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RESUMO

Com as lutas sociais pelos direitos das pessoas com deficiência um conjunto de Políticas Públicas foi se
constituindo objetivando garantir a inclusão desses sujeitos sociais. É fato que o tema inclusão é mais
enfatizado na perspectiva escolar, o que ofusca os demais aspectos que o compõem. Nesse sentido, o
presente trabalho objetiva analisar as condições de acessibilidade em espaços públicos representados aqui por
três praças do município de Aracaju. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental e de
campo as quais revelaram que ainda há muitas barreiras arquitetônicas nestes espaços que impedem os
deficientes físicos de exercerem o seu direito de ir e vir com autonomia.

Palavras-chave: Política Pública, Deficiente físico e Acessibilidade.

PRODUCTION OF SPACE AND SOCIAL INCLUSION: THE CASE OF PUBLIC SQUARES IN ARACAJU

ABSTRACT

Due to the social efforts for disabled people’s right an ensemble of Public’s Politics aiming the guarantee of
these social subjects’ inclusion have been established. It is a fact that the topic of inclusion is more
emphasized in the scholar perspective, which obfuscates the others aspects that compose the theme. Under
this perspective, the present paper intends to analyze conditions of accessibility in public spaces represented
here by three squares of Aracaju city. For this, a bibliographic, documental and field research was
accomplished, revealing that there are still many architectonic’s barriers restraining the disabled individuals of
their right to come and go autonomously.

Key words: Public’s Politics, Physical disabled people and Accessibility.

Introdução

Hodiernamente tem sido comum discussões e reflexões a respeito dos direitos humanos, do respeito às
diferenças, de diversidade, de inclusão. Convém ressaltar que esses temas só ganham corpo porque vivemos
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em uma sociedade na qual

o sistema ideológico estabelecido e dominante funciona de modo a apresentar – ou
desvirtuar – suas próprias regras de seletividade, preconceito, discriminação e até
distorção sistemática como ‘normalidade’, ‘objetividade’ e ‘imparcialidade científica’
“(MÉSZAROS, 2004, p. 57).

Nesse sentido, se exclui parcela significativa de seus atores sociais em benefício de uma minoria que goza de
privilégios em detrimento das classes sociais tornadas subalternas porque historicamente alijadas de seus
próprios direitos. A estas classes nega-se, muitas vezes, os direitos básicos de uma pessoa, garantidos em
leis que determinam que todos são iguais, e que, portanto, todos são cidadãos de direitos. Aquele grupo, ao
ditar regras e normas, ao eleger padrões comportamentais e de normalidade/anormalidade, hierarquiza os
indivíduos dividindo-os em classes e categorias e estabelece parâmetros que os diferenciam e os
diminuem/elevam, desconsiderando o que nos “iguala” e, ao mesmo tempo, nos torna únicos e com mesmo
valor: a nossa humanidade.

Nesse contexto se inserem as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja física, motora ou
sensório-motora. É fato que as pessoas deficientes eram tratadas como anormais, como pessoas que
carregavam algum tipo de castigo por seus pecados, consideradas, muitas vezes, como incapazes para
qualquer tipo aprendizagem e, em consequência, para qualquer tipo de atividade, principalmente laboral.
Sendo assim, os deficientes eram vistos como um “castigo” para as suas famílias e um “peso” para a
sociedade capitalista, pois eram pessoas “improdutivas”. Dessa concepção, advinham preconceitos que
alijavam essas pessoas da sociedade e o seu isolamento e negação da condição de cidadãs. Como
“não-cidadãs”, não tinham também direitos. Durante muitos séculos foi esta a situação dos deficientes a qual
sinalizava, de acordo com Soares (2009, p. 21)

para a necessidade de superação das barreiras ideológicas e práticas que limitam o
ser humano a condições apriorísticas, que tomam o indivíduo apenas pela deficiência
que apresenta, imobilizando-o em sua vocação e capacidade de ressignificar o
mundo.

