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RESUMO: Nesse estudo serão apontados os problemas na questão da 

acessibilidade no Centro Histórico da cidade São Luís no Maranhão. Entendendo 

inicialmente como surgiu esse termo e os conceitos de deficiência e mobilidade 

reduzida. Será apontada a importância da acessibilidade em Centros Históricos, 

através da exemplificação de casos no mundo e em alguns estados brasileiros 

como Pernambuco, Bahia e Goiás. Posteriormente, mostraremos como se pode 

melhorar a acessibilidade no Centro Histórico de São Luís sem alterar totalmente 

as características, através de métodos de remoções de barreiras e adaptações 

no espaço público pedonal existente. E por fim, discutiremos como poderia se 

dá essa acessibilidade no Centro Histórico de São Luís. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente a preocupação com a locomoção de pessoas com 

mobilidade reduzida está aumentando, e tendo em vista que a visita de pessoas 

com pouca mobilidade é cada vez mais frequente no Centro Histórico de São 

Luís, se deve ter a atenção e proporcionar a acessibilidade, tendo como essência 

para o bem-estar de todos os indivíduos. 

Dessa forma pode se observar que no Centro de São Luís não tem 

acessibilidade para pessoas com deficiências, logo porque na época em que foi 

construído esses conceitos não eram utilizados. As ruas são estreitas, com falta 

de calçamento, com muitos degraus, pois isso reflete como esse ambiente 

consentia aos desejos e às necessidades de seus usuários dessa época. 
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Quando ao meio de locomoção não exigia tanto espaço, a densidade 

populacional também era menor com distâncias a serem vencidas menores. 

Porém devemos ter em mente que a mobilidade vai além de 

condições de deslocamento e meios de transporte, pois é relacionada ao 

envolvimento dos indivíduos com o espaço e a forma como as pessoas se 

deslocam sobre o mesmo. 

Diante disso, é necessário que a mobilidade seja para todos em 

quaisquer lugares, sendo importante nas áreas de Preservação Histórica 

também, mas essas intervenções devem ser feitas com cautela para que a 

mesma não prejudique o acervo. 

Sendo assim se analisou que seria necessário que no Centro 

Histórico de São Luís também tenha essa acessibilidade para garantir a todos o 

direito de se locomover para qualquer lugar com autonomia. Então, após mostrar 

um breve histórico e conceituar alguns termos de muita importância como 

deficiência e mobilidade reduzida, é relevante mostrar exemplos de Centros 

Históricos pelo Brasil e pelo mundo que se tornaram acessíveis para que assim 

se possa analisar as possibilidades de melhoramento da acessibilidade no 

Centro Histórico de São Luís sem alterar totalmente as suas características. 

 

1 CONCEITOS DE DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA 

 

1.1 Breve histórico sobre acessibilidade 

 

De acordo com a Constituição Federal (1988) todos têm o direito de ir 

e vir, sendo assim o termo acessibilidade é definida, segundo com Decreto nº 

5.296/2004 (BRASIL, 2004, p.3), como: 

 A condição para utilização com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação por uma pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 
 

Porém nem sempre se falou nesse conceito, foi a partir da década de 

50 que começou a preocupação com esses aspectos. Conforme nos fala Sassaki 

(2012) na década de 50 profissionais de reabilitação denunciam a existência de 

barreiras, em 1960 Universidades americanas começaram a retirar as barreiras 

arquitetônicas internas e externas, nos anos 70 surgiu o primeiro centro de vida 



 

independente (CVI), em 1980 ocorrem campanhas mundiais para alertar a 

sociedade a respeito das barreiras arquitetônicas. 

