, surgidos da urbanização e impulsionados com a
denominada “explosão urbana” dos tempos atuais.
A política urbana carrega particularidades que fazem de sua atuação institucional um
desafio bastante complexo. Sobre esse assunto, Victor Carvalho Pinto ensina que “a
concentração demográfica torna ubíquas as externalidades e os bens coletivos, o que favorece
a atuação estatal” (PINTO, 2011, p. 71-72).
Ainda nessa linha, destaca o autor:

Entretanto, a proximidade entre reguladores e regulados acentua a força dos grupos
de pressão e induz à troca de votos no interior do Legislativo, o que reduz a
racionalidade das políticas públicas. De outro lado, o caráter altamente técnico do
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urbanismo dificulta o controle democrático das políticas que visam implementá-lo,
apesar de suas medidas terem efeitos diretas sobre os moradores. A política urbana
ilustra, portanto, todos os principais desafios do Estado contemporâneo em grau
acentuado. (PINTO, 2011, p. 71-72)

É importante frisar que o urbanismo, essencial nos países mais desenvolvidos, trata
não apenas do arranjo físico e territorial das cidades, mas também trabalha tecnicamente com
o território periférico do centro urbano e engloba este, abrangendo o meio rural e o meio
urbano e, qualitativamente, todas as exterioridades referentes à qualidade do meio ambiente.
2.5 Princípios ambientais urbanísticos
A Carta Magna de 1988 é uma Constituição principiológica e um importante marco
para o reconhecimento do direito a uma cidade democrática, inclusiva, planejada e capaz de
oferecer dignidade ao ser humano, principal usuário do meio ambiente urbano.
Prescreve José Afonso da Silva (2012, p. 37) que, inicialmente, vão nascendo normas
disciplinadoras para uma nova realidade em desenvolvimento e, no momento em que tal
normatividade específica vai-se ampliando e adquirindo novos contornos, torna-se necessário
que os doutrinadores comecem a se preocupar, especulando acerca de sua base em princípios
genéricos da Ciência Jurídica, na procura da sistematização do material existente, e logo
começam a apresentar prováveis saídas para os múltiplos problemas que se exibem.
Para o ordenamento jurídico brasileiro, o juiz, ao analisar determinado caso concreto,
definirá qual princípio será adotado, bem como quais serão a forma e o limite de sua
aplicação. Dessa forma, ao constatar a presença de conflitos de princípios, deve o magistrado
aplicar aquele que melhor se adeque ao caso concreto. Outros sim devem ser trazidos à baila:
os princípios constitucionais, visto que são a base de qualquer decisão, devendo ser
observados em todo procedimento. Além disso, a criação de qualquer norma deve,
obrigatoriamente, atentar às diretrizes principiológicas previstas na Constituição da República
de 1988.
Segundo os ensinamentos de Maraluce M. Custódio acerca dos princípios:

A aplicação e definição de que princípio adotar, se dá no caso concreto, quando o
juiz vai decidi-lo. Assim, o direito está ligado a uma raiz principiológica, da qual
também surgem regras, trazendo a constituição, os princípios jurídicos que devem
ser levados em consideração na análise e decisão dos casos, e que fundamentam as
regras criadas. Os princípios são analisados de acordo com a moral social do
momento da aplicação, ou seja, são interpretados de acordo com o momento
histórico. (CUSTÓDIO, 2014, p. 150)
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Assim, a depender do momento histórico da ocorrência de determinado fato, a
decisão a ser tomada, fundamentada em raízes principiológicas, poderá constituir em caráter
brando ou majorada severidade.
Partindo do pressuposto de que a construção da sociedade está em constante
evolução e estando esta intrínseca na formação do ser humano como cidadão, os princípios
deverão ser aplicados ao caso concreto por essa mesma ótica.
Existem diversos princípios constitucionais importantes para embasar o Direito
Urbanístico, como o da dignidade, o da igualdade e o da solidariedade. Nesta pesquisa, foi
considerada indispensável a análise específica dos princípios da função social da propriedade,
do planejamento urbano e da gestão democrática da cidade.
Segundo os ensinamentos de Victor Carvalho Pinto, “o princípio da função social da
propriedade urbana constitui a peça-chave do direito urbanístico” (PINTO, 2011, p. 161).
Conforme a Constituição, em seu art. 182, § 2º, a realização do princípio da função
social da propriedade urbana está associada à observação das “exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, 1988).
Sobre esse fato, é possível compreender que o sentido desse princípio ainda
permanece muitas vezes mal compreendido. Geralmente, tal princípio é confundido com
justiça social e com um condicionamento de interesses privados perante o interesse público.
Ainda acerca do princípio da função social da propriedade, segundo os preceitos de
Mariana Senna Sant’Anna (2011, p. 122), conforme diz o artigo 5º da Constituição da
República de 1988, a garantia ao direito de propriedade está relacionada ao fato de que tal
propriedade terá de se subordinar a uma função social.
Sob esse viés, a função a ser desempenhada pela propriedade não é apenas a de servir
aos interesses do proprietário particular, mas também a de atender aos desejos da coletividade.
No entanto, o particular não tem direito de usar sua propriedade e dispor dela irrestritamente,
visto que está prevista pela lei a satisfação das necessidades da sociedade durante esse uso.
Em continuidade, outro princípio citado a ser analisado é o princípio da gestão
democrática da cidade.
Esse princípio, como o próprio nome sugere, busca garantir que todos os cidadãos
possam ter acesso às medidas de políticas públicas, participando efetivamente da gestão da
cidade.
O Estatuto da Cidade traz uma clara diretriz em seu artigo 2°, II, afirmando que
deverá haver a participação da população e das associações representativas, tanto na
elaboração, quanto na execução dos planos, programas e projetos urbanísticos.
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A participação efetiva da população na gestão da cidade é a peça-chave de uma
gestão democrática, visto que apenas quando os usuários, mesmo em minoria – como no caso
das pessoas com deficiências, objeto de estudo desta pesquisa –, participam da elaboração de
leis, da promoção de políticas públicas ou da fiscalização da implantação de medidas de
inclusão é que se pode garantir que os derradeiros anseios e necessidades dessas pessoas são
valorizados e ponderados no planejamento urbano.
Por último, e não menos importante, o princípio do planejamento. Conforme o artigo
182 da Constituição da República de 1988, a política sobre desenvolvimento urbano,
executada pelo poder público do município, objetiva ordenar o total desenvolvimento da
função social da cidade e também garantir o bem-estar dos brasileiros (BRASIL, 1988).
O plano diretor é o mais importante mecanismo do princípio do planejamento e está
disposto no §1º do artigo 182 da Constituição Federal de 1988:

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana. (BRASIL, 1988)

Após a Constituição Federal de 1988, estabeleceram-se planos urbanísticos no nível
federal, no estadual e no municipal, com finalidades e atuações distintas, mas todos voltados
para o planejamento urbano.
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3 DIREITOS HUMANOS APLICADOS AO DIREITO AO ACESSO A UM MEIO
AMBIENTE URBANO INCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 A inclusão do outro por meio do discurso – democracia participativa para Jurgen
Habermas
Jurgen Habermas, marco teórico da presente dissertação, trabalhou bastante o
conceito de democracia participativa (2003). A inclusão do outro por meio do discurso é a
condição para garantir a legitimidade do procedimento democrático.
O Estado Democrático de Direito seria uma evolução em relação ao Estado Liberal,
se considerado que as soluções sociais devem acontecer em condições que incluam a livre
contribuição dos envolvidos, através de ampla participação (HABERMAS, 2003, p. 142).
Para o autor, o Estado Democrático de Direito teria a incumbência de ajustar as
distorções atinentes à validade jurídica, que é produzida pelo Estado Liberal e pelo Estado
Social.
Segundo Jurgen Habermas (2003, p. 146), o cidadão, para realizar a sua vida digna,
precisa participar da questão política de forma ativa, como não apenas detentor do Direito,
mas realizador dele.
O Estado Liberal e o Estado Social ignoram os direitos que Habermas chama de
direito de participação e direito de fiscalização (HABERMAS, 2003, p. 147). A sociedade
deve mudar, assegurando a autonomia privada e a autonomia cidadã das pessoas, com o
intuito de garantir a justiça e a democracia.
A democracia participativa tem o poder de obter representatividade de interesses
opostos, buscar um equilíbrio e nortear políticas públicas inclusivas.
Para Habermas (2003), o Estado Democrático de Direito se dá através de um viés
social de participação. Esse viés social tem o condão de permitir que todos os cidadãos, como
as pessoas com deficiência, manifestem sobre seus direitos. Seria como se, ao instituir as
medidas ideais para um passeio acessível a um cadeirante, este fosse chamado a se expressar e
contribuir para a tomada de decisão.
Habermas utiliza de modo recorrente as expressões “direitos de comunicação” e
“direitos de participação política”. Seu objetivo com esses direitos é aumentar a legitimidade
da representação política e o processo de elaboração de leis (HABERMAS, 2003, p. 53).
Os cidadãos precisam ser efetivamente participantes da vida política e da vida
jurídica, criando o que se pode chamar de “autolegislação racional de cidadãos politicamente
autônomos” (HABERMAS, 2003, p. 54).
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A autolegislação é um importante caminho para que as pessoas com deficiência,
enquanto destinatários dos direitos, também possam se perceber como elaboradores do
Direito, por intermédio do discurso jurídico. É preciso ouvir e ser ouvido, enquanto se busca
uma igualdade de direitos.
Para Habermas, o processo legal de elaboração das leis deveria ter ampla
participação popular, através da garantia de direitos de comunicação e direitos de participação
política.

A teoria do Direito fundada no discurso entende o Estado Democrático de Direito
como a institucionalização de processos e pressupostos comunicacionais necessários
a uma formação discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita, por seu turno,
o exercício da autonomia política e a criação legítima do direito.
(HABERMAS, 2003, p. 181)

Dessa maneira, seria possível trazer uma efetiva participação dos cidadãos para
impulsionar e legitimar o Estado Democrático de Direito.
Entretanto, é imprescindível impedir a diminuição do sistema de direitos em questões
de moralidade ou acerca de éticas de soberania do povo, visto que precisa existir aposição ou
mesmo condicionamento da autonomia privada em contrapeso à autonomia política. As duas
estão atreladas e fazem uso da discursiva integrativa nos processos de decisão e de
planejamento.

3.2 Breves apontamentos sobre Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988
como positivação do direito ao acesso ao meio ambiente urbano
O direito a um meio ambiente, bem como o seu reconhecimento como direito
fundamental do ser humano, apareceu em Estocolmo, em 1972, na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que foi efetivado pela Organização das Nações
Unidas (ONU), dando origem ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
Após a Convenção de Estocolmo, no ano de 1972, o meio ambiente passou a ter o
reconhecimento de direito humano, através da Declaração sobre o Ambiente Humano, a qual
dizia que o ser humano tem o direito à liberdade e à igualdade, bem como a desfrutar de
condições de vida adequadas e de um meio ambiente que lhe permita dignidade.
Já no ano de 1988, mesmo ano da Constituição da República do Brasil, ocorreu o
Protocolo de San Salvador, que trazia a noção que conhecemos de que todo ser humano tem
direito a um meio ambiente sadio.
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, prevê o direito fundamental à
sadia qualidade de vida, através de um meio ambiente ecologicamente equilibrado:

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. (BRASIL, 1988)

Com a inserção do direito a um meio ambiente sadio nos direitos humanos
resguardados pela ONU, o Brasil constitucionalizou esse direito na Constituição Federal de
1988.

3.3 A relação entre o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico: a proteção ao meio
ambiente urbano como direito humano
O Estado tem por obrigação resguardar os direitos humanos e, consequentemente,
resguardar o direito a um meio ambiente sadio e equilibrado a todos os cidadãos.
Segundo os ensinamentos de Leandro Henrique Goulart e Josiane Livia Fernandes,
versando sobre direito a um meio ambiente digno:

A autoridade do direito a um meio ambiente hígido configura-se, em verdade, como
alargamento do direito à vida, seja sobre o prisma da existência física e saúde da
humanidade, seja pela dignidade inerente a essa existência, uma vez que é a
qualidade de vida que faz com que se tenha sentido a vida. (GOULART;
FERNANDES, 2012, p. 147)

De modo geral, incumbe aos Estados promover o respeito universal e trazer medidas
de resguardo de todos os direitos humanos; dentre eles, destaca-se a tutela do meio ambiente,
que deverá propiciar aos seres humanos uma melhor qualidade de vida, segundo os
ensinamentos de Rodrigo Zouain da Silva (2012, p. 65).
Ainda segundo os ensinamentos de Rodrigo Zouain da Silva, “atualmente, entendese que, inerente à vida, está o meio ambiente equilibrado, propiciando plenitude e dignidade
ao homem” (SILVA, 2012, p. 65).
Em conformidade com os ensinamentos de Vinícius Lott Thibau (2013, p. 121), a
população brasileira possui o direito a uma fiscalização irrestrita referente ao meio ambiente,
não somente na esfera natural, mas também na esfera artificial.
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Para esta pesquisa, foi trabalhado apenas o direito das pessoas com deficiência a um
meio ambiente urbano, em especial dos cegos e dos cadeirantes – objeto da pesquisa de
campo deste trabalho –, que precisam se locomover de forma livre, segura e independente.
Para isso, é preciso analisar com dedicação a origem dos centros urbanos e a forma
como eles crescem. O meio ambiente urbano é o ambiente das cidades. Em outro capítulo,
serão diferenciados os conceitos de cidade e de município.
O surgimento e o crescimento dos centros urbanos ocorrem de acordo com as
necessidades de seus habitantes. Na medida em que acontece o aumento da população, o meio
ambiente natural dá lugar a moradias, comércio, escolas, hospitais, de acordo com as
necessidades locais da cidade.
Acerca do meio ambiente urbano e das cidades, assevera Émilien Vilas Boas Reis:

O mundo contemporâneo é formado em sua maior parte pelas cidades. A cidade
atual tem vários problemas em sua vida diária. Violência, engarrafamento, poluição
sonora e visual, acúmulo de lixo, falta de infraestrutura e outros problemas fazem
parte do cotidiano do cidadão. Mesmo com esses problemas, a cidade também tem
possibilitado a perpetuação da espécie humana. Sem dúvida, há um grande
paradoxo. (REIS, 2013, p. 23)

Os espaços físicos ocupados pelo ser humano, em sua maioria, não são previamente
projetados, crescem de forma desordenada e em muitos casos carecem de controle, de
autorização de órgãos competentes, estudos da área de ocupação por técnicos do urbanismo, o
que acaba gerando obstáculos para a mobilidade do meio ambiente urbano.
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4 MOBILIDADE URBANA, PLANEJAMENTO URBANO E APRESENTAÇÃO DO
CONCEITO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1 Conceito e legislação de mobilidade urbana
É importante trazer uma conceituação do que seria mobilidade urbana para delimitar
a presente pesquisa. O conceito aqui utilizado foi o da Lei nº. 12.587, de 2012, que trata da
Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em seu artigo 4º, II, traz que mobilidade urbana é a

condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço
urbano. (BRASIL, 2012)