Com as lutas implementadas, inicialmente, pelos familiares da pessoa com deficiência e em seguida por
grupos organizados da sociedade civil, um conjunto de políticas públicas foi se constituindo objetivando
garantir a inclusão social, também, dessas pessoas. É fato que o tema inclusão é mais enfatizado na
perspectiva escolar, o que ofusca os demais aspectos que o compõem. Desde o ano de 1962 (Lei nº 4169) a
legislação brasileira vem, mesmo que timidamente, abrindo perspectivas para as pessoas com deficiência
nessa área (a escolar), onde temos presenciado maiores avanços. A nossa Constituição Federal (1988), a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN), asseguraram o direito ao Atendimento
Educacional Especializado (AEE) na rede regular de ensino; o programa de implementação das Salas de
Recursos Multifuncionais (2007) tem contribuído para facilitar o processo de inclusão escolar dos deficientes,
uma vez que se constituem em meios para a superação dos obstáculos que se interpõem nesse percurso.

Apesar disso, quando nos referimos, à inclusão social dos deficientes físicos, no tocante à acessibilidade,
principalmente em vias e espaços públicos, vemos que há ainda um longo caminho a percorrer. Adotamos
nesta pesquisa a definição de deficiência física do Decreto Federal nº 5296 de dezembro de 2004, bem como
a de pessoa com mobilidade reduzida:

Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de peraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
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deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de
funções. [...] Pessoa com mobilidade reduzida aquela que (...) tenha, por qualquer
motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando
redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. (Art.
5º, inciso I, alínea a; Inciso II)

A questão da acessibilidade vem sendo regulamentada em nosso país desde 1989, quando a Lei Federal nº
7853 de outubro de 1989, foi sancionada tendo como objetivo, dentre outros, garantir apoio aos deficientes e
sua integração social, além de definir o preconceito como crime. Essa lei ainda garantia o acesso dos
deficientes a edifícios, logradouros e a meios de transporte (Art. 2º, Inciso V, alínea b) através da
determinação da adoção e efetiva execução de normas que garantem a funcionalidade das edificações e vias
públicas.

A lei acima referenciada foi elaborada tendo como fundamento o paradigma da integração. Este propunha que
a pessoa com deficiência buscasse superar suas dificuldades e somente depois que isso acontecesse ela
poderia buscar se inserir nas diversas atividades e espaços sociais. Assim, cabia ao próprio deficiente,
modificar-se ou adaptar-se à estrutura da sociedade. Com a Declaração de Salamanca (1994), um impulso foi
dado às questões das diferenças e sua aceitação pela sociedade, evocando que a todos deve ser dado o
direito de acesso e permanência em escolas regulares e na sociedade como um todo, devendo estas
modificarem-se ou adaptarem-se para incluir a todos. Estava então nascendo o novo paradigma com relação
às questões das diferenças: o da inclusão.

Esse princípio da inclusão provocou uma mudança não só na função da escola, mas na sociedade e inaugurou
um momento de transição que colocou para os gestores das políticas públicas uma nova concepção de
sociedade: a sociedade inclusiva. Pensar nessa sociedade requer enxergar a existência de uma parcela da
população que, durante séculos, vem sendo, de certa forma, obscurecida, negada em seus direitos e até em
sua condição de existência: os deficientes físicos.

A nossa sociedade é projetada para atender àqueles que estão dentro do “padrão de normalidade”. Quando
observamos os espaços públicos como ruas, praças, espaços culturais, vemos facilmente as barreiras que,
para muitos invisíveis, se erguem no “caminho” dos deficientes físicos. Calçadas com desníveis, calçamentos
deficientes ou até mesmo ausentes, sem sinalização tátil ou sonora, falta de rampas entre outros, se
constituem em meios de exclusão para essas pessoas, pois lhes impedem de exercer um direito garantido na
nossa Constituição Federal que é o de ir e vir e acrescentamos, com autonomia.