 

1.2 Conceitos de deficiência e mobilidade reduzida 

 

Muitas vezes deficiência é associada a incapacidade, porém o 

conceito que se tem de deficiência de acordo com a Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão (2006, p.13-14): 

É toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade ou capacidade parcial 
(aqui entendida como a impossibilidade ou a possibilidade parcial) para 
a Inclusão de pessoas com deficiência desempenho de atividade, 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano, levando-se 
em conta que a incapacidade é restrita a determinada atividade (andar, 
ver, ouvir, falar, desempenho intelectual), o que não significa 
incapacidade genérica. É o que consta do art. 5o, § 1o, I, do Decreto 
n. 5.296/2004 ao considerar como “pessoa portadora de deficiência”, 
“a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de 
atividade e se enquadra nas categorias” de deficiências física, auditiva, 
visual, mental e múltipla. 
 

Já ao se falar em pessoas com mobilidade reduzida pode ser 

qualquer pessoa com mobilidade reduzida como: idosos, gestantes, 

acidentados, obesos, etc. 

 

2 ACESSIBILIDADE EM CENTROS HISTÓRICOS 

A mobilidade e a acessibilidade refletem as múltiplas soluções que as 

pessoas adotam para se deslocar no espaço da cidade. As pesquisas 

demonstram que, entre as formas de deslocamento, os percursos a pé são 

sendo mais valorizados, principalmente em cidades históricas, sendo grande 

parte turistas, com isso esse modo de locomoção tem maior destaque. Vale 

ressaltar que calçadas, ruas e praças devem, a bem do bom funcionamento da 

cidade e dos direitos dos cidadãos, oferecer percursos e agradáveis para todos, 

inclusive os que apresentam limitações, como deficientes físicos, idosos, 

crianças ou pessoas com baixa visão ou com restrições temporárias. Da mesma 

forma, nos monumentos e equipamentos urbanos, como museus, templos, 

centros culturais, sendo assim, essencial conciliar a preservação de valores 

arquitetônicos com todas as possibilidades de locomoção e apreensão 

(RIBEIRO, 2014). 



 

O direito de locomover-se pela cidade é de todos os cidadãos. Tendo 

em vista, uma das maiores dificuldades são em centros históricos, onde a 

preservação à cultura, história e arquitetura deve-se aliar a mobilidade. Os 

centros históricos em grande parte são formados por ruas sinuosas, 

pavimentação em pedra desniveladas, por sua vez sendo escorregadias, 

presença de obstáculos, como grandes desviveis, calçadas com largura 

pequena, ruas íngremes, presença de escadas como acesso às edificações, 

com isso, pessoas com mobilidade reduzida passaram a não frequentar estes 

locais, abdicando de um direito.  

Acessibilidade está ligada à preservação dos bens históricos e 

culturais. Em cidades da Europa, como França, Itália, Espanha e Portugal, a 

aplicação dos conceitos de acessibilidade já foram utilizados. Intervenções foram 

realizadas na região do centro antigo da cidade de Milão, como a instalação de 

rampas nas calçadas e nos acessos aos edifícios, que permitem ao usuário de 

cadeira de rodas realize diversos percursos por ruas e praças. No Palácio 

Sforzesco, museus e galerias da região também possuem seu entorno e interior 

acessíveis. Cidades como Florença, possuem ruas e calçadas com piso regular 

e rebaixamento do meio-fio para acesso de cadeirante. Já nas cidades 

espanholas, Segóvia e Salamanca, sítios e edifícios históricos possuem 

adaptações que permitindo a circulação e o acesso de cadeirantes e pessoas 

com mobilidade reduzida ao patrimônio local, (REIS, 2015). 

Figura 01: Intervenção no Centro de Milão. 

 

Fonte: Reis (2014). 



 

Cidades com patrimônios históricos vivem com a problemática da 

mobilidade acessível constantemente, tendo que criar alternativas para 

proporcionar que todos os cidadãos possam ter condições de locomover-se por 

toda a cidade.  