Com o advento da Lei nº. 12.587 de 2012, foram instituídas as diretrizes da Política
Nacional da Mobilidade Urbana. A questão da mobilidade urbana é tão essencial para as
cidades que, além das diretrizes, a referida Lei trouxe o conceito de mobilidade urbana e ainda
aprofundou no tema ao trazer as diferenças de transportes de pessoas ou de passageiros, de
carga, transportes de uso coletivo e individual, as infraestruturas de mobilidade urbana, e
ainda mais importantes: os princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Como dito, a Lei n.º 12.587/12 trouxe os princípios que fundamentam a Lei de
Mobilidade Urbana, em seu artigo 5º, sendo eles:
Art. 5o A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes
princípios:
I - acessibilidade universal;
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e
ambientais;
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte
urbano;
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas;
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes
modos e serviços;
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. (BRASIL, 2012)

Tais princípios, apesar de recentes, são de muita valia para introduzir a preocupação
da mobilidade urbana no planejamento das cidades brasileiras.
A falta de mobilidade urbana pode ocasionar o travamento físico de uma cidade.
Sobre a mobilidade urbana, Beatriz Souza Costa e Mariza Rios anotam que “a preocupação
com a mobilidade urbana deve-se à complexidade das relações humanas, e a importância de
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um deslocamento viável e constante para o desenvolvimento econômico do país” (COSTA;
RIOS, 2013, p. 65).
Essa preocupação faz com que as cidades precisem buscar cada vez mais soluções
para a otimização da mobilidade urbana. Muito além de uma questão de conforto, a
mobilidade influencia nas relações sociais e econômicas das cidades.
As decisões tomadas, de alguma forma, são influenciadas pela maneira como se
desloca. Comprar uma casa depende, entre outros fatores, da distância entre a residência e o
local de trabalho, por exemplo. Muito mais que um fator acessório, o caminho a ser
percorrido é questão definidora das escolhas dos indivíduos.
As atividades comerciais também dependem de um deslocamento efetivo. A falta de
mobilidade pode se tornar um fator de queda de investimentos ou perda de interesse pelos
negócios de determinada região.
Diego Coelho do Nascimento, Josefa Cicera Alves Martins e Suely Salgueiro Chacon
(2013, p. 217) defendem que os pedestres, ao caminhar pelas cidades, encontram
corriqueiramente obstáculos de mobilidade, seja pelo pequeno tamanho das calçadas ou pela
ocupação imprópria destas por comerciantes, numa notável diferença de prioridades no
momento em que se compara esse seguimento com os automóveis de uso individual.
A existência de um centro urbano que não seja capaz de atender às demandas de
mobilidade urbana da população que nele transita gera diversas consequências a todos os
envolvidos.

4.2 Apresentação e conceito de pessoa com deficiência
O direito de pessoas com deficiência ao acesso e à utilização do meio ambiente
urbano é entendido neste trabalho como um direito humano. Logo, é importante trazer o
conceito de pessoa com deficiência. Para esta pesquisa, utiliza-se o conceito trazido pela
recente Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Essa Lei apresenta em seu
artigo 2º:

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015)
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A nomenclatura optada para utilização neste trabalho foi “pessoa com deficiência”,
seguindo os passos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O ser humano pode ter uma
deficiência, mas isso não se traduz como uma pessoa deficiente. O usual termo “deficiente”
não se coaduna com a realidade, pois deficiente é a sociedade que não é capaz de aceitar e
incluir seres humanos, tão adaptáveis por natureza.
Também não foram utilizadas expressões como “pessoas portadoras de necessidades
especiais”, tendo em vista que a deficiência não é algo que se porta ou que se possa desfazer
ou jogar fora, ou mesmo transmitir como um vírus ou uma doença contagiosa. É preciso
aumentar o conhecimento científico sobre as necessidades das pessoas com deficiência.
Nesse sentido e com palavras de inigualável sabedoria, José Espinola Veiga ensina:

Felizmente, a natureza humana é, de todas, a que tem a maior capacidade de
adaptação. Assim, o homem se acomoda a quaisquer circunstâncias que a vida lhe
oferece. Nisso reside, aliás, o eixo de explicação da vida do homem que não vê.
Suprima-se a um cão a vista, o ouvido e o olfato, e ele morrerá, por certo. Sem a
vista, sem o ouvido e sem o olfato viveu Laura Bridgan, logrando assimilar uma boa
parcela de conhecimentos. (VEIGA, 1983, p. 108)

Cabe ao Estado, por meio da instituição de políticas públicas, e à sociedade, por meio
da cobrança de efetividade dessas políticas, a responsabilidade de tornar as cidades mais
inclusivas e acessíveis.
Também incumbe ao Estado disponibilizar meios próprios para o desenvolvimento
da pessoa de acordo com sua individualidade. Como direito fundamental assegurado pela
Constituição, é exigível por todos.
Segundo os ensinamentos de Vinícius Lott Thibau:

Não há se falar em Cidade democraticamente construída, se não forem satisfeitos,
antes, os direitos à vida, à dignidade e à liberdade que, diante de uma fecundidade
que lhes é ínsita, no recinto urbano, encapariam a fruição dos direitos à terra urbana,
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos
serviços públicos, ao trabalho, ao lazer e à segurança. (THIBAU, 2013, p. 135)

Ponderando sobre a exclusão social, Felipe Carmelo de Freitas Evangelista traz que
“o estudo da exclusão social é uma ferramenta de análise dos modos e motivos da privação do
acesso experimentado por indivíduos e grupos que não consegue usufruir dos benefícios
oferecidos pelas sociedades e economias” (EVANGELISTA, 2012, p. 207).
Ou seja, a exclusão social fere além dos direitos sociais. Quando as necessidades
básicas do indivíduo não são satisfeitas, considerando a deficiência dos bens e dos serviços, as
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noções de segurança, de justiça, de cidadania e de representação política decompõem-se em
direitos afastados dos grupos excluídos.

4.3 Breves apontamentos sobre planejamento urbano
É necessária uma ampla reflexão sobre qual a cidade que queremos e qual a cidade
ideal para inclusão social e, para isso, é preciso um diálogo aberto e participativo de várias
áreas do saber, além de uma concisa digressão histórica acerca do planejamento urbano
brasileiro.
Dessa maneira, sobre qual a cidade ideal a ser planejada, ensina Émilien Vilas Boas
Reis:

Qual a melhor cidade? Qual a melhor forma de vida na cidade? Essas são questões
que dependem de várias áreas do saber. Uma das formas de se contribuir no debate é
fazer uma retomada sobre as cidades ao longo da história (a cidade real) e como os
pensadores de diferentes épocas refletiam sobre esta mesma cidade (a cidade ideal),
buscando insights para o mundo atual. (REIS, 2013, p. 23)

De modo geral, o que caracteriza a “melhor cidade” são os aspectos que
proporcionem um grau de satisfação elevado e bem-estar de seus habitantes. Alguns exemplos
de indicadores muito considerados para avaliação qualitativa são: transporte, saneamento
básico, educação, malha viária, entre outros. Entretanto, apenas tais fatores indicadores não
são suficientes e este trabalho debruça-se sobre um deles em especial: a mobilidade (ou
imobilidade) urbana para cegos e cadeirantes.
Segundo os ensinamentos de Mariana Senna Sant’Anna, “o planejamento urbano é
um instrumento técnico elaborado e implementado para a transformação da realidade da
cidade” (SANT’ANNA, 2011, p. 134).
A segunda Grande Guerra não fora responsável somente por barbáries e atrocidades
vistas pelo ser humano no século passado. A ascensão exponencial da economia norteamericana, bem como a reconstrução da desolada Europa, foi um aspecto determinante para o
panorama socioeconômico de diversas nações, entre elas o Brasil.
De acordo com a digressão histórica de Mariana Senna Sant’Anna, em meados de
1950, através do período de industrialização e as consequentes mudanças econômicas,

o Brasil passou a sofrer maiores influências mundiais, o que acarretou na adoção de
algumas concepções globalizadas. Urbanistas reformadores europeus fizeram com
que novas práticas administrativas fossem absorvidas pelo Estado brasileiro.
(SANT’ANNA, 2011, p. 124)
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Ainda segundo Mariana Senna Sant’Anna, “o Programa de Metas elaborado em
1956, durante o governo Juscelino Kubitschek, representou um grande avanço na relação do
Estado com a sua economia” (SANT’ANNA, 2011, p. 124). Já o governo de João Goulart foi
fundamentado em uma política econômica abalizada em planos. O Plano Trienal fazia a
análise da situação econômica do país e sugeria as metas para as reformas.
Importante frisar que o referido e famigerado plano econômico de Juscelino
Kubitschek foi protegido e defendido por diversos seguimentos da sociedade brasileira, de
modo que o planejamento urbano começou a ser bem visto no Brasil.
Mesmo depois dos frequentes flertes da era Vargas com práticas europeias e dos
Estados Unidos (EUA), os governantes insistiram em planos de industrialização e
internalização do desenvolvimento. Em muitas gestões posteriores, era possível perceber a
presença dos planos de metas, bastante correntes no velho continente, com destaque para o
período de Juscelino Kubitschek e o do regime militar.
Durante o aclamado governo de Juscelino, o plano “50 anos em 5” representou bem
o paradigma adotado pelo poder público. Houve um franco avanço industrial no país, assim
como a faraônica construção de Brasília, para levar o desenvolvimento às regiões
consideradas ermas da nação. De igual maneira, o período militar manteve tais práticas e foi
responsável por grandes projetos, como a ponte Rio-Niterói.
Fica, portanto, clara a razão pela qual o planejamento estatal foi bem recebido e,
posteriormente, bem quisto pelos brasileiros, que viam, enfim, tão sonhada emancipação
econômica e social materializar-se de alguma forma. Era o princípio de planejamento urbano
significativo a ser adotado no Brasil.
Segundo os ensinamentos de Mariana Senna Sant’Anna:

O sistema de planejamento dos anos 60 e 70 tinha como agente fundamental o
Estado. Os problemas deste modelo identificados por alguns estudiosos são “a
superestimação da capacidade de atuação do Estado enquanto ator independente e
subestimação do papel das forças de mercado que atuam fora do controle estatal e
dos entraves institucionais dentro da própria máquina pública”.
Com a Constituição de 1988 as forças políticas de centro-esquerda fortaleceram o
modelo institucional, redistributivo, universalista e igualitário de organização social
no Brasil. A partir disto, o Estado de Bem-Estar passa a ser reestruturado.
(SANT’ANNA, 2011, p. 125)

Entre os fatores que contribuem para o desequilíbrio ambiental, destacam-se a falta
de fiscalização, a falta de incentivos para participação popular na requalificação das cidades e
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a falta de investimentos governamentais direcionados à conscientização não somente da
poluição em geral, mas também daqueles que são detentores dos meios de produção. Estes, na
vontade incontrolável de obter lucro, utilizam práticas agressivas de degradação ambiental,
mesmo em um ambiente urbano.
Os limites taxativos de alterações, transformações e planejamento dentro dos meios
urbanos devem ser respeitados. É de extrema importância que haja a conscientização de que
se tais limites forem ultrapassados, se tais planos forem implantados de forma incorreta,
haverá uma população com deficiência que será prejudicada.

4.4 O planejamento urbano do Município de Belo Horizonte para a mobilidade
Para a construção da presente dissertação, foi analisado o “Plano Estratégico BH
2030”, versão revisada de maio de 2016, e suas previsões de políticas públicas para a inclusão
do direito ao meio ambiente urbano para pessoas com deficiência. Trata-se do planejamento
feito pelo Poder Público municipal de Belo Horizonte com previsão até 2030.
Conforme preleciona o Plano Estratégico BH 2030:

O atendimento especial à pessoa com deficiência faz parte do conjunto dos direitos
humanos. Todo ser humano tem o direito de desfrutar de todas as condições
necessárias para o desenvolvimento de seus talentos e aspirações, sem ser submetido a
qualquer tipo de discriminação ou constrangimento. A realização dos direitos das
pessoas com deficiência exige ações que contemplem tanto o direito universal quanto
o direito de grupos específicos, tendo sempre como objetivo principal minimizar ou
eliminar a lacuna existente entre as condições das pessoas com deficiência e as
pessoas sem deficiência. (BELO HORIZONTE, 2016, p. 152)

O próprio documento municipal toma nota que o direito ao acesso ao meio ambiente
urbano pelas pessoas com deficiência é um direito humano.
A análise minuciosa do documento demonstra que o tema é uma das preocupações
dos gestores públicos municipais.

Em Belo Horizonte, as políticas públicas de promoção e defesa de direitos das pessoas
com deficiência já estão articuladas, com ênfase nos seguintes eixos estruturantes:
disseminação da informação; intersetorialidade entre os órgãos da administração
direta e indireta; promoção da acessibilidade no princípio do desenho universal,
visando à plenitude do direito de ir e vir por meio do acesso aos equipamentos e
serviços públicos. (BELO HORIZONTE, 2016, p. 16)

O documento traz a noção de princípio do desenho universal. O princípio do desenho
universal, segundo Charles L. Wright, é “o desenho de produtos e ambientes para ser
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utilizáveis por todas as pessoas, no limite do possível, sem a necessidade de adaptação ou
desenho especializado” (WRIGHT, 2001, p. 55).
A noção de desenho universal inclui que o espaço público deve ser utilizado com
facilidade por pessoas com deficiência, de forma igualitária a pessoas sem deficiência.
Com o intuito de verificar a atual situação do princípio do desenho universal na
cidade de Belo Horizonte, esta dissertação trabalhará uma pesquisa de campo, com um cego e
um cadeirante na capital mineira, bem como outras pessoas sem deficiência.

46

5 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA BRASILEIRA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO MEIO AMBIENTE URBANO
Neste capítulo, abordam-se apenas as legislações urbanísticas que contribuem para a
inclusão de pessoas com deficiência. Serão analisadas legislações federais, legislações
estaduais de Minas Gerais e legislações municipais de Belo Horizonte, a capital mineira.