Dentro desse contexto, o presente trabalho visa analisar a questão da acessibilidade aos deficientes físicos em
espaços públicos representados nesta pesquisa por três praças da cidade de Aracaju localizadas em bairros
das zonas Oeste, Centro e Sul, tomando como base o conjunto de leis que dizem respeito ao assunto em
foco. A pesquisa está sendo realizada desde janeiro do corrente ano. Escolhemos 3 praças que têm grande
circulação de transeuntes. Observamos a acessibilidade em seu entorno, e nelas itens como tipo de piso,
calçadas, mobiliário, piso tátil, rampas de acesso, passarelas.

Desenvolvimento

As transformações registradas no período atual têm sido associadas, segundo Carlos (2011) às
transformações que ocorrem do e no tempo. Nesse sentido, as ações dos sujeitos sociais se realizam,
necessariamente, em um dado espaço e num período de tempo preciso. Dessa forma, “as relações sociais se
realizam na condição de relações espaciais” (CARLOS, 2011, p. 13). Essas transformações revelam a forma
como a produção do espaço social se constitui no capitalismo moderno.

Nesse trabalho “o espaço é considerado em seus conteúdos sociais como uma das produções humanas que
permitem a concretização da vida” (ibidem, p. 19) em sua cotidianidade. Quando esse espaço é produzido
leva-se em consideração uma série de fatores que vão desde o seu aspecto físico aos seus objetivos
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ideológicos visando atender determinado público, idealizado dentro de um padrão que se diz universal. A
questão é que, em uma sociedade onde se enfatiza o individualismo e se adota padrões universais de
comportamento em nome da liberdade, da autonomia, da igualdade de oportunidades, onde “todos podem”,
justificam-se o desrespeito às diferenças e, ao mesmo tempo, a exclusão de parte da população. O espaço,
que deveria permitir a concretização da vida, torna-se em mais um aspecto de desigualdade.

Nessa perspectiva,

emergem as contradições de uma sociedade perpassada por um individualismo que
se acentua frente a um ‘discurso’ de que todos fazem parte de uma sociedade nova e
cheia de possibilidades. (CARLOS, 2011, p. 15-16)

Com o aumento das possibilidades, principalmente para os deficientes, fruto das lutas desses sujeitos,
verifica-se uma conquista (lenta) gradativa de alguns direitos assegurados em legislações que compõem as
políticas públicas. Ao mesmo tempo, no tocante à efetivação desses direitos, percebemos certo
distanciamento, seja pelo descumprimento da legislação, seja por falta de regulamentação da mesma.

A lei federal nº 10098 de dezembro de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, só foi regulamentada em
2004, através do Decreto nº 5296. Na lei citada dois conceitos são essenciais à nossa pesquisa: acessibilidade
e barreiras. O primeiro é definido como a

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida (Art. 2º, Inciso I)

O segundo (barreira), se refere a “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade
de movimento e a circulação, com segurança, das pessoas” (Art. 2º, Inciso II). As barreiras são classificadas
em arquitetônicas urbanísticas (obstáculos existentes nas vias e espaços de uso público), arquitetônicas na
edificação (referentes ao interior dos edifícios públicos e privados), arquitetônicas nos transportes (a dos
meios de transportes) e as barreiras nas comunicações (aquelas que impedem ou dificultam a expressão ou o
recebimento de mensagens através dos meios de comunicação). Em nosso estudo interessa-nos mais de
perto as barreiras arquitetônicas urbanísticas, as quais provocam nos deficientes físicos transtornos que vão
desde o sentimento de revolta ao de impotência. O cumprimento das leis de acessibilidade daria às pessoas
deficientes físicas o direito de usufruir de todos os espaços públicos que a sociedade dispõe. Mas o que
observamos não é muito animador.

O Decreto nº 5296/2004 estabelece, em seu artigo 11 que

a construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou
mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de
modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Assim, para que o projeto arquitetônico e urbanístico de construção ou de reforma das edificações e espaços
públicos seja aprovado, deve estar de acordo com as normas estabelecidas na NBR 9050/2004, da Associação
Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). Esta norma determina os critérios técnicos a serem obedecidos não
só nas edificações, mas também no que se refere a mobiliário, espaços e equipamentos para que estes sejam
acessíveis.