 
Nos centros históricos brasileiros, são frequentes os percursos 
íngremes, passeios estreitos, degraus, alguns trajetos inseguros, 
automóveis disputando espaço com os pedestres. Embora seu traçado 
original resulte de condicionantes do processo histórico, sejam as 
questões de defesa, como Salvador e Olinda, seja por imposição da 
atividade econômica, como é o caso dos sítios mineradores de Minas 
Gerais e Goiás, nos dias atuais, a maioria dessas barreiras poderia ser 
reduzida mediante cuidados do poder público e particulares para 
garantir o direito constitucional de ir e vir com segurança. (RIBEIRO, 
2014 p. 7). 
 

Como forma de permitir a mobilidade em muitas cidades foram 

criadas rotas acessíveis, como pode ser visto em Olinda, Pernambuco. Reis 

(2015), afirma que um exemplo de rota acessível, é na cidade de Olinda, onde o 

Plano de Acessibilidade do Sítio Histórico de Olinda. O plano apresentou projetos 

buscando implantar rotas acessíveis para garantir o fluxo de turistas, moradores 

e usuários, além de remover as barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Plano de 

Acessibilidade do Sítio Histórico de Olinda, requalificou praças, instalando novo 

piso, que valoriza o pedestre e prioriza os portadores de deficiência, com 

passarela de travessia elevada, piso tátil, piso alerta, piso direcional e rampas.  

Buscou garantir livre acesso a todas as pessoas transformando o sítio num lugar 

democrático.  Esse Plano serviu como exemplo para o Projeto da Rota Acessível 

do Centro Histórico de Salvador. 

Em Salvador, na Bahia, onde calçadas reformadas e foram instalados 

rampas e corrimãos. Segundo a NBR 9050 (2015), rota acessível é um trajeto 

contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes externos ou 

internos de espaços e edificações e que possa ser utilizado de forma autônoma 

e segura por todas as pessoas. A rota acessível pode incorporar 

estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, pisos, 

corredores, escadas e rampas, entre outros. 

Na cidade de Salvador, a rota proposta parte do Cruzeiro de São 

Francisco, na rua Gregório de Matos, até o largo do Pelourinho e volta pela rua 

Alfredo de Brito, terminando no Terreiro de Jesus. O projeto propôs o 

alargamento de calçadas em uma das laterais, com a manutenção do meio-fio 



 

existente em granito e a complementação da largura em concreto lavado. Nos 

cruzamentos das ruas, foram propostas faixas em nível. Na parte superior será 

colocada uma passagem em granito cerrado para garantir maior regularidade 

para o deslocamento de pessoas com deficiência, (RIBEIRO, 2014).  

 

Figura 02: Calçada acessível em Salvador; 

 

Fonte: Governo do Estado da Bahia (2014). 

Na cidade de Pirenópolis, em Goiás, aplicou acessibilidade através da 

construção de rampas, nivelamento de algumas calçadas e outros. Ribeiro 

(2014) afirma que para as intervenções físicas, o projeto definiu quatro 

percursos, os roteiros históricos, de serviços, do lazer e bairro-centro. As 

intervenções foram o alargamento e eliminação de degraus nas calçadas, 

construção de passarelas de pedestres na travessia de ruas e sinalização de 

vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. Procurou-se não alterar 

as características existentes, mantendo os materiais existentes, com isso foi 

mantido a pedra de Pirenópolis, já utilizada na pavimentação de calçadas e ruas 

e encontrada com facilidade na região. 

 

 

 



 

3 MELHORANDO A ACESSIBILIDADE NO CENTRO HISTÓRICO SEM 

ALTERAR TOTALMENTE SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

De acordo com o documento de Revitalização do Centro Histórico de 

São Luís: Desafios e Oportunidades, organizados por José Aquiles Sousa 

Andrade e apresentado no Seminário Internacional de Cidades e Entidades 

Iluministas Vila Real de Santo Antônio no ano de 2011. São apontadas algumas 

características que o Centro Histórico apresenta essas sendo: zonas de conflito 

de tráfego na região da Praça Deodoro, excesso de barreiras arquitetônicas nos 

eixos viários, dificuldade de organização do comércio informal. Contata-se que 

parte do Centro Histórico mantém comércio varejista e serviços atendendo 

classes de médio a baixo poder aquisitivo.  