5.1 Os planos urbanísticos federais, estaduais e municipais
O Direito Urbanístico, conforme Victor Carvalho Pinto,

é o ramo do direito em que esta vinculação entre a intervenção do Estado na
economia e o planejamento foi mais claramente estabelecida. Nele, os planos
urbanísticos são os instrumentos reservados para a conformação do direito de
propriedade. (PINTO, 2011, p. 200)

Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva:

O processo de planejamento encontra fundamentos sólidos na CF de 1988, quer
quando, no art. 21, IX, reconhece a competência da União para “elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social”, quer quando, no art. 174, § 1º, inclui o planejamento entre os
instrumentos de atuação do Estado no domínio econômico, estatuindo que “a lei
estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento”, ou ainda, quando, mais especificamente, atribuiu aos Municípios
competência para estabelecer o planejamento e os planos urbanísticos para
ordenamento do seu território (arts. 30, VIII, e 182).
O planejamento, assim, não é mais um processo dependente da mera vontade dos
governantes. É uma previsão constitucional e uma provisão legal. Tornou-se
imposição jurídica, mediante a obrigação de elaborar planos, que são os
instrumentos consubstanciadores do respectivo processo. Importa, aqui, notar que,
entre nós, sua natureza está perfeitamente estabelecida pela CF quando, no art. 48,
IV, diz que cabe ao Congresso Nacional dispor, com a sanção do Presidente da
República, sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de
desenvolvimento. Com isso, os planos adquirem natureza de lei, pois, de fato, são
aprovados por lei, de que ficam fazendo parte integrante. (SILVA, 2012, p. 88)
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Gráfico 1: Planos urbanísticos federais, estaduais e municipais

Fonte: SILVA, 2012, p. 104.

Portanto, pode-se concluir que cada plano urbanístico deve ser elaborado por meio de
um procedimento próprio, levando em conta os interesses e necessidades de cada cidade. Para
isso acontecer de forma eficiente, os planos não devem ser elaborados da mesma forma que as
leis ordinárias.
Segundo os ensinamentos de Victor Carvalho Pinto (2011, p. 227), o Estatuto da
Cidade, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano e o capítulo acerca da regularização fundiária
da Lei 11.977/2009 demonstram, em diferentes dispositivos, um aspecto bastante técnico dos
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planos urbanísticos. Tais leis citadas utilizam conceitos jurídicos indeterminados que podem
ter uma aparência vaga para o leigo, porém são “operacionais para os profissionais da
engenharia, da arquitetura e do urbanismo” (PINTO, 2011, p. 227).
É um dever do Poder Público prezar pelo bem-estar social de todos, com igualdade e
uniformidade.
Portanto, é dever do Estado criar instrumentos para gerar uma cidade com direitos e
oportunidades igualitárias e, dessa maneira, entender a importância da cidade, onde se percebe
a convivência de diversas atividades econômicas e que acaba se tornando um local de
relacionamento de diversos grupos étnicos e culturais.
De acordo com os ensinamentos de Vinícius Lott Thibau, as diretrizes gerais de
política urbana, trazidas pela Lei nº 10.275/2001, que trata do Meio Ambiente Artificial, se
avaliadas, “em tese, são capazes de enunciar uma possibilidade de êxito na ordenação do
pleno desenvolvimento das funções da Cidade e da propriedade urbana no Brasil” (THIBAU,
2013, p. 133-134).
Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva, os planos urbanísticos locais se
fundamentam no art. 30, VIII, da CF/88, em que se reconhece a competência do município
para atuar com o intuito de promover, quando lhe couber, um ordenamento territorial
adequado, “mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano” (SILVA, 2012, p. 56-57). Trata-se, nesse caso, de uma competência própria e
exclusiva.
É possível notar que a intenção do planejamento local é adequar o ordenamento do
território municipal com o intuito de disciplinar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo
urbano.
Planos urbanísticos, como instrumentos de ordenação do direito de propriedade e
como mecanismos de organização e gestão das cidades, têm relação direta com a inclusão de
pessoas com deficiência. A presente pesquisa trabalhará alguns planos urbanísticos e analisará
sua contribuição para a inclusão de pessoas com deficiência no meio ambiente urbano.

5.2 Legislação federal brasileira
Na Constituição brasileira de 1988, a matéria urbanística recebeu atenção especial.
Em consonância com os ensinamentos de José Afonso da Silva (2012, p. 56), a Constituição
da República de 1988 contribuiu com bastante ênfase à matéria urbanística, trazendo
dispositivos a respeito das diretrizes do desenvolvimento urbano (arts. 21, XX, e 182); da
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preservação ambiental (arts. 23, III, IV, VI e VII; 24, VII e VIII; e 225); dos planos
urbanísticos (arts. 21, IX; 30, VIII; e 182); e, ainda, sobre a função urbanística da propriedade
urbana.
A Constituição Federal, em seu art. 21, IX, atribui a competência à União para criar e
para executar planos urbanísticos nacionais e regionais da ordenação do território e também
do desenvolvimento econômico e social.
Segundo os ensinamentos de José Afonso da Silva:

O art. 21, XX, da CF de 1988 declara competir a União instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos; enquanto seu art. 182 estabelece que a política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em leis,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes. (SILVA, 2012, p. 58)

Para que haja uma organização da cidade e uma maior qualidade de vida para seus
habitantes no âmbito social, o que significa uma cidade harmônica, segura, limpa e que
garanta aos seus cidadãos um bem-estar, a Constituição Federal de 1988, nos artigos 225 e
182, juntamente com a Lei nº 10.275/2001, apresenta diretrizes para que essa organização da
cidade torne-se uma realidade.
Nesse sentido, assevera Vinícius Lott Thibau:

Em consonância com o artigo 225, a norma constitucional extraída do artigo 182
determina que a política urbana a ser desenvolvida pelos municípios brasileiros
tenha por objetivo a ordenação da Cidade, garantindo-se aos seus habitantes bemestar, e que a Lei nº 10.275/2001, ao enunciar diretrizes gerais a serem observadas
na execução política urbana no Brasil, estabeleça “normas de ordem pública e
interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo,
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”
(parágrafo único do seu art. 1º), dentre as quais as atinentes à intitulada Gestão
Democrática da Cidade, que se encontra prevista, sobretudo, nos artigos 43 a 45 de
referida lei. (THIBAU, 2013, p. 121)

É necessário observar as necessidades específicas de cada cidade em particular para
aplicar essa regra geral de Gestão Democrática da cidade. Entretanto, é preciso zelar por
aspectos básicos que não podem ser esquecidos, como a criação e aplicação de políticas
públicas que atendam ao interesse da sociedade.
No que diz respeito à repartição de competências legislativas e administrativas,
ensinam Fernando Lage Tolentino e Vinicius Lott Thibau que “identifica-se que, como
unidades institucionais, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apresentam-se
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essenciais na viabilização do modelo federativo centralizado brasileiro, cabendo-lhes uma
atuação consistente no locus da Cidade” (TOLENTINO; THIBAU, 2015, p. 26-27).
No âmbito da legislação federal brasileira, para pessoas com deficiência, a
acessibilidade ao meio ambiente urbano é prevista em leis esparsas, algumas vezes tratada de
forma indireta e com uma perceptível evolução no tempo, conforme será demonstrado.
A Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe acerca do apoio para as pessoas
portadoras de deficiência e sua integração social. Dita Lei versa, ainda, sobre a Coordenadoria
Nacional para a Integração das “Pessoas Portadoras de Deficiência”, além de instituir a tutela
jurisdicional dos interesses coletivos e/ou dos interesses difusos, disciplinar a atuação do
Ministério Público, trazer a definição de crimes e outras providências (BRASIL, 1989).
Já a Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe acerca dos planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências relacionadas a regras da previdência para pessoas
com deficiência (BRASIL, 1991).
Posteriormente, o Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a
Lei n.º 7.853, de 24 de outubro de 1989, versa sobre a Política Nacional voltada para a
Integração da “Pessoa Portadora de Deficiência”, consolida as normas de proteção e dá outras
providências. Percebe-se que, nessa legislação, ainda se utilizava a expressão “Pessoa
Portadora de Deficiência” (BRASIL, 1999).
No ano 2000, a Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro, estabeleceu as normas gerais e os
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das “pessoas portadoras de deficiência” ou
com mobilidade reduzida, além de outras providências (BRASIL, 2000). Percebe-se que,
nessa legislação, também se utilizava a expressão “Pessoa Portadora de Deficiência” e que a
Lei incluía os direitos para as pessoas com mobilidade reduzida, como idosos e gestantes.
A Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais –
Libras (BRASIL, 2002), um importante marco para a comunicação e o reconhecimento das
pessoas cegas no Brasil.
O Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei n.º 10.048, de 8
de novembro de 2000, trazendo a prioridade no atendimento às pessoas com deficiência; e a
Lei n.º 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e os critérios
básicos para a promoção da acessibilidade (BRASIL, 2004).
Como outro importante marco, a Lei n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012, instituiu as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e trouxe seus princípios e o conceito de
mobilidade urbana (BRASIL, 2012). Essa Lei impactou o tratamento das pessoas com
deficiência em diversos pontos, por exemplo, ao trazer positivado o princípio da “equidade no
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uso do espaço público de circulação, vias e logradouros” em seu artigo 5º, VIII (BRASIL,
2012).
Por último, e mais importante de todas, a recente e relevante Lei n.º 13.146, de 6 de
julho de 2015, que institui a “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência)” (BRASIL, 2015). A inovação da Lei foi tamanha, que trouxe até
mesmo o conceito de pessoa com deficiência, explicado em outro capítulo da presente
pesquisa.
Conclui-se, após esse levantamento, que a legislação federal, incorporada pelas duas
últimas leis citadas, trata de forma significativa os direitos das pessoas com deficiência,
inclusive sobre o problema da pesquisa, acerca do direito ao meio ambiente urbano. Passa-se,
agora, à análise da legislação estadual de Minas Gerais e da legislação municipal de Belo
Horizonte.

5.3 Legislação estadual de Minas Gerais
A Constituição Federal de 1988 trata da matéria urbanística, mas deixa em aberto
uma complementar para que os Estados atuem e legislem em conformidade com sua região.
Segundo os ensinamentos de Toshio Mukai, “os estados-membros têm, no Brasil,
pouco atuado em matéria urbanística, embora lhes caiba competência também sobre
urbanismo” (MUKAI, 2010, p. 267).
Discorre sobre o tema Victor Carvalho Pinto:

Algumas Constituições estaduais regularam o plano diretor, complementando o
disposto na Constituição Federal. De um modo geral, prevaleceu a ideia de que seu
conteúdo é eminentemente urbanístico, afastando-se o modelo do plano de
desenvolvimento. Já quanto à sua operacionalidade, houve duas orientações
distintas: alguns Estados adotaram o conceito de plano autoaplicável, enquanto
outros previram sua regulamentação por outras leis municipais.
O modelo de plano autoaplicável foi adotado pelos Estados de Espírito Santo,
Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná e Tocantins e pelo
Distrito Federal. O modelo de plano orientador da legislação urbanística foi adotado
nos Estados de Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos demais Estados, a
Constituição Estadual não adota claramente um modelo. (PINTO, 2011, p. 130)

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a acessibilidade para pessoas com deficiência
ao meio ambiente urbano é prevista na Constituição Estadual de 1989, no artigo 224, em seu
parágrafo 1º, e também na Lei Estadual nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, no qual prevê
as normas de acesso para pessoas com deficiência aos edifícios de uso público.
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O Decreto Estadual n.º 43.926 de 9/12/2004, denominado Programa Acessibilidade
Minas, tratou de parte do assunto ao instituir regras para o acesso de pessoas com deficiência
e pessoas com mobilidade reduzida aos edifícios de uso público. Importante frisar que o
decreto tratou apenas dos edifícios de propriedade do Estado (MINAS GERAIS, 2004).
Existem outras leis estaduais em Minas Gerais que tratam da acessibilidade, tais
como a Lei n.º 17.248, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a preferência na
aquisição de unidades habitacionais populares para pessoas com deficiência (MINAS
GERAIS, 2007). A Lei n.º 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política
estadual dos direitos da pessoa com deficiência, e que criou o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (MINAS GERAIS, 2000). A Lei n.º 11.867,
de 28 de julho de 1995, que reserva um percentual de cargos e de empregos públicos na
administração pública do Estado para pessoas com deficiência (MINAS GERAIS, 1995).
Importante frisar que nenhuma dessas leis trata de forma específica a mobilidade urbana ou o
acesso ao meio ambiente urbano para pessoas com deficiência, embora tenham fundamental
importância para trazer a dignidade humana e o reconhecimento como detentoras de direitos a
essas pessoas.

5.4 Legislação municipal de Belo Horizonte
Explica José Afonso da Silva (2012, p. 56-57) que o solo é classificado como urbano
quando este é ordenado para desempenhar um destino urbanístico, principalmente a
edificabilidade e o assentamento do sistema viário. Trata-se de “uma função do plano diretor,
aprovado pela Câmara Municipal, que a Constituição elevou à condição de instrumento básico
da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. É importante ressaltar que o plano
diretor compõe o mecanismo em que se efetiva o processo de planejamento urbanístico
municipal e que é obrigatório para as cidades com mais de 20.000 habitantes.
A Constituição da República de 1988 outorga aos municípios a competência
material, como se pode perceber em uma análise inicial, e também a competência legislativa
para instituir os planos urbanísticos municipais.
Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath discorrem sobre a
importância do diálogo entre as cidades para um planejamento mais eficiente:

Viver em sociedade, conviver em uma cidade, é antes de tudo ato de
compartilhamento, de somatória de entendimentos, na busca do bem comum e na
perpetuação sadia do meio ambiente. Bem comum é aqui entendido como tudo que
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nos possa trazer bem-estar neste espaço delimitado territorialmente. Compartilhar é
também divisão de ideias com outras urbes, na busca de soluções que atinjam a
todos. Não é fraterno cada cidade preocupar-se com si mesma, deixando que cada
um resolva seu próprio problema, quando a solução de vários deles é comum e já
está em prática em determinado local. (CARVALHO; KLEINRATH, 2013, p. 8485)

Defendem Fernando Lage Tolentino e Vinicius Lott Thibau que, para que os
municípios consigam “cumprir o objetivo de promoção do adequado desenvolvimento das
funções sociais da Cidade, contudo, é indispensável que as unidades federativas municipais
atendam as diretrizes gerais estampadas no denominado Estatuto da Cidade” (TOLENTINO;
THIBAU, 2015, p. 37).