Na pesquisa realizada, as três praças foram, construídas em períodos distintos, mas que passaram por
reparos ou reformas depois da regulamentação das leis de acessibilidade e sua normatização. As praças
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escolhidas serão identificadas como praça A, B e C, correspondendo, respectivamente, às praças da zona
Oeste, Centro da cidade e Sul.

A praça A tem 15.102m2, localiza-se em um dos bairros mais antigos de nossa capital, tem grande circulação,
tanto de veículos como de pedestres, tem em seu entorno bancos, supermercados, lojas, escolas, inclusive
uma delas localizada na própria praça, igreja, ponto de ônibus, tanto de linhas que levam a bairros da cidade
de Aracaju como de linhas intermunicipais. As ruas que dão acesso à praça são asfaltadas, porém não
oferecem recursos que facilitem o trânsito de pessoas deficientes, principalmente cadeirantes e cegos.

A praça B tem área de 14.472m2, também tem grande fluxo de pedestres, por localizar-se próxima ao
comércio de Aracaju e a órgãos públicos. Em seu entorno tem padaria, escola, salões de beleza, lojas e a
Igreja principal da Arquidiocese de Aracaju. Há também ponto de ônibus de linhas urbanas e interurbanas.

Já a praça C tem 14.431,10m2, tem em seu entorno escola, escola para curso profissionalizante, hospital,
centro médico, igreja, ponto de ônibus de linhas que levam a diversos bairros da capital.

Na praça A registramos a existência de seis rampas, quatro delas danificadas, pois estão com o calçamento
quebrado, impossibilitando o seu uso para cadeirante, deficiente visual ou cego ou pessoa com mobilidade
reduzida.

De acordo com a NBR 9050/2004, em seu item seis, que trata dos acessos e circulação, “os pisos devem ter
superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não provoque trepidação em
dispositivos com rodas (cadeiras de roda ou carrinhos de bebê)”. (NBR, 9050, item 6.1.1). Nas praças A e B,
o piso é de paralelepípedo (A) e de pedras (B); para agravar a situação, está cheio de irregularidades, o que
não permite ao cadeirante circular por estas praças. Em nenhuma das duas há piso tátil de alerta ou
direcional o que representa risco à segurança principalmente para os deficientes visuais, pois na A tem 10
quiosques de lanche, 01 banca de revista, barras para atividade física, 01 hidrante, bancos e mesas de
cimento para a convivência, todos sem nenhuma sinalização.

No interior da praça A tem Orla de proteção, definida pela NBR 9050 como “elemento edificado ou instalado,
destinado a constituir barreira no piso para proteção de árvores, áreas ajardinadas, espelhos d’água e
espaços similares” (NBR, 2004, item 3.29). Dentro desse espaço tem bancos, parquinho, mas não tem como
os deficientes físicos chegarem. Os deficientes visuais podem ter acesso, mas se acompanhados de outra
pessoa para guia-los, ou seja, não há como estas pessoas se deslocarem com autonomia.

Ainda chamou-nos atenção na Praça A, a existência de duas quadras poliesportiva, bem conservadas, com
tela para proteção da bola. Nestas há um rebaixamento da calçada que a circunda, porém localizada não na
entrada da quadra mas em suas laterais. Além disso, a calçada é estreita, não permitindo a movimentação da
cadeira de rodas, assim com a largura da entrada da quadra impossibilita o acesso de uma cadeira de rodas
ao seu interior.

Na praça B tem bancos (assentos) de ferro e de madeira, em número bastante reduzido, quiosque, um mini
bosque, árvores, oito rampas, das quais apenas três têm o símbolo para cadeirante e oferecem condições
para uso, pois as demais estão danificadas. Como não há piso tátil e nem de alerta o risco para os deficientes
físicos e visuais que se aventuram a transitar por este espaço, é iminente.