Sendo assim, para adaptar às dificuldades que são encontradas no 

local o consultor mundial em turismo acessível Dr. Scott Rains, já realizou visita 

ao Centro Histórico de São Luís em 2013 de acordo com o Portal Imirante onde 

apontou falhas encontradas como a falta da acessibilidade física (Auditiva, 

Visual, Tátil), propôs o adicionamento de rampas, plataformas e elevadores nos 

museus, escassez de informativos e carência de condições acessíveis aos 

idosos e como foi relatado no estudo de Revitalização, os obstáculos nas 

calçadas são problema comuns, sendo o seu relocamento para áreas destinadas 

a esse uso o mais indicado.  

Figura 03: Dr. Scott Rains (EUA) Turista 

Fonte: SANTOS e DUARTE (2017).  

Conforme Santos e Duarte (2017) em pesquisa realizada avaliando 

usuários de cadeiras de rodas no Centro Histórico de São Luís – MA, os 



 

resultados mostram que existem condições para os mesmos serem mais 

independentes precisando de alguns ajustes esses destacados pelas autoras no 

seminário Acessibilidade em Cidades Históricas, realizado em 2012, constando:  

• Devem-se oferecer banheiros acessíveis ou adaptados para tornar 

operacional;  

• É importante que haja vontade política, a inclusão da gestão 

pública nesse processo;  

• Promover a reorganização e restauração dos espaços de uso 

público; 

• Oferecer capacitação para o atendimento às pessoas com 

deficiência;  

• Rebaixamento de guias;  

• Utilização de rampas móveis;  

• Mapas turísticos acessíveis;  

• Restauração de espaços com acessibilidade já existentes;  

• Utilização correta dos banheiros adaptados existentes no Centro 

Histórico;  

• Roteiros turísticos adaptados ou acessíveis e informações de 

hotéis, restaurantes, bares e espaços turísticos acessíveis às pessoas 

usuárias de cadeira de rodas. 

3.1 Métodos para remoção de barreiras urbanísticas e arquitetônicas 

 

De acordo com Teles (2014) que em seu manual de apoio, A Cidade 

das (I)mobilidades: Manual Técnico de Acessibilidade e Mobilidade para Todos, 

organizando que as barreiras urbanísticas e arquitetônicas são as fixas, e, as 

móveis as que possuem uma mudança incerta de posição e local, como os 

automóveis nas calçadas, os objetos comerciais sendo priorizadas em 

detrimento do pedestre, mercadorias colocadas à entrada dos estabelecimentos.  

Em um dos capítulos que apresenta a DL 163/2006 destacando sobre 

a presença de barreiras urbanísticas e arquitetônicas, sejam elas fixas ou móveis 

(temporárias). As fixas de certa forma são difíceis de serem solucionadas, pois 

exigem um trabalho mais aprofundado e esforço financeiro, no entanto, as 



 

móveis são ainda mais complexas pelo fato de haver uma constante mudança 

em suas localizações.  

No manual de apoio são apresentadas algumas soluções 

recomendadas por Teles (2014), para os diferentes tipos de barreiras 

urbanísticas e arquitetônicas. Com relação aos do tipo fixas, discorre que para 

os abrigos de transporte público é necessário remover ou relocalizar (caso 

estiver em locais que impeçam o percurso acessível). Aplicar o conceito de 

“design inclusivo” ao mobiliário urbano (compacto, sem arestas, ou elementos 

salientes), colocar novo abrigo garantindo 0,80 m para a entrada do mesmo, 

mantendo o percurso acessível ou o acesso ao abrigo. 