5.4.1 O Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), e seus instrumentos para a mobilidade
urbana
Argumenta Mariana Senna Sant’Anna que o Estatuto da Cidade “estruturou o
planejamento nacional, dando diretrizes sólidas para a elaboração de novos planos diretores
que terão o mesmo sentido que o planejamento dos municípios vizinhos, das regiões
metropolitanas, dos Estados e até da União” (SANT’ANNA, 2011, p. 134).
Segundo os ensinamentos de Marcos Batistela:

O instituto da operação urbana consorciada é uma novidade trazida pelo Estatuto da
Cidade, ainda que o termo “operação urbana” já fosse corrente no direito brasileiro,
tendo sido utilizado anteriormente, por exemplo, no Município de São Paulo, posto
que os institutos disciplinados pela legislação dos municípios, mesmo que com a
mesma denominação, não tinham necessariamente identificação com o instituto
criado pelo Estatuto da Cidade, que passou a ter prevalência sobre as leis municipais
que contenham disposições conflitantes, dado o seu caráter de norma geral de direito
urbanístico quanto a este aspecto. (BATISTELA, 2011, p. 271)

Segundo os ensinamentos de Toshio Mukai, “o Estatuto da cidade (Lei nº
10.257/2001) não é uma lei simplesmente urbanística. Ela é uma lei urbana e ambiental”
(MUKAI, 2010, p. 327).
De acordo com a teoria de Marcos Batistela:

Não obstante a imprecisão característica com que os temas relacionados ao
planejamento e aos planos são tratados no Estatuto da Cidade, devida provavelmente
à escassa experiência nacional na elaboração e execução de planos que qualquer
espécie, a lei trouxe uma definição bastante exata do instituto da operação urbana
consorciada em seu artigo 32, §1º. “Considera-se operação urbana consorciada o
conjunto de intervenções e medidas coordenada pelo Poder Público Municipal, com
a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas
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estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental”. O conceito é ainda
integrado pelo caput do artigo 32, que dispõe que a operação urbana consorciada
deve ser aprovada por lei específica, que inclusive deve conter o plano de operação
urbana consorciada, e pelos incisos de seu §2º, que prevê as medidas passíveis de
adoção. (BATISTELA, 2011, p. 272)

Depois da promulgação do Estatuto da Cidade como importante marco teórico da
matéria legislativa urbanística municipal no Brasil, o Ministério das Cidades passou a adotar
políticas de incentivo para a elaboração de planos diretores.
Como nota Victor Carvalho Pinto, o governo federal “construiu um programa de
capacitação e um banco de experiências; criou uma rede de discussão; e cadastrou
profissionais aptos a assessorar a elaboração dos planos” (PINTO, 2011, p. 129).
Dentre outras medidas de incentivo, o governo federal passou a oferecer auxílio
técnico e aporte financeiro aos municípios.
Lembra Victor Carvalho Pinto (2011, p. 129) que o governo federal criou uma
campanha de incentivo denominada “Plano Diretor Participativo; Cidade de Todos”, que era
“voltada para sensibilização da sociedade. A atuação do Ministério enfatizou principalmente a
dimensão política do plano diretor, representada pela participação da população em sua
elaboração” (PINTO, 2011, p. 129).
Segundo os ensinamentos de Toshio Mukai, tratando do Estatuto das Cidades:

Os pontos mais relevantes da Lei, a nosso ver, são a efetiva concretização do Plano
Diretor nos Municípios, tornando eficaz a obrigatoriedade constitucional de sua
existência em cidades com mais de vinte mil habitantes; a fixação das diretrizes
gerais previstas no art. 182, da C.F., para que o Município possa executar sua
Política de Desenvolvimento Urbano; a criação de novos institutos jurídicos, ao lado
da regulamentação do §4º, do art. 182, da C.F., (parcelamento e edificações
compulsórios, IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com o pagamento em
títulos); a fixação de sanções para o Prefeito e agentes públicos que não tomarem
providências de sua alçada, inclusive, para o Prefeito, a sanção de improbidade
administrativa; a instituição de gestão democrática e participativa, da cidade, e,
finalmente, as alterações na Lei de Ação Civil Pública para possibilitar que o
judiciário torne concretas as obrigações de ordem urbanística, determinadas pela
Lei, inclusive em relação à elaboração e aprovação do Plano Diretor. (MUKAI,
2010, p. 247)

Segundo os ensinamentos de Victor Carvalho Pinto, “o plano diretor é tratado como
tema central, ao contrário das leis anteriores, em que ele era assunto periférico, regulado
apenas na sua interface com outros temas” (PINTO, 2011, p. 140).
O Estatuto da Cidade é a primeira lei federal que veio tratar de forma específica o
capítulo da Política Urbana da Constituição da República de 1988.
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5.4.2 O Plano Diretor de Belo Horizonte
Somente com a promulgação, no ano de 2001, da Lei do Estatuto da Cidade, que a
legislação infraconstitucional tratou de forma direta do plano diretor.
Antes disso, o plano diretor era citado em alterações que foram realizadas na lei que
trata do Código Florestal e também na Lei que veio a tratar do Parlamento do Solo Urbano.
Victor Carvalho Pinto toma nota que “a concepção de plano diretor adotada nestas três leis é a
de um plano urbanístico e autoaplicável, em que se define o zoneamento municipal” (PINTO,
2011, p. 132). Para o autor, essa definição é factual e de suma importância para “afastar as
interpretações segundo as quais ele seria um plano integral da Administração Pública
municipal” (PINTO, 2011, p. 132).
O estatuto da cidade surgiu para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal de 1988. Sobre o tema, discorrem Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura
Kleinrath: “O Plano Diretor vem a ser o primeiro instrumento pelo qual o município define os
objetivos a serem alcançados, estabelecendo o zoneamento, exigências quanto às edificações e
várias outras matérias atinentes ao uso do solo” (CARVALHO; KLEINRATH, 2013, p. 75).
Segundo os ensinamentos de Victor Carvalho Pinto:

Com a constituição de 1988, retomou-se a pratica de elaboração de planos diretores.
Em nome da exigência constitucional foram elaborados documentos tão distintos
quanto planos de governo, diretrizes genéricas, planos de desenvolvimento
econômico e planos urbanísticos. (PINTO, 2011, p. 125)

O plano diretor orientará a organização da cidade, de forma que irá delimitar e
mapear os zoneamentos, as bacias hidrográficas, as áreas de preservação do patrimônio
cultural, entre outros (EVANGELISTA, 2012, p. 205).
É por meio do plano diretor que será possível identificar os elementos que compõem
a cidade e estabelecer quais são as áreas que podem ser classificadas como áreas de expansão
urbana ou quais os zoneamentos para utilização dos interesses coletivos da cidade.
Dessa forma, verifica-se que a realização do plano diretor e o seu detalhamento
facilitarão o próprio desenvolvimento da cidade, permitindo que sejam conhecidas a área
urbana e as suas peculiaridades. É por meio desse instrumento que a administração pública irá
organizar o desenvolvimento urbano de forma racional.
Argumenta Toshio Mukai (2010, p. 311) que o Plano Diretor precisa ser organizado
por meio de um procedimento apontado pelo poder público municipal, especialmente
considerando que o Estatuto traz a obrigação da participação popular na criação do Plano.
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Esse regime diferenciado deve avaliar diversos interesses e necessidades urbanas,
como ensina Victor Carvalho Pinto:

Na dimensão urbanística, o plano diretor contemplaria os seguintes aspectos:
.traçado do sistema viário principal;
.localização dos terminais dos sistemas de transportes;
.densidades máximas e mínimas permitidas;
.sistema principal de drenagem de águas pluviais;
.elementos do meio ambiente natural e cultural a serem preservados;
.localização preferencial das atividades econômicas;
.padrões de utilização dos recursos naturais;
.áreas preferenciais para ocupação e expansão urbana de parcelamento ou edificação
compulsórios. (PINTO, 2011, p. 126)

A reserva de plano diretor seria ineficaz caso adotasse o regime geral aplicável aos
demais atos legislativos, pois as leis ordinárias, como os códigos, são normas gerais, nenhuma
norma regula seu conteúdo. Com isso, podem ser elaboradas ou alteradas como outra norma
qualquer. Sendo assim, essas leis não estão submetidas a um regime jurídico próprio.
Ainda preleciona Victor Carvalho Pinto:

De nada adiantaria a reserva de plano diretor se este não estivesse submetido a um
regime jurídico próprio, distinto do regime geral aplicável aos demais atos
legislativos. Se o processo de elaboração do plano diretor fosse idêntico ao das leis,
não haveria razão para estabelecer uma reserva de plano distinta da reserva de lei.
Bastaria atribuir as matérias regidas pelo plano à lei em geral. Nesta hipótese, o que
poderia haver não é uma reserva de plano, mas tão somente o hábito de denominar
as leis que tratam de determinado assunto como “plano diretor”, a exemplo do que
ocorre com diversas outras leis, como o “Código Penal”, ou o “Código de Processo
Civil”.
Tais “códigos” não estão submetidos a um regime jurídico próprio. São leis
ordinárias, que podem ser elaboradas e alteradas como quaisquer outras. Nenhuma
norma superior regula seu conteúdo, ou seja, nada impede que eles tratem de
matérias estranhas à sua denominação e que outras leis tratem das matérias nelas
contidas.
A reserva de determinadas matérias aos planos urbanísticos nada tem a ver com este
costume de denominar as leis conforme os assuntos de que tratam. No direito
urbanístico, cada tipo de plano é elaborado segundo um procedimento próprio, que
obedece a um regime jurídico distinto do regime geral aplicável aos atos jurídicos.
Este regime tem por finalidade assegurar, de um lado, a adequada ponderação de
todos os interesses que incidem sobre o território, e de outro, a racionalidade e
coerência das regras urbanísticas. (PINTO, 2011, p. 219)

No Direito Urbanístico, diferente do Direito Penal e do Direito Processual Civil, cada
plano urbanístico é elaborado de modo próprio, obedecendo a uma norma distinta do regime
jurídico geral.
Para Victor Carvalho Pinto (2011, p. 225), a finalidade do constituinte ao dispor
acerca do plano diretor não era a de instituir mudanças pontuais ao zoneamento, mas de trazer
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a definição das diretrizes fundamentais de ordenação da cidade e ser o instrumento de
promoção do adequado ordenamento territorial, que se cumpre mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (arts. 183, § 1º, e 30, VIII).
De acordo com Victor Carvalho Pinto:
O plano diretor não precisa ser enquadrado nos conceitos tradicionais do direito
constitucional ou administrativo, uma vez que a Constituição reconheceu a
existência do direito urbanístico com um ramo autônomo do direito (art. 24, I).
Como ramo autônomo, o direito urbanístico apresenta princípios e institutos
próprios, que não se confundem com os do direito administrativo.
Neste sentido, os planos urbanísticos podem ser considerados institutos próprios do
direito urbanístico, irredutíveis aos conceitos tradicionais de lei, regulamento e ato
administrativo. No direito brasileiro, são planos urbanísticos, ao lado do plano
diretor, o projeto de loteamento (arts. 6.º a 17 da Lei 6.766/1979), o projeto de
regularização fundiária (art. 51 da Lei 11.977/2009) e o plano de operação urbana
consorciada (art. 33 do Estatuto da Cidade).
Pode-se ilustrar a diferença entre o regime específico do direito urbanístico e o
regime geral do direito constitucional pelo fato de que os planos de detalhamento
são elaborados após o plano geral, devendo respeitá-lo, enquanto as leis específicas
simplesmente revogam as leis gerais anteriores. (PINTO, 2011, p. 232)

Ainda nessa linha de raciocínio, Victor Carvalho Pinto assevera que “não se trata,
portanto, de meramente legislar sobre uso, parcelamento e ocupação do solo, mas de ordenar e
planejar o território, como, aliás, já denota a própria expressão plano diretor” (PINTO, 2011,
p. 225).
Segundo o autor, “a Lei 6.766/1979, com as alterações trazidas pela Lei 9.785/1999,
trata em diversos dispositivos do plano diretor” (PINTO, 2011, p. 129).
Segundo os ensinamentos de Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath
sobre a concepção do Plano Diretor de Belo Horizonte:

O Plano Diretor de Belo Horizonte foi concebido após uma conferência municipal e
fornece diretrizes e instrumentos básicos para a viabilização de estratégias básicas
do crescimento urbano da capital: a busca de gestão urbana flexível e dinâmica, a
descentralização dos processos econômicos e sociais do município, a promoção da
ocupação justa e racional do solo urbano e a proteção de referências locais de modo
a valorizar identidades de lugares visando o resgate e a consolidação da cidadania.
(CARVALHO; KLEINRATH, 2013, p. 75-76)

O Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei n.º 7.165, de 27 de agosto de 1996, traz
contribuições para as pessoas com deficiências, quais sejam: em seu artigo 19, que trata das
diretrizes do sistema de transportes, traz que uma dessas diretrizes é

c) estabelecer programas e projetos de proteção à circulação de pedestres e de
grupos específicos, priorizando os idosos, os portadores de deficiências físicas e as
crianças e facilitando seu acesso ao sistema de transporte. (BELO HORIZONTE,
1996)
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O sistema de transportes passa, então, a ter que priorizar o atendimento a pessoas
com deficiência.
Já no artigo 37, que trata das diretrizes da Política de Ação Social, a Lei traz duas
diretrizes importantes. A primeira é
I – erradicar a pobreza absoluta, apoiar a família, a infância, a adolescência, a
velhice, os portadores de deficiência e os toxicômanos. (BELO HORIZONTE,
1996)

Isso significa que o gestor público deve buscar o apoio às pessoas com deficiência. A
segunda diretriz trazida pelo artigo é
VIII – promover o acesso dos portadores de deficiência às novas edificações
destinadas a serviços regulares prestados pelo Município, bem como a remoção das
barreiras arquitetônicas, de locomoção e de comunicação das já existentes. (BELO
HORIZONTE, 1996)

O Plano Diretor de Belo Horizonte também traz, em outros artigos, como no artigo
7º, XXV, contribuições para pessoas com mobilidade reduzida, como o objetivo estratégico
de

criação de meios para promover, implantar, supervisionar e preservar a
acessibilidade ambiental ao transporte coletivo, aos logradouros públicos e edifícios
de interesse coletivo, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida.
(BELO HORIZONTE, 1996)

E, ainda, há artigos relacionados ao turismo, ao entretenimento e ao lazer, como o
artigo 7º, VI:

Promover e orientar a adequada expansão de áreas, equipamentos, instalações,
serviços e atividades de turismo, hospedagem, entretenimento e lazer, em condições
de acessibilidade ambiental para todos, inclusive pessoas com mobilidade reduzida.
(BELO HORIZONTE, 1996)

Pode-se concluir, portanto, que o Plano Diretor de Belo Horizonte é uma legislação
que contribui para a inclusão da pessoa com deficiência.
5.4.3 O Código de Posturas de Belo Horizonte – Lei n.º 8.616, de 14 de julho de 2003
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Para esta pesquisa, foi salutar fazer uma análise objetiva da Lei n.º 8.616, de 14 de
julho de 2003, que versa sobre o Código de Posturas de Belo Horizonte e contém as posturas
dedicadas à promoção da harmonia e do equilíbrio dentro do espaço urbano através do
disciplinamento de comportamentos, de condutas e de procedimentos dos cidadãos em Belo
Horizonte, conforme prevê seu artigo 1º (BELO HORIZONTE, 2003).
Para melhor análise da Lei municipal citada, é preciso entender de que posturas trata
esse código:

Art. 2º - As posturas de que trata o art. 1º regulam: I - as operações de construção,
conservação e manutenção e o uso do logradouro público; II - as operações de
construção, conservação e manutenção e o uso da propriedade pública ou particular,
quando tais operações e uso afetarem o interesse público; III - o uso do espaço aéreo e
do subsolo. (BELO HORIZONTE, 2003)

Passadas as indagações iniciais, é preciso analisar quais as contribuições dessa Lei
para inclusão das pessoas com deficiência.
Já no artigo 20, a Lei 8.616/03, em seu caput, traz que:

O regulamento deste Código definirá as dimensões, as declividades e as
características a serem observadas para a construção, conservação e manutenção do
passeio,
respeitando,
dentre
outras,
as
seguintes
regras
[...]
(BELO HORIZONTE, 2003)

No seu inciso IV, a lei traz, ainda, que

a acessibilidade e o trânsito da pessoa portadora de deficiência física e da pessoa
com mobilidade reduzida serão garantidos, definindo-se condições próprias para
tanto. (BELO HORIZONTE, 2003)

Em outros artigos, a Lei citada trata de questões específicas de deficiência visual e de
exploração econômica em feiras e comércio em passeios por pessoas com deficiência visual,
mas, em geral, o artigo 20 da Lei 8.616/03 é a única parte que trata efetivamente da questão
da inclusão do direito ao acesso ao meio ambiente urbano para pessoas com deficiência.
Mesmo assim, fazendo uma vinculação desse artigo com a Norma Brasileira (NBR) 9050,
tratada em outro tópico, e as diretrizes do Plano Diretor de Belo Horizonte, bem como as leis
federais já citadas, pode-se concluir que existe um arcabouço legal protetivo às pessoas com
deficiência em Belo Horizonte.
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5.4.4 A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte
Segundo os ensinamentos de Newton Teixeira Carvalho e Stella de Moura Kleinrath
(2013, p. 76), a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte consistiu em um dos efeitos da
redemocratização do país, possível através da Constituição de 1988.
No seu capítulo IV, no qual o tema é o meio ambiente, estão previstos
licenciamentos por parte do órgão municipal para as atividades econômicas ou imobiliárias
que tenham potencial de impactar o ambiente. O capítulo ainda prevê que atividades avaliadas
como lesivas ao meio ambiente são sujeitas às sanções administrativas.
Apresentados os apontamentos acerca da importância da Lei Orgânica de Belo
Horizonte, passa-se à questão das pessoas com deficiência.
Citando detidamente os artigos que tratam do tema, podemos iniciar que a Lei em
questão trata da formulação e da aplicação de políticas sociais em seus artigos 176 a 181; do
atendimento educacional especializado, em seus artigos 157, § 1º, VIII, e 181, II; do direito ao
desporto e lazer, em seus artigos 173, § 3º; das garantias obrigatórias a serem ofertadas pelo
município às pessoas com deficiência, nos artigos 181, I a IV, e 186, VII; do braile, em seu
artigo 181, II; da competência do Município para proteção dessas pessoas, em seu artigo 13,
II; da reabilitação e habilitação, em seu artigo 175, IV; da reserva de cargos públicos, em seu
artigo 52; e do sistema especial de transporte, em seu artigo 181, IV, e § 2º.
A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte trata dos direitos de acessibilidade a
pessoas com deficiência em diversos artigos. Foi possível concluir, portanto, que existe um
arcabouço legal protetivo às pessoas com deficiência de Belo Horizonte.

5.5 A ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos
Também são muito importantes para esta pesquisa a descoberta e a análise da revisão
finalizada em 11 de setembro de 2015 que entrou em validade em 11 de outubro de 2015 da
Norma Brasileira Aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR
9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
A referida Norma estabelece quais critérios e quais parâmetros técnicos devem ser
observados quanto à elaboração de um projeto, do meio urbano e do meio rural, para atingir
condições de acessibilidade e mobilidade para todas as pessoas de forma autônoma,
independente e segura.
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Podemos citar que a NBR 9050 traz, entre outras medidas e informações sobre
acessibilidade, a área para manobra de cadeiras de rodas; o posicionamento para as cadeiras
de rodas; as medidas de rebaixamentos de calçadas que possam ser feitas por pessoas com
deficiência, como cadeirantes e cegos; as medidas de circulação de pedestres; as medidas
ideais para espaço de passeio e mobiliários urbanos; e inclinação de rampas.
A Norma citada, se atendida e em conjunto com as diretrizes do Plano Diretor de
Belo Horizonte, com o Código de Posturas de Belo Horizonte, a Lei Nacional de Mobilidade
Urbana e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, proporciona o arcabouço
protetivo necessário à inclusão das pessoas com deficiência no Município objeto de estudo do
presente trabalho.
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6 ANÁLISE DOS DESAFIOS PARA UMA CIDADE INCLUSIVA PARA AS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA COM BASE NA PESQUISA EMPÍRICA
Este capítulo abordará a caracterização da pesquisa de campo, com as informações
sobre as intervenções viárias aplicadas pelo Município de Belo Horizonte, bem como os
questionários aplicados aos entrevistados e as perspectivas do pesquisador no decorrer da
realização das entrevistas e do percurso realizado a pé em toda a extensão das vias analisadas.

6.1 Caracterização da pesquisa
A pesquisa foi realizada em seis intervenções viárias do meio ambiente urbano do
Município de Belo Horizonte, Minas Gerais, promovidas pelo próprio poder público
municipal, que serão descritas nesta pesquisa pormenorizadamente.
A extensão total analisada foi de 13,35 quilômetros. O custo total das intervenções
foi de R$ 422.653,67 (quatrocentos e vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e
sessenta e sete centavos).
O autor desta dissertação foi membro ativo da elaboração de todos os seis projetos
objeto da presente pesquisa de campo, que podem ser consultados na biblioteca pública da
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS).
Os questionários e as entrevistas para a coleta de dados foram aplicados a um
cadeirante, a um cego, a gestores públicos do Município de Belo Horizonte e a cidadãos
aleatoriamente escolhidos entre os transeuntes no momento da coleta de dados, conforme será
detalhadamente demonstrado.
Foram entrevistados o senhor Rafael Pinheiro da Penha, cadeirante, mecânico de
aeronaves, que fez a maior parte dos trechos como pedestre para a devida coleta dos dados, e
o senhor Rafael Breno Vieira, cego, técnico em Administração, que fez alguns dos trechos
como pedestre para a devida coleta dos dados.
Como representantes do poder público, foram entrevistados o Secretário de Serviços
Urbanos de Belo Horizonte, Pier Giorgio Senesi Filho, e o atual Deputado Federal e ex
Ministro do Desenvolvimento Social e ex Ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus
Ananias de Souza.
Cumpre salientar que todas as entrevistas feitas tiveram importante papel para a
análise das práticas adotadas na mobilidade urbana para pessoas com deficiência.
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A presente pesquisa de campo teve o objetivo de fazer uma análise tanto quantitativa
quanto qualitativa, o que possibilitou ao pesquisador identificar os desafios para uma cidade
mais inclusiva e averiguar a visão de todos os entrevistados sobre a mobilidade urbana da
capital mineira.

6.1.1 Primeiro trecho da pesquisa de campo
Cruzamento da Rua Rodrigues Caldas com Rua Ouro Preto.
Regional: Centro-Sul.
Extensão: 0,35 Km.
Número do Projeto: 3 HVF – 00075/2009.
Custo total: R$ 24.948,08.
Data: outubro de 2009.
Principais informações:
Projeto: Minirrotatória a ser implantada no cruzamento da Rua Rodrigues Caldas com Rua
Ouro Preto.
Origem do Projeto: Solicitação da comunidade local.
Área de abrangência: Rua Rodrigues Caldas, no trecho entre Rua Araguari e Rua Ouro Preto e
daí, até 120 metros, medidos do eixo do cruzamento com a Rua Ouro Preto em direção à
Avenida do Contorno; Rua Ouro Preto, medir 120 metros, aproximadamente, para cada lado a
partir do eixo do cruzamento.
Classificação viária: de acordo com a Lei nº 7.166/96, todas as vias envolvidas no projeto são
arteriais.
Principais intervenções:
1. Alterar o meio-fio – no trecho dos rebaixos que se encontram comprometidos com a
implantação da minirrotatória – conforme projeto geométrico;
2. Implantação da minirrotatória no cruzamento da Rua Rodrigues Caldas com Rua Ouro
Preto;
3. Implantação de sinalização horizontal, vertical, indicativo compatível com a situação
de tráfego;
4. Mudança de circulação na Rua Rodrigues Caldas, no trecho entre Rua Araguari e Rua
Ouro Preto, passando a operar com mão única.
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Figura 1: Rua Rodrigues Caldas com Rua Ouro Preto.

Fonte: Google Maps, 2016, s/p .

6.1.2 Segundo trecho da pesquisa de campo
Avenida Bernardo Vasconcelos. Trecho entre Avenida Antônio Carlos e Avenida Cristiano
Machado.
Regional: Nordeste
Extensão: 5,6 Km
Custo total: R$ 206.932,68
Data: março de 2009
Projeto: Av. Bernardo Vasconcelos – trecho entre Av. Antônio Carlos e Av. Cristiano
Machado
Origem do Projeto: SARMU Regional Nordeste
Nº Projeto: 3HVFS-000329/08
Área de abrangência: toda a Av. Bernardo Vasconcelos. Entre a Av. Antônio Carlos e a Av.
Cristiano Machado.
Classificação viária: (de acordo com Lei nº 7166 de 27/08/96

- Lei de Parcelamento

Ocupação e Uso do Solo) – a Av. Bernardo Vasconcelos é Via Arterial.
Principais intervenções:
1- Implantação de semáforo de pedestres nas interseções da Av. Bernardo Vasconcelos
com a Rua Maura e da Av. Bernardo Vasconcelos com Rua Pio XI, eliminando os
movimentos de conversão à esquerda realizada pelos veículos que trafegam na
avenida.
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2- Implantação de mão única na Rua Pio XI, nas quadras lindeiras à Av. Bernardo
Vasconcelos, com o intuito de eliminar conflitos e aumentar a capacidade viária.
3- Acréscimo de passeio para melhor segurança veicular e de pedestres.
4- Criação de rebaixos e faixas de travessia.
5- Alteração do itinerário do transporte coletivo, adaptando-o à nova circulação.
6- Implantação de rotatória transponível na interseção da Av. Bernardo Vasconcelos
com a Rua Gentil Teodoro.
7- Implantação de sinalização horizontal e vertical nas ruas do entorno.
8- Revitalização da sinalização horizontal e vertical e implantação de sinalização
indicativa.

Figura 2: Avenida Bernardo Vasconcelos

Fonte: Google Maps, 2016, s/p.

6.1.3 Terceiro trecho da pesquisa de campo
Rua dos Tupis com Rua Paracatu.
Área Central
Regional: Central
Extensão: 0,36 Km
Custo total: R$ 78.171,40
Data: junho de 2009
Projeto: Rua Tupis com Rua Paracatu
Origem do Projeto: Cronograma 2009 – Regional Central
Nº do Projeto: 00024/2009
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Área de abrangência: Rua Ouro Preto, Av. Augusto de Lima, Rua Juiz de fora e Av. do
Contorno.
Classificação viária: as ruas Tupis e Paracatu, para efeito de classificação viária, são
consideradas vias arteriais.
Principais intervenções:
1- Implantar o sinal semafórico veicular e de pedestres de forma que este possa ser
utilizado inclusive à noite, aproveitando a iluminação pública existente.
2- Implantação de grelhas nas canaletas de forma que se possa garantir o
caminhamento dos pedestres de forma segura.
3-Implantação de sinalização compatível com a nova situação de trânsito com especial
atenção para a advertência e percepção de condutores em relação às novas condições
de trânsito projetadas para o trecho viário, objeto das intervenções (legendas, tachas,
travessia de pedestre, setas e outras).
4-Implantação de faixas de pano ANEXA – dispositivos de uso temporário, conforme
ANEXO II – Resolução nº 160/04-CONTRAN.

Figura 3: Rua dos Tupis com Rua Paracatu

Fonte: Google Maps, 2016, s/p.

6.1.4 Quarto trecho da pesquisa de campo
Avenida Nossa Senhora da Piedade.
Referência: Projeto do programa de recuperação ambiental de Belo Horizonte/DRENURBS
(B. Aarão Reis)
UEP-DRENURBS-SMURBE-35/08
Regional: Norte
Extensão: 2,30 Km
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Custo total: R$ 11.805,02
Data: março de 2009
Projeto: Sinalização horizontal e vertical da Av. Nossa Senhora da Piedade.
Origem do Projeto: Programa de Recuperação Ambiental – DRENURBS.
Nº do Projeto: 3HV – 00261/08
Área de abrangência: toda a Av. Nossa Senhora da Piedade.
Classificação viária: Via Coletora
Principais intervenções:
1- Sinalização horizontal e vertical da Av. Nossa Senhora da Piedade e ruas
adjacentes.
2- Adaptação de sinalização na intervenção da avenida com a Rua Rubens de Souza
Pimentel, para ordenação dos movimentos através da definição de preferências.
3- Implantação de faixa de travessia de pedestres e rebaixos, promovendo a ligação da
pista de cooper na travessia da Rua Dona Celeste.
4- Sinalização de Cul-de-sac no final da Rua Rubens de Souza Pimentel e sinalização
de preferência na ligação da Rua Guilherme Soares com a avenida.
Figura 4: Avenida Nossa Senhora da Piedade

Fonte: Google Maps, 2016, s/p.

6.1.5 Quinto trecho da pesquisa de campo
Rua Laplace, entre Rua Halley e Rua Rigel (próximo ao Instituto da Criança).
Regional: Sul
Extensão: 0,74 Km
Custo total: R$ 13.026,87
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Data: dezembro de 2010.
Principais informações:
Projeto: Rua Laplace entre Rua Halley e Rua Rigel.
Origem do Projeto: solicitação da Gerência da Ação Regional Sul-Leste (GARSL).
Nº do Projeto: 3HVF-00115/09
Classificação viária (Lei nº 7.166/96): Vias Locais: Rua Laplace entre Rua Rigel e Rua
Halley, Rua Rigel entre Rua Halley e Rua Barcelona.
Vias Coletoras: Rua Rigel entre Rua Laplace e Rua Halley.
Extensão: 0,74 Km
Principais intervenções:
1- Implantação de rebaixos para pedestre na forma estabelecida pela NBR 9050/04 e
legislações vigentes.
2- Implementação de sinalização horizontal e vertical, visando a ordenar os
movimentos veiculares e melhorar as condições de circulação e travessia de pedestres.

Figura 5: Rua Laplace entre Rua Halley e Rua Rigel

Fonte: Google Maps, 2016, s/p.

6.1.6 Sexto trecho da pesquisa de campo
Avenida Saramenha com Avenida Risoleta Neves.
Regional: Norte
Extensão: 4,0 Km
Custo total: R$ 87.769,62
Data: março de 2011
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Projeto: Projeto Av. Saramenha – 1ª Etapa
Origem do Projeto: solicitação da Gerência de Ação Regional Norte-Nordeste (GARNE)
Nº do Projeto: 3HVFSI-00075-10
Classificação viária (Lei n.º 9.959/1010)
Principais intervenções:
1- Implantação de rebaixos para pedestres na forma estabelecida pela NBR 9050/04 e
legislações vigentes.
2- Fechamento do canteiro central da Av. Saramenha com a Rua Santa Maria.
3- Readequação da geometria da Av. Saramenha com a Rua Santa Maria.
4- Implantação de sinalização semafórica na Av. Risoleta Neves (Via 240) e na
interseção desta com a Rua Santa Maria.
5- Implantação de sinalização horizontal, vertical, semafórica e indicativa, compatível
com a nova situação de tráfego, visando a ordenar os movimentos veiculares e
melhorar as condições de circulação e travessias de pedestres.
6- Implantação de faixas de pano – dispositivos de uso temporário, conforme ANEXO
II – Resolução nº 160/04 – CONTRAN, em caráter operacional e temporário, de forma
a advertir os condutores sobre alterações no trânsito.

Figura 6: Avenida Saramenha com Avenida Risoleta Neves

Fonte: Google Maps, 2016, s/p.
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6.2 Da metodologia da coleta dos dados
O percurso foi realizado no período compreendido entre os dias 23 a 25 de junho de
2016, no horário da tarde. As caminhadas ocorreram na sequência em que foram apresentados
os trechos anteriormente.
Foram elaborados três tipos de questionários, respondidos entre os dias 23 e 25 de
junho de 2016, anexos ao final da presente pesquisa. Um tipo para gestores públicos, outro
para o cadeirante e para o cego que fizeram os percursos e um para os transeuntes aleatórios
que passavam no local no momento da pesquisa.
O questionário foi formatado com dois tipos de questões: questões fechadas de
múltipla escolha e questões abertas. Nas questões fechadas, foi permitido marcar mais de uma
alternativa.

6.3 Apresentação e avaliação dos dados coletados
A pesquisa incluiu as análises da coleta dos dados, por meio das entrevistas
propostas, e dos obstáculos enfrentados pelos entrevistados na locomoção nas vias estudadas
e com as impressões do pesquisador.
6.3.1 Apresentação e análise da pesquisa de campo – percurso feito pelo pesquisador com um
cadeirante e um cego
O pesquisador, bem como o entrevistado Rafael Penha Alves Pinheiro, cadeirante, e
o entrevistado Rafael Breno Vieira, cego, tentaram realizar o percurso das seis intervenções
viárias apresentadas pelo Município de Belo Horizonte, Minas Gerais.
No primeiro trecho da pesquisa de campo, cruzamento da Rua Rodrigues Caldas com
Rua Ouro Preto, de extensão de 0,35 Km e de número de Projeto 3 HVF – 00075/2009, foram
percorridos apenas 0,10 Km de forma independente pelo cadeirante. No mesmo trecho, o
entrevistado cego conseguiu fazer todo o percurso com muita cautela e bem devagar e usando
a bengala para diferenciar a rua da calçada.
O segundo trecho da pesquisa de campo foi na Avenida Bernardo Vasconcelos, entre
as avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado, número de projeto 3HVFS-000329/08. Dos
5,6 Km de extensão, o cadeirante conseguiu locomoção livre e de forma independente apenas
em metade de uma quadra, que começou na Rua Gentil Teodoro, sentido Avenida Cristiano
Machado, numa extensão total de 80 metros. No mesmo trecho, o entrevistado cego
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conseguiu fazer todo o trajeto da Avenida Bernardo Vasconcelos, mas, na maioria das
quadras, teve que descer da calçada e ir para a rua, caminhando próximo à sarjeta para se
locomover com mais velocidade.
O terceiro trecho da pesquisa de campo foi o cruzamento da Rua dos Tupis com a
Rua Paracatu com extensão de 0,36 Km e número do projeto 00024/2009. Havia grelhas
quebradas e com buracos maiores que a ponta da bengala do cego. Por medida de segurança,
ele não fez esse trecho. Todo o trecho foi feito pelo cadeirante, mas completamente auxiliado
pelo pesquisador, devido à elevada inclinação dos rebaixos e da própria via.
O quarto trecho da pesquisa de campo foi a Avenida Nossa Senhora da Piedade, com
extensão de 2,30 Km e número do projeto 3HV – 00261/08. Havia uma pista de caminhada
que foi utilizada em toda a sua extensão pelo entrevistado cego, mas, em todos os
cruzamentos, não havia segurança para o caminhar. Próximo à Rua Dona Celeste, o cego
precisou descer a rua e disputar o trânsito com os carros, pois não havia passagem. O
entrevistado cadeirante não pôde fazer essa parte da pesquisa, pois a calçada era estreita para
sua cadeira e a faixa de veículos, muito movimentada. Nota-se que, nesse trecho, o cadeirante
não conseguiu descer do carro para realizar a travessia ou mesmo assistir à pesquisa.
O quinto trecho da pesquisa de campo foi a Rua Laplace, entre Rua Halley e Rua
Rigel, próximo ao Instituto da Criança, com extensão de 0,74 Km e número de projeto 3HVF00115/09. Nesse trecho, o cadeirante conseguiu se locomover pela calçada de todo o
quarteirão, porém não conseguiu fazer a travessia da rua devido à inclinação muito acentuada
dos rebaixos. O cego conseguiu fazer todo o trecho, mas notou a falta de aviso na calçada
sobre as partes gramadas e partes de concreto.
O sexto e último trecho da pesquisa de campo foi a Avenida Saramenha, com
extensão de 4,0 Km e número do projeto 3HVFSI-00075-10. Esse trecho apresentou-se como
o pior para a locomoção dos entrevistados. Ambos relataram que os rebaixos para pedestres
estavam em péssimas condições; que as calçadas tinham pisos irregulares e não sinalizados; e
que era penoso locomover pela Avenida. Desse trecho, foi realizado apenas 0,6 Km.
Considerando o desconforto dos entrevistados e as inúmeras dificuldades encontradas, o
trecho foi interrompido e a pesquisa, finalizada.
A extensão total da pesquisa deveria ser de 13,35 quilômetros, mas foi impossível
realizar por completo qualquer um dos trechos. O pesquisador foi membro ativo da equipe
técnica que elaborou todos os seis projetos objeto da presente pesquisa de campo, os quais
podem ser consultados na própria biblioteca da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo
Horizonte (BHTRANS).

72

Durante a pesquisa, foram escolhidos aleatoriamente transeuntes para responderem a
um questionário, o que será pormenorizado ainda nesta pesquisa.

6.3.2 Apresentação e análise da entrevista com o cadeirante por tetraplegia parcial
Com a disponibilidade do entrevistado, a entrevista iniciou-se, ocorrendo em dias
distintos, com visitas de horário marcado, especialmente em virtude da dificuldade encontrada
pelo entrevistado em se locomover pela cidade.
O tempo estimado dessa entrevista e da tentativa de realização do percurso foi de
oito horas, divididas em dois dias. O questionário foi respondido e identificado em 50
minutos. Destaca-se que o participante da presente pesquisa foi avisado sobre o tema e aceitou
participar.
As questões iniciais são de identificação e têm como finalidade traçar um perfil com
o intuito de verificar eventuais relações com as respostas.
As respostas foram organizadas e analisadas individualmente conforme será
demonstrado.
Quadro 1 – Identificação do entrevistado

Nome: Rafael Penha Alves Pinheiro
Profissão: Aposentado (Técnico Manutenção de Aeronaves)
Idade: 29

A questão inicial acima teve o objetivo de identificar e analisar o perfil do
entrevistado para verificar eventuais relações com as respostas.
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Quadro 2 – Grau de formação educacional do entrevistado

1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( x ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) Pós-Graduação incompleta
( ) Pós-Graduação completa
A questão 1 foi de múltiplas alternativas para descobrir o grau de formação formal
do entrevistado. A Tabela 1 refere-se ao grau de educação formal. O entrevistado possui
ensino médio completo.
Quadro 3 – Tempo em que o entrevistado tem deficiência

2. Há quanto tempo tem deficiência?
( ) desde o nascimento
( ) mais de vinte anos
( ) mais de dez anos
( ) mais de cinco anos
( x ) menos de cinco anos
Comentário:
3 anos

A questão 2 foi de múltiplas alternativas para descobrir, em medida de anos, o tempo
em que o entrevistado tem deficiência. No caso, três anos.
Quadro 4 – Questão aberta sobre mobilidade

3. Qual(is) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana para você em Belo
Horizonte?
Locomoção em calçadas e transporte público.
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A questão 3 foi de resposta aberta e tinha como objetivo descobrir qual era a
percepção dos obstáculos do meio ambiente de Belo Horizonte. A resposta demonstra que as
calçadas, conforme pode ser percebido pelo pesquisador na tentativa de realização do
percurso proposto, foram um obstáculo instransponível. O transporte público também foi
apontado como obstáculo pelo entrevistado.
Quadro 5 – Questão aberta sobre participação popular

4. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado de discussão de
inclusão para pessoas com deficiência? Se sim, quais?
Não.
A questão 4 foi de resposta aberta, e o entrevistado disse que nunca participou de
fórum ou evento público ou privado para discussão de inclusão para pessoas com deficiência.
Quadro 6 – Questão aberta sobre políticas públicas

5. Acredita que as políticas públicas têm atuado de forma inclusiva para você?
( ) Sim
( x ) Não
Comentário:
Não vejo esforço das autoridades em incluir a pequena "categoria" à qual pertenço
devido ao pouco retorno político.

A questão 5 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta, e o entrevistado
demonstrou que se sente esquecido pelas políticas públicas, justificando que existe falta de
interesse dos representantes políticos pela pouca quantidade de votos angariados.
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Quadro 7 – Questão aberta sobre percepção social

6. Como acredita que a sociedade em geral o observa ao se deslocar pela cidade?
( ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) como um cidadão comum
( x ) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( ) como um problema
( ) Outros:
Comentário:
Sinto que a sociedade assiste com grande indignação ao sofrimento de um cadeirante
ao se deslocar nas ruas de BH. A cidade impõe grandes desafios a um simples
deslocamento até a padaria.

A questão 6 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou que sua percepção sobre como é visto pela sociedade que o cerca é de indignação.
Disse ainda que tem dificuldades para se locomover em trechos simples como ir à padaria.
Quadro 8 – Questão aberta sobre locomoção

7. Como gostaria de se locomover pela cidade?
Gostaria de me locomover de forma simples, segura e independente.
A questão 7 foi de resposta aberta e muito conclusiva para esta pesquisa. O
entrevistado demonstrou que sua percepção inclui uma locomoção simples e segura, o que,
em regra, é um anseio que o pesquisador entende como da maioria dos cidadãos. O que
ressalta de forma mais nítida na resposta é o anseio de se locomover de forma independente.
Dos trechos do percurso proposto para a pesquisa, que o entrevistado tentou fazer de forma
autônoma, nenhum foi concluído e o entrevistado não conseguiu cruzar nenhum quarteirão
sem ser carregado, empurrado ou ter que passar pela rua, disputando espaço com os carros.

6.3.3 Apresentação e análise da entrevista com um cego
Com a disponibilidade do entrevistado, a entrevista iniciou-se, ocorrendo em dias
distintos, com visitas de horário marcado.
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O tempo estimado dessa entrevista e da tentativa de realização do percurso foi de
oito horas, divididas em dois dias. O questionário foi respondido e identificado em 50
minutos. Destaca-se que o participante da presente pesquisa foi avisado sobre o tema e aceitou
participar.
As questões iniciais são de identificação e têm como finalidade traçar um perfil com
o intuito de verificar eventuais relações com as respostas.
As respostas foram organizadas e analisadas individualmente conforme será
demonstrado.
Quadro 9 – Identificação do entrevistado

Nome: Rafael Breno Vieira
Profissão: Funcionário Público, Técnico em Administração.
Idade: 31
Tipo de deficiência: Cegueira

A questão inicial acima teve o objetivo de identificar e analisar o perfil do
entrevistado para verificar eventuais relações com as respostas.
Quadro 10 – Grau de formação educacional do entrevistado

1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
(x) Ensino Superior completo
( ) Pós-Graduação incompleta
( ) Pós-Graduação completa
Comentário:

A questão 1 foi de múltiplas alternativas para descobrir o grau de formação formal
do entrevistado. O entrevistado possui Ensino Superior completo.
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Quadro 11 – Tempo em que o entrevistado tem deficiência

2. Há quanto tempo tem deficiência?
( ) desde o nascimento
(x) mais de vinte anos
( ) mais de dez anos
( ) mais de cinco anos
( ) menos de cinco anos
Comentário:
Desde criança.

A questão 2 foi de múltiplas alternativas para descobrir, em medida de anos, o tempo
em que o entrevistado tem deficiência. No caso, mais de 20 anos.
Quadro 12 – Questão aberta sobre mobilidade

3. Qual(is) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana para você em Belo
Horizonte?
As calçadas, desde rampas de garagens até mesas de bar. E as buzinas dos carros que me
atrapalham às vezes. Também os buracos e as calçadas portuguesas.

A questão 3 foi de resposta aberta e tinha como objetivo descobrir qual era a
percepção dos obstáculos do meio ambiente de Belo Horizonte. A resposta incluiu a
locomoção em calçadas, com obstáculos diversos, como rampas e mobiliários de bares,
calçadas portuguesas e calçadas esburacadas.
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Quadro 13 – Questão aberta sobre participação popular

4. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado para discussão de inclusão
para pessoas com deficiência? Se sim, quais?

Sim, vários. No Instituto São Rafael tem muitos. Mas também já participei na PUC Minas.
Não lembro os nomes. Na PUC Minas tem um curso voltado a cegos e surdos. Graduação
Tecnológica de Comunicação Assistiva.

A questão 4 foi de resposta aberta, e o entrevistado disse ter participado de vários
eventos de discussão, sendo estes no Instituto São Rafael e na PUC Minas.
Quadro 14 – Questão aberta sobre políticas públicas

5. Acredita que as políticas públicas têm atuado de forma inclusiva para você?
( ) Sim
(x) Não
Comentário:
Existem empresas privadas e organizações do terceiro setor que têm atuado pela inclusão,
mas acho que as políticas públicas mesmo, coisa de governo, ainda não.

A questão 5 foi mista, de múltipla escolha e de resposta aberta, e o entrevistado
demonstrou que não se sente incluído pelas políticas públicas, mas tem ajuda de associações e
empresas privadas.
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Quadro 15 – Questão aberta sobre percepção social

6. Como acredita que a sociedade em geral o observa ao se deslocar pela cidade?
( ) como um problema
( ) como um cidadão comum
(x) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) Outros:
Comentário:

A questão 6 foi mista, de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou que sua percepção sobre como é visto pela sociedade é de uma pessoa que precisa
de ajuda, mas não quis tecer comentários a respeito e ficou incomodado com a pergunta.
Quadro 16 – Questão aberta sobre locomoção

7. Como gostaria de se locomover pela cidade?
Sem que ninguém ficasse comentando que vou cair. Sou cego, não surdo. Gosto de andar
sempre sozinho ou com minha namorada que é cega também. Atravessar semáforos é
complicado. Andar à noite é perigoso porque me sinto mais exposto.

A questão 7 é aberta e visa observar como seria uma cidade satisfatória na percepção
do entrevistado.
Quadro 17 – Questão aberta sobre a pesquisa

8. Ao fazer o percurso da pesquisa, quais foram suas maiores dificuldades?
Eu gostei da iniciativa. Queria ter feito isso junto com os representantes políticos. Queria
um senador ou um deputado federal vidente com os olhos vendados tentando andar
quilômetros em Belo Horizonte.
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A questão 8 teve como objetivo analisar as dificuldades que o entrevistado teve ao
responder às perguntas. Foi respondido que foi satisfatório e que poderia ser feito um teste por
representantes políticos.

6.3.4 Apresentação e análise das entrevistas com transeuntes no momento da pesquisa de
campo
Quadro 18 – Questão 1. Grau de formação educacional dos entrevistados

1. Qual o seu grau de formação educacional?
( 1 marcação ) Ensino Fundamental
( 8 marcações ) Ensino Médio
( nenhuma marcação ) Ensino Superior incompleto
(1 marcação) Ensino Superior completo
(nenhuma marcação ) Pós-Graduação incompleta
(nenhuma marcação ) Pós-Graduação completa

A questão 1 visa identificar qual é o grau de formação educacional dos entrevistados
e foi constatado que a escolaridade da maioria é o Ensino Médio, com apenas duas exceções,
uma pessoa com ensino superior e uma pessoa com ensino fundamental incompleto.
Quadro 19 – Questão 2. Na sua visão, qual(is) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana em Belo
Horizonte para as pessoas com deficiência (exemplo: cegos e cadeirantes)?

OPÇÕES

NÚMERO DE MARCAÇÕES

Calçadas* irregulares ou esburacadas.

10 (dez)

Rampas de carros nas calçadas*.

3 (três)

Mobiliário

urbano

(postes,

telefone

público, dentre outros) nas calçadas*.

6 (seis)

*Calçadas estreitas.

9 (nove)

Semáforos não adaptados.

2 (duas)

Falta de marcação tátil nas calçadas*

7 (sete)

Calçadas* divididas com mesas, cadeiras
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e outros móveis de comércio.

7(sete)

Falta de tecnologia e conhecimento.

3 (três)

Outros.

0 (zero)

* para facilitar a pesquisa, foi utilizada a expressão “calçada” para englobar calçada e passeio.

A questão objetiva saber, na visão do entrevistado, qual seu maior obstáculo quando
se fala em mobilidade urbana. Foi observado que as calçadas, irregulares ou estreitas, são os
maiores obstáculos para aquele que precisa utilizá-las.
Quadro 20 – Questão 3. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado para discussão de
inclusão para pessoas com deficiência?

OPÇÕES

QUANTIDADE DE MARCAÇÃO

Nenhum

10 (dez) pessoas

Entre um e três

0 (zero)

Entre três e dez

0 (zero)

Mais de dez

0 (zero)

A questão 3 visa saber se o entrevistado já participou de eventos públicos ou
privados cujo assunto era a inclusão de pessoas com deficiência. Por unanimidade, ‘nenhum’
foi a resposta dada.
Quadro 21 – Questão 4. Acredita que as políticas públicas em Belo Horizonte têm atuado de forma a
trazer uma política inclusiva para as pessoas com deficiência?

OPÇÕES

QUANTIDADE DE MARCAÇÃO

Sim

6 (seis)

Não

1 (uma)

Desconheço as políticas públicas do município
3 (três)

A questão 4 visa saber se pela opinião do entrevistado, as políticas públicas podem
ser uma política inclusiva para as pessoas com deficiência. A maioria respondeu que sim.
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Quadro 22 – Questão 5. Acredita que a legislação urbanística, no que toca às pessoas com deficiência,
precisa ser melhorada, revista ou ampliada?

OPÇÕES

QUANTIDADE DE MARCAÇÃO

Sim

8 (oito)

Não

0 (zero)

Desconheço a legislação sobre o tema

2 (duas)

A questão 5 visa saber se a legislação urbanística precisa ser melhorada, revista ou
ampliada. A maioria respondeu que sim.
Quadro 23 – Questão 6. Como acredita que a sociedade em geral observa a pessoa com deficiência ao se
deslocar pela cidade?

OPÇÕES

QUANTIDADE DE MARCAÇÃO

Como um problema

1 (uma)

Como um cidadão comum

1 (uma)

Como uma pessoa que precisa ser ajudada

5 (cinco)

Como uma pessoa que precisa ser incluída
socialmente

3 (três)

Outros

0 (zero)

A questão 6 visa saber se o entrevistado acha que a sociedade em geral observa a
pessoa com deficiência se deslocar pela cidade. A maioria respondeu que a visão que a
sociedade tem é de pessoas que precisam ser ajudadas.
Quadro 24 – Questão 7. Acredita que os cegos têm condições de se locomover autonomamente pela cidade
de Belo Horizonte atualmente?

OPÇÕES

QUANTIDADE DE MARCAÇÃO

Sim

0 (zero)

Não

10 (dez)

Não tenho como opinar

0 (zero)

A questão 7 visa saber se os cegos têm condições de se locomover sem precisar de
ajuda de terceiros e por unanimidade a resposta foi não.
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Quadro 25 – Questão 8. Acredita que os cadeirantes têm condições de se locomover autonomamente pela
cidade de Belo Horizonte atualmente?

OPÇÕES

QUANTIDADE DE MARCAÇÃO

Sim

0 (zero)

Não

10 (dez)

Não tenho como opinar

0 (zero)

A questão 8 visa saber se os cadeirantes têm condições de se locomover sem precisar
de ajuda de terceiros e por unanimidade a resposta foi não.

6.3.5 Apresentação e análise das entrevistas com representantes do poder público de Belo
Horizonte - MG
A primeira entrevista teve início com a disponibilidade do entrevistado escolhido e
ocorreu em um único dia. O tempo estimado dessa entrevista foi de um dia, considerando que
o questionário foi entregue ao entrevistado um dia antes de as respostas serem colhidas.
Destaca-se que o participante da presente pesquisa foi avisado sobre o tema e aceitou
participar.
As questões iniciais foram de identificação e tiveram a finalidade de analisar e traçar
um perfil com o intuito de verificar eventuais relações com as respostas.
As repostas foram organizadas e analisadas individualmente conforme será
demonstrado.
Quadro 26 – Identificação do entrevistado

Nome: Pier Giorgio Senesi Filho
Profissão: Advogado
Idade: 56 anos
Qual(ais) cargo(s) público(s) já exerceu ou exerce? Em que períodos?
Secretário Municipal de Administração Regional Leste – 01/2009 a 02/2011; Secretário
Municipal de Serviços Urbanos – 02/2011 a 02/2013; Secretário Municipal Adjunto de
Gestão Compartilhada – 02/2013 a 03/2014; Secretário Municipal de Serviços Urbanos –
03/2014 até a presente data.
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A questão inicial acima teve o objetivo de identificar e analisar o perfil do
entrevistado para verificar eventuais relações com as respostas.
Quadro 27 – Grau de formação educacional do entrevistado

1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
(x) Pós-Graduação incompleta
( ) Pós-Graduação completa

A questão 1 foi de múltiplas alternativas, para descobrir o grau de formação formal
do entrevistado. A Tabela 1 refere-se ao grau de educação formal. O entrevistado possui PósGraduação incompleta.
Quadro 28 – Questão aberta sobre mobilidade

2. Qual(ais) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana para você em Belo
Horizonte?
Principalmente o planejamento necessário para o desenvolvimento urbano. A ampliação
dos modais de transporte, a proposta maciça de uso do transporte coletivo, melhorando a
sua oferta para a população. A integração, a transversalidade da política ambiental, com a
política de educação, no caso a educação para o trânsito, que não deixa de ser importante
como a educação ambiental e que são complementares, é desafio constante. Com
educação no trânsito, pensada como educação ambiental, pode-se conscientizar os
educandos para a importância da busca de alternativas que minimizem problemas do dia a
dia. A educação deve agregar as questões ambientais de forma a mudar comportamentos.
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A questão 2 foi de resposta aberta e teve o intuito de descobrir qual era a percepção
dos obstáculos do meio ambiente de Belo Horizonte. A resposta demonstra que o
desenvolvimento urbano não é fator predominante para melhor mobilidade urbana, a
educação ambiental, a conscientização são fatores primordiais para vencer obstáculos do
percurso proposto.

Quadro 29 - Questão aberta sobre políticas públicas

3. Já lidou com políticas públicas para pessoas com deficiência? De que forma?

A participação se deu como membro do Executivo Municipal, na IV Conferência
Municipal de Políticas Urbanas, que elaborou o Novo Plano Diretor de Belo Horizonte,
aprovado na Conferência e transformado em PL 1745/2015, encaminhado à Câmara de
Vereadores de Belo Horizonte – MG.

A questão 3 foi de resposta aberta, e o entrevistado demonstrou que está ativo nas
questões que se referem às políticas públicas.

Quadro 30 - Questão aberta sobre participação popular

4. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado de discussão de inclusão
para pessoas com deficiência? Se sim, quais?

A participação se dá através do Observatório da Mobilidade de Belo Horizonte, disponível
em: http://www.bhtrans.pbh.gov.br/observatorio, que se integra com diversos setores da
cidade que discutem e propõem propostas para a melhoria da mobilidade em todos os
níveis.

A questão 4 foi de resposta aberta, e o entrevistado disse que já participou de fórum
ou evento público ou privado de discussão de inclusão para pessoas com deficiência.
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Quadro 31 - Questão aberta sobre políticas inclusivas

5. Acredita que as políticas públicas em Belo Horizonte têm atuado de forma a trazer uma
política inclusiva para as pessoas com deficiência?
(x) Sim
( ) Não

Comentário: Muito ainda há por se fazer. Algumas iniciativas, como as intervenções no
centro da cidade, através do Programa MobCentro, que realizou interferências na
geometria de vias pode ser visto como proposta de melhoria. Está sendo desenvolvido, e
em breve será lançado pela Secretaria de Planejamento Urbano, plano para melhoria das
calçadas de toda a cidade, concedendo prazo para que o cidadão responsável pela
manutenção dos passeios possa promover as melhoras, visando à melhoria da mobilidade.
Por outro lado, é de se comentar a aplicação da Lei de Mobilidade em todos os projetos
públicos, bem como a exigência da Regulação Urbana quanto às novas construções.

A questão 5 visa saber se o entrevistado vê perspectivas em relação às políticas
inclusivas e foi respondido que há sim, em forma de intervenções com propostas de
melhorias.

Quadro 32 - Questão aberta sobre percepção social

6. Como acredita que a sociedade em geral observa a pessoa com deficiência ao se deslocar
pela cidade?
( ) como um problema
( ) como um cidadão comum
(x) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) Outros:

Comentário: A sociedade, de um modo geral, pensa que a pessoa com mobilidade reduzida
não é capaz de, por si só, resolver os seus problemas diários. Entretanto a realidade hoje se
mostra de forma bem diferente. Daí a importância das políticas públicas, que buscam
promover a inclusão dessas pessoas na sociedade.
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A questão 6 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou que sua percepção sobre como a pessoa com deficiência é vista pela sociedade
que o cerca é da possibilidade de haver mudanças, caso as políticas públicas busquem a
promoção da inclusão.

Quadro 33 - Questão mista sobre locomoção

7. Acredita que os cegos têm condições de se locomover autonomamente pela cidade de
Belo Horizonte?
(x) Sim
( ) Não

Comentário: Hoje, mais do que ontem. Exemplo disso pode ser visto através da participação
de representantes do Movimento dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte na validação de
aplicativo para smartphones e tablets, usado para a localização de ônibus e pontos de ônibus,
horários, tempos de chegada. O aplicativo SIUMobile está disponível para iOS e Android.
Outro ponto a considerar é que se ouviu e se discutiu sobre o melhor posicionamento dos
pisos podo-táteis nas vias. Melhoras ainda estão por vir, embora haja significativos avanços.

A questão 7 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou acreditar que a tecnologia pode trazer avanços significativos para a melhor
mobilidade das pessoas com deficiências visuais.

Quadro 34 - Questão mista sobre cadeirantes

8. Acredita que os cadeirantes têm condições de se locomover autonomamente pela
cidade de Belo Horizonte?
(x) Sim
(x) Não
Comentário: Há áreas onde, sim, é possível. E áreas onde não, não é possível. Daí a
necessidade de se fazer o planejamento para os investimentos na melhoria das calçadas e
passeios, conforme a proposta do planejamento urbano da cidade, dentro de programa no
qual o cidadão se comprometa em manter de forma adequada o passeio em frente ao seu
imóvel.
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A questão 8 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou que ainda há muito o que se fazer, mas com uma proposta de um planejamento
urbano adequado é possível.
Quadro 35 – questão aberta sobre desafios para a gestão pública

9. Na sua visão, qual o maior desafio para o gestor público ao enfrentar a questã o da
mobilidade urbana para pessoas com deficiência?

A cidade deve ser pensada de forma a se conectar com os seus cidadãos e proporcionarlhes integração e mobilidade sustentável. No caso de Belo Horizonte, a proposta de se
alcançar uma cidade resiliente e ambientalmente sustentável dá o papel de importância da
política urbano-ambiental transversal às demais políticas. Planejar a cidade para todos é o
desafio com o qual se depara. Belo Horizonte se prepara através de seu Planejamento
BH2030, que projeta a cidade que queremos, com uma visão de 15 anos. O plano está
disponível em http://bh2030.com.br/.

