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RESUMO 
 
O presente artigo versa sobre o planejamento urbano e a acessibilidade. Tem 
como objetivo central evidenciar como o planejamento urbano é importante 
para efetivar a acessibilidade na cidade, tornando-a inclusiva, para todos, 
exercendo a sua função social. Para tanto, se aborda, inicialmente, a relação 
da função social da cidade e o planejamento urbano, para, na sequência, 
analisar a acessibilidade enquanto direito fundamental a uma cidade inclusiva. 
Ao fim, examina-se o plano diretor do Município de São Luís e os instrumentos 
de acessibilidade.   
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INTRODUÇÃO 

 

Abordar a questão da pessoa com deficiência é tarefa