No que se refere aos armários e bocas de incêndio deve-se remover 

ou relocalizar e ajustar as ligações existentes. Colocar essas estruturas 

preferencialmente em canais de infraestrutura, e na ausência, coloca-se junta a 

fachadas ou muros. Para a colocação de árvores é importante alargar o passeio 

ou relocalizar a árvore, de forma que garanta a circulação; plantar novas árvores 

nos canais de infraestrutura, de forma que facilite a utilização do passeio.  A 

barreira mais comum é no que diz respeito às pessoas com mobilidade reduzida, 

e alguns métodos são descridos na tabela apresentada na Figura 04, abaixo:  

Figura 04: Soluções para pessoas com mobilidade reduzida. 

Fonte: Adaptado de Teles pelas autoras (2018). 

Em referência ao dos tipos móveis ou temporários, consta-se o 

estacionamento abusivo que é comum, em resposta a esses fatores, deve-se 

reforçar a fiscalização no espaço público do município, criar canais verdes de 

modo que evite o estacionamento abusivo nos passeios. É necessário criar 

espaços destinados aos estacionamentos de proximidade, para que seja salvo 

lugar dedicado para pessoas com mobilidade reduzida.   



 

Os obstáculos comerciais são o tipo de barreira móvel mais comum e 

presenciada, para isso, colocam-se essas estruturas fora do percurso acessível, 

de preferência em locais demarcados, prever uma fiscalização frequente e 

necessária à remoção de quaisquer tipos de objeto comercial que impeçam a 

largura livre do passeio (1,20 m).  

 

3.2 Adaptações dos Espaços Públicos pedonal existentes 

 

Em um local onde há público pedonal existente acaba tornando a 

aplicação das medidas definidas na legislação em vigor complicadas. De acordo 

com Teles (2014), o mesmo reúne recomendações tendo em contas as 

características e na resolução dos problemas da falta de acessibilidade e 

mobilidade. Utilizando o DL 163/2006 de 8 de agosto, organizou-se o conjunto e 

métodos para que possa impedir a formação de barreiras:  

Sugere-se que de uma forma simples, sem obras complexas, utilizem-

se de recursos existentes como as autarquias (relocalização de um sinal de 

trânsito).  A remoção das barreiras através de um desenho mais elaborado, em 

situações significativas de ausência ou subdimensionamento de passeios. 

Atender a necessidade de uma abordagem mais profunda e específica 

(estudando caso a caso), como por exemplo, em situações onde ocorre uma 

convergência de diferentes vias, tais como em cruzamentos, entroncamentos e 

praças. 

Sendo assim, é possível perceber que se pode utilizar de métodos 

menos invasivos e dessa forma preservar suas características, removendo as 

barreiras.  Esses artifícios tentam resolver as problemáticas de forma mais 

imediata, sem muitos recursos.  

 

4 METODOLOGIA 

 

O estudo faz-se o uso da pesquisa no Caderno de Mobilidade e 

Acessibilidade Urbana em Centros Históricos (2014), pelo IPHAN, organizado 

por Sandra Bernardes Ribeiro. Em artigos que abordam a temática a ser 

trabalhada como A Mobilidade das Cidades Históricas e a Proteção do 



 

Patrimônio Cultural pela autora Silvia Helena Zanirato, assim como análises in 

loco e aplicação de questionários na área delimitada.  

Utilizar sites como portal da Universidade Federal do Maranhão que 

dispõe de matérias acerca da Acessibilidade no Centro Histórico de São Luís 

apresentado na 65ª SBPC, discorrendo sobre a pesquisa denominada “O atual 

panorama do Centro Histórico de São Luís do Maranhão para a parcela 

populacional que necessita de espaços acessíveis”, posteriormente em sites nos 

quais estejam presentes assuntos sobre o tema e através de levantamento 

fotográfico, seguindo essas ferramentas objetiva-se alcançar o conhecimento 

sobre o assunto. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Poder se locomover é direito de todos, mas se percebe que ainda há 

maiores dificuldades quando se trata de centros históricos, onde se propõe 

manter a preservação tanto cultural, quanto histórico, como arquitetônica, 

tentando aliar-se a mobilidade, tentando constantemente solucionar os diversos 

tipos de barreiras existentes. 