A situação na Praça C é a mais compatível com as leis e normas de acessibilidade. Esta passou por reforma
recentemente, mas mesmo assim, ainda percebem-se muitas barreiras no tocante à acessibilidade. O seu
piso atende ao disposto na NBR 9050, as rampas tem sinalização e piso tátil direcional. Em contrapartida, no
interior da praça nota-se a negação da pessoa com deficiência. Há nesse espaço academia para idoso com
vários aparelhos localizados à frente da linha-guia e sem piso tátil de alerta, o que pode provocar acidente
para o deficiente visual que por ali transite. Nestes aparelhos também não tem inscrição em braile. A praça
tem vários acessos, mas não tem piso tátil direcional. Há uma ponte sobre um lago, um espaço para troca de
livros localizado nos limites do lago, também sem piso tátil de alerta. Este espaço tem um desnível
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considerado pela NBR 9050, por sua altura, como degrau, o que requer a construção de rampa. Há rampa
somente para chegar ao ambiente (troca de livros), mas ao seu redor não, o que pode levar à queda do
deficiente visual no lago. Para o cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida, o uso desse espaço também
se complica pois a inclinação é grande e não tem corrimão.

Nesta praça os bancos são de madeira e há um parquinho, que, vale ressaltar, não tem sinalização para os
deficientes visuais. As grelhas estão fora das normas estabelecidas pela NBR 9050, o que pode prender a roda
da cadeira de rodas.

Nas praças A e B não há estacionamento e nem rota acessível. Na praça C tem espaço para estacionamento,
mas não há rota acessível e nem vagas reservadas para deficientes, desrespeitando os itens 6.2.2 e 6.2.3 da
NBR 9050.

Considerações Finais

A invisibilidade dos deficientes físicos na produção do espaço é algo que nos chama a atenção. No caso dos
espaços públicos foco dessa pesquisa, as praças, vemos como ainda perdura essa característica. As praças
foram projetadas, construídas e reformadas, mesmo depois da regulamentação das leis de acessibilidade,
para aquelas pessoas que não têm limitação, denotando a forte influência do paradigma da integração, onde a
pessoa é que precisa se adaptar aos espaços e não vice-versa como preconiza o paradigma da inclusão. As
barreiras arquitetônicas presentes nestes espaços, invisíveis para aqueles que o planejaram, se constituem
em instrumentos de exclusão para os deficientes físicos, que se veem impedidos de usufruírem daquilo que
estes espaços oferecem por conta da sua “limitação”.

Em uma das praças que estudamos, os deficientes físicos cadeirantes, não podem nem transitar pois o piso
não permite e nem podem fazer uso de suas quadras. Será que estes deficientes não praticam esporte?

Percebemos, em nossa pesquisa, que o fluxo de pessoas com deficiência física, principalmente cadeirantes, é
pequeno no interior das praças. Talvez este fato possa estar relacionado às condições de acessibilidade
inexistentes em duas dessas praças e parcialmente inexistente naquela que foi reformada recentemente.

Sabemos que, em nosso país, o cumprimento da legislação é algo que demanda tempo e luta daqueles que
“sentem na pele” o seu descumprimento. A questão da acessibilidade está assegurada na lei federal nº
10098/2000, pelo Decreto nº 5696/2004 que a regulamentou regulamentada, pela NBR nº 9050/2004, além
das lei estaduais e municipais que não citamos nesse trabalho. Essas leis recomendam que as edificações e
espaços públicos antigos busquem se adequar para tornarem-se acessíveis. Nas praças A e B essa
recomendação foi “maquiada” pois foram colocadas rampas de acesso, que, vale ressaltar, denotam certo
descuido em sua localização. Dessa forma, elas continuam a ignorar a existência dos deficientes físicos e a
negar-lhes o direito de ter acesso a esses espaços e ao que eles oferecem com autonomia e dignidade.
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