A questão 9 foi aberta. O entrevistado demonstrou que o maior desafio para o gestor
público é dar um papel importante para a política urbano-ambiental através de uma integração
dos cidadãos com uma mobilidade sustentável e efetiva.
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Com a disponibilidade do entrevistado, tendo em vista que este exerce atualmente o
cargo de Deputado Federal e permanece em poucos períodos do ano em Belo Horizonte –
MG, a entrevista teve início e ocorreu em sete dias. ,. O tempo estimado dessa entrevista foi
sete dias, considerando que o questionário foi entregue sete dias antes de as respostas serem
colhidas. Destaca-se que o participante da presente pesquisa foi avisado sobre o tema e
aceitou participar.
As questões iniciais foram de identificação e tiveram como finalidade traçar um
perfil com o intuito de verificar eventuais relações com as respostas.
As respostas foram organizadas e analisadas individualmente conforme será
demonstrado.
Quadro 36 – Identificação do entrevistado

Nome: Patrus Ananias de Sousa
Profissão: Advogado, Professor, Servidor Público
Idade:
Qual (ais) cargo (s) público (s) já exerceu ou exerce? Em que períodos? Vereador em
Belo Horizonte (1989-1992); Prefeito de Belo Horizonte (1993-1997), Deputado Federal
(2003); Ministro do Desenvolvimento Social (2004-2010); Ministro do Desenvolvimento
Agrário (2015-2016) – Deputado Federal; Funcionário da Assembleia Legislativa de MG
desde 1982.

A questão inicial acima teve o objetivo de identificar e analisar o perfil do
entrevistado para verificar eventuais relações com as respostas.
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Quadro 37 – Grau de formação educacional do entrevistado

1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) Pós-Graduação incompleta
( x ) Pós-Graduação completa

A questão 1 foi de múltiplas alternativas, para descobrir o grau de formação formal
do entrevistado. A Tabela 1 refere-se ao grau de educação formal. O entrevistado possui PósGraduação completa.
Quadro 38 – Questão aberta sobre mobilidade

2. Qual(ais) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana para você em Belo
Horizonte?
1 – Deficiências no serviço de transporte público;
2 – Poucos cuidados com o pedestre;
3 – Carência de espaços públicos, a começar pelas calçadas.

A questão 2 foi de resposta aberta e teve a intenção de descobrir qual era a percepção
sobre os obstáculos da mobilidade urbana de Belo Horizonte. A resposta demonstra que o
entrevistado vê como fatores predominantes para dificultar a melhoria da mobilidade urbana
deficiências no serviço de transporte público, poucos cuidados com o pedestre e a carência de
espaços públicos, a começar pelas calçadas.
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Quadro 39 - Questão aberta sobre políticas públicas

3. Já lidou com políticas públicas para pessoas com deficiência? De que forma?

No exercício dos mandatos de Vereador quando fui Relator da Lei Orgânica de Belo
Horizonte e como Prefeito de Belo Horizonte na implantação e serviços da BHTRANS.

A questão 3 foi de resposta aberta e o entrevistado demonstrou que teve participação
ativa nas questões que se referem às políticas públicas municipais de Belo Horizonte – MG.

Quadro 40 - Questão aberta sobre participação popular

4. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado de discussão de inclusão
para pessoas com deficiência? Se sim, quais?

Penso que está incluída na resposta anterior.

A questão 4 foi de resposta aberta e o entrevistado disse que já respondeu à pergunta
no tópico anterior.

Quadro 41 - Questão aberta sobre políticas inclusivas

5. Acredita que as políticas públicas em Belo Horizonte têm atuado de forma a trazer uma
política inclusiva para as pessoas com deficiência?
( ) Sim
( x ) Não

Comentário: Não obstante alguns avanços nos últimos tempos, ainda temos muitos
desafios para promovermos uma política inclusiva para as pessoas com mobilidade
reduzida. Reporto-me à questão nº 2.

A questão 5 visa saber se o entrevistado vê perspectivas em relação às políticas
inclusivas e foi respondido que não. O entrevistado demonstrou que acredita que ainda
existem muitos desafios no que tange à inclusão de pessoas com mobilidade reduzida.
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Quadro 42 - Questão aberta sobre percepção social

6. Como acredita que a sociedade em geral observa a pessoa com deficiência ao se deslocar
pela cidade?
( x ) como um problema
( ) como um cidadão comum
(x) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( x ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) Outros:

Comentário: Penso que temos, entre outros, os três olhares que mencionei. O importante é
que a sociedade, em todos os níveis, considere a pessoa com mobilidade reduzida como um
ser humano, que deve exercer na plenitude os seus direitos e deveres de cidadania dentro das
condições que lhe são próprias. Assim, o estado e a sociedade devem prover essas condições.

A questão 6 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou a sua percepção sobre como a pessoa com deficiência é vista pela sociedade, mas
principalmente enfatizou a necessidade tanto de o Estado, quanto de a Sociedade Civil,
trabalharem para prover condições de inclusão.

Quadro 43 - Questão mista sobre locomoção

7. Acredita que os cegos têm condições de se locomover autonomamente pela cidade de
Belo Horizonte?
( ) Sim
( x ) Não

A cidade, com seu trânsito enlouquecido, carência de espaços públicos e de respeito à
cidadania, especialmente no caso dos cegos, ainda não oferece essas condições. Temos que
construí-las.

A questão 7 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
respondeu que os cegos não têm condições de se locomover de forma autônoma pela cidade e
demonstrou acreditar que é preciso construir as condições para respeito aos direitos de
cidadania dessas pessoas.
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Quadro 44 - Questão mista sobre cadeirantes

8. Acredita que os cadeirantes têm condições de se locomover autonomamente pela
cidade de Belo Horizonte?
( ) Sim
(x) Não

Comentário: basicamente pelos motivos apresentados na questão anterior.

A questão 8 foi mista de múltipla escolha e de resposta aberta. O entrevistado
demonstrou que a resposta é a mesma da questão anterior.
Quadro 45 – Questão aberta sobre desafios para a gestão pública

9. Na sua visão, qual o maior desafio para o gestor público ao enfrentar a questão da
mobilidade urbana para pessoas com deficiência?

Priorizar o pedestre e dentro dele as pessoas com necessidades especiais. Tornar
efetivamente público o transporte coletivo; desenvolver na sociedade um espírito de
solidariedade e respeito; limitar o poder do automóvel e ampliar os territórios e espaços
públicos – parques, praças, jardins, calçadas amplas, integração urbana, maior tempo para
o sinal dos pedestres.

A questão 9 foi aberta. O entrevistado demonstrou os desafios que acredita serem os
maiores para o gestor público, com um enfoque especial para o pedestre em detrimento dos
veículos automotores.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se notou, este trabalho iniciou-se com a tarefa de diferenciar termos como
Direito Ambiental, Direito Urbanístico, cidade, município, desenvolvimento sustentável, entre
outros.
Com essa tarefa, objetivou-se delimitar o conceito de cada um, bem como pontuar
alguns pontos de convergência entre esses conceitos.
Essas delimitações conceituais e as indicações de pontos de convergências revelaram
que o Direito Ambiental e o Direito Urbanístico estão em searas separadas, no entanto ambos
se convergem para tutelar o meio ambiente urbano.
Tal análise permitiu preparar o caminho que foi trilhado, por sua vez, no capítulo
terceiro. Nesse tópico, o marco teórico foi utilizado de maneira a legitimar o procedimento
democrático.
Como se viu, a participação através do discurso possibilita que o cidadão se perceba
como um legislador. A teoria habermesiana exige a inclusão de todos no processo legislativo
através do agir comunicativo. Dessa maneira, exige-se que o processo legislativo seja racional
e inclusivo, porque, somente assim, poder-se-á afirmar que a norma produzida é legítima.
Extraiu-se, portanto, a partir da análise do marco teórico, que garantir a participação
das pessoas com deficiência no procedimento democrático de elaboração da norma
proporciona a melhoria quanto à acessibilidade ao meio ambiente urbano, concretizando um
direito humano.
Como demonstrado neste trabalho, especialmente no capítulo quarto, a mobilidade e
o planejamento urbano são, sem dúvida, importantes instrumentos para se garantir o acesso,
com dignidade, ao meio ambiente urbano.
Assim, mais uma vez, ressalta-se que a participação das pessoas com deficiência no
processo legislativo referente à elaboração do planejamento urbano é de extrema importância,
aliás, é condição sem a qual não haveria legitimidade da norma.
Por outro lado, ao tratar do conceito de pessoa com deficiência, preferiu -se adotar o
mesmo conceito da Lei nº 13.146/2015, haja vista que essa definição melhor se adéqua aos
valores inerentes à dignidade da pessoa humana porque a deficiência não retira do homem sua
natureza humana.
Por sua vez, destacou-se que a mobilidade (ou imobilidade) urbana é um importante
indicador que demonstra a (in)satisfação e o bem-estar com relação à cidade. Ora, se tal
indicador tem o poder de determinar o contentamento dos cidadãos em vista de sua cidade, a
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pesquisa, por conseguinte, em especial a pesquisa de campo, revelou que o acesso ao meio
ambiente urbano é inadequado quando se trata do acesso às pessoas com deficiência.
Por outro lado, a hipótese inicialmente sugerida neste trabalho não foi confirmada.
Sugeria-se que faltava legislação que tratasse do direito ao acesso ao meio ambiente urbano.
Ocorre, todavia, que a pesquisa evidenciou que há uma vasta legislação, inclusive com
legislações recentes, o que demonstra que o processo legislativo sobre a acessibilidade para
pessoas com deficiência está em constante evolução.
Nesse diapasão, visando apresentar uma conclusão, deve-se considerar que
permanece ainda um paradoxo: se há legislação suficiente, por que então as pesquisas de
campo revelaram uma insatisfação com o direito ao acesso ao meio ambiente urbano?
A fim de trazer uma solução para esse paradoxo, e servindo-se da própria
investigação deste trabalho, especialmente correlacionando o marco teórico com a pesquisa de
campo, observou-se que há uma ausência não de lei, mas, sim, de política pública.
Nesse sentido, a efetivação do direito ao acesso ao meio ambiente urbano, com base
nos resultados desta pesquisa, depende da participação efetiva da população, especialmente
das pessoas com deficiência. Contudo, a proposta desta pesquisa é que essa participação se dê
por meio do agir comunicativo, construção teórica de Habermas.
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO – CADEIRANTE E CEGO
Nome:
Profissão:
Idade:
Tipo de deficiência:

1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) Pós-Graduação incompleta
( ) Pós-Graduação completa

2. Há quanto tempo tem deficiência?
( ) desde o nascimento
( ) mais de vinte anos
( ) mais de dez anos
( ) mais de cinco anos
( ) menos de cinco anos
Comentário:

3. Qual(ais) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana para você em Belo Horizonte?

4. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado para discussão de inclusão para
pessoas com deficiência? Se sim, quais?

5. Acredita que as políticas públicas têm atuado de forma inclusiva para você?
( ) Sim
( ) Não
Comentário:
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6. Como acredita que a sociedade em geral o observa ao se deslocar pela cidade?
( ) como um problema
( ) como um cidadão comum
( ) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) Outros:
Comentário:

7. Como gostaria de se locomover pela cidade?

8. Ao fazer o percurso da pesquisa, quais foram suas maiores dificuldades?
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO – GESTORES PÚBLICOS
Nome:
Profissão:
Idade:
Qual(ais) cargo(s) público(s) já exerceu ou exerce? Em que períodos?
1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) Pós-Graduação incompleta
( ) Pós-Graduação completa
2. Qual(ais) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana para você em Belo Horizonte?
3. Já lidou com políticas públicas para pessoas com deficiência? De que forma?
4. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado para discussão de inclusão para
pessoas com deficiência? Se sim, quais?
5. Acredita que as políticas públicas em Belo Horizonte têm atuado de forma a trazer uma
política inclusiva para as pessoas com deficiência?
( ) Sim
( ) Não
Comentário:
6. Como acredita que a sociedade em geral observa a pessoa com deficiência ao se deslocar
pela cidade?
( ) como um problema
( ) como um cidadão comum
( ) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) Outros:
Comentário:
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7. Acredita que os cegos têm condições de se locomover autonomamente pela cidade de Belo
Horizonte?
( ) Sim
( ) Não
Comentário:

8. Acredita que os cadeirantes têm condições de se locomover autonomamente pela cidade de
Belo Horizonte?
( ) Sim
( ) Não
Comentário:

9. Na sua visão, qual o maior desafio para o gestor público ao enfrentar a questão da
mobilidade urbana para pessoas com deficiências?
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO – TRANSEUNTES ALEATÓRIOS QUE ESTAVAM
NOS LOCAIS DAS PESQUISAS COM O CEGO E O CADEIRANTE
Nome:
Profissão:
Idade:
1. Qual o seu grau de formação educacional?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio
( ) Ensino Superior incompleto
( ) Ensino Superior completo
( ) Pós-Graduação incompleta
( ) Pós-Graduação completa
2. Na sua visão, qual(ais) o(s) maior(es) obstáculo(s) de mobilidade urbana em Belo
Horizonte para as pessoas com deficiência (exemplo: cegos e cadeirantes)?
( ) calçadas* irregulares ou esburacadas
( ) rampas de carros nas calçadas*
( ) mobiliário urbano (postes, telefone público, entre outros) nas calçadas*
( ) *calçadas estreitas
( ) semáforos não adaptados
( ) falta de marcação tátil nas calçadas*
( ) calçadas* divididas com mesas, cadeiras e outros móveis de comércio
( ) falta de tecnologia e conhecimento
( ) outros
* para facilitar a pesquisa, foi utilizada a expressão “calçada” para englobar calçada e passeio.
3. Já participou de algum fórum ou evento público ou privado para discussão de inclusão para
pessoas com deficiência?
( ) nenhum
( ) entre um e três
( ) entre três e dez
( ) mais de dez

105

4. Acredita que as políticas públicas em Belo Horizonte têm atuado de forma a trazer uma
política inclusiva para as pessoas com deficiência?
( ) Sim
( ) Não
( ) Desconheço as políticas públicas do município

5. Acredita que a legislação urbanística, no que toca às pessoas com deficiência, precisa ser
melhorada, revista ou ampliada?
( ) Sim
( ) Não
( ) Desconheço a legislação sobre o tema

6. Como acredita que a sociedade em geral observa a pessoa com deficiência ao se deslocar
pela cidade?
( ) como um problema
( ) como um cidadão comum
( ) como uma pessoa que precisa ser ajudada
( ) como uma pessoa que precisa ser incluída socialmente
( ) Outros:

7. Acredita que os cegos têm condições de se locomover autonomamente pela cidade de Belo
Horizonte atualmente?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não tenho como opinar

8. Acredita que os cadeirantes têm condições de se locomover autonomamente pela cidade de
Belo Horizonte atualmente?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não tenho como opinar