Mediante ao que foi exposto sobre barreiras urbanísticas e 

arquitetônicas, pode-se dizer que há dois tipos: as fixas e as móveis, que 

dependendo da situação poderão exigir métodos mais complexos ou não, para 

impedir que seus problemas se agravem.  

As do tipo fixas são organizados no que diz respeito aos abrigos de 

transporte público, sendo o transporte coletivo rodoviário o mais comum para o 

local onde se está realizando o estudo. Esses abrigos para atender a 

acessibilidade precisam estar em locais que não atrapalhem o percurso 

acessível, deve-se garantir a passagem de 0,80 m para a entrada ao abrigo, 

mantendo o percurso acessível a sua traseira. As informações devem estar a 

uma altura inferior a 1,40 m, com dimensão acessível, podendo ser dotada de 

informação Braille ou comunicação a áudio. 

O armário e boca de incêndio devem estar situados em locais que não 

dificultem a circulação, o mais indicado é posicioná-los junto à fachada ou muros. 

Com relação as caldeiras de árvores, aconselha-se a colocação de grelhas de 

proteção, com espaçamento até 0,02 m e com espaços perpendiculares à 



 

circulação pedonal, criar separadores do tipo muretes, com um mínimo de 0,30 

m de altura, podendo os mesmos servirem como bancos. Indicado a remoção 

das caldeiras em locais onde não é possível cumprir a largura livre de passeio 

(1,20 m), colocar as árvores em suas respectivas caldeiras nos canais de 

infraestrutura, que devem ser definidos através dos planos de arborização para 

os diferentes arruamentos e respectivos planos de manutenção para que seja 

parte integrante do projeto urbano. 

As barreiras do tipo móveis ou temporárias podem ser identificadas 

através dos estacionamentos em locais inadequados invadindo áreas de 

passeio, obras e tapumes de obra também estão classificados nesses tipos de 

barreiras, devem-se substituir os tapumes que impeçam e que seja cumprida a 

largura livre do passeio (1,20 m) e altura (2,40 m), separação do pavimento após 

a remoção destes elementos.  

Seguindo tais medidas são possível que diminua a quantidade de 

barreiras existentes nos passeios, esses sendo obstáculos que dificultam a 

circulação de pedestres e sendo o problema maximizado quando se trata de 

pessoas com mobilidade reduzida. Percebe-se que os meios que se sugere para 

ser aplicado são menos invasivos, podendo preservar as características do 

centro histórico.  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exporto e análise no local, nota-se a precariedade na 

infraestrutura do Centro Histórico da cidade de São Luís, onde uma cidade com 

mais 400 anos, possuem características da época de sua contração. Com isso, 

as calçadas e vias são estetas. Atrelado a isso teve o crescimento populacional, 

onde a cidade não está preparada para os fluxos das pessoas.  

Para melhoramento das condições físicas para acessibilidade de 

pessoas com mobilidade reduzida, deve ter uma articulação polícia, pois as 

ações realizadas na cidade, são pontuais, não é pensado em conjunto, em 

resolver a mobilidade na área. Deve-se aliar o privado ao público, buscando 

internamente adequar dessas edificações, afim de garantir a locomoção interna. 

Externamente deve-se recuperar as vias, adequando os materiais, deixando as 

superfícies regulares. Instalação de sinalização, como placas em libras, sinais 



 

de trânsito com sonorização e piso tátil. Deve-se criar rampas e retirar degraus, 

em áreas onde o acesso é complexo, o uso de veículos de pequeno porte como 

bondes ou micro-ônibus, é uma alternativa em garantir o direito de ir e vir. Com 

isso permitiria o acesso ao Centro Histórico da cidade sem afetar valor histórico, 

promovendo direito e pertencimento de um espaço tão importante para os 

cidadãos.  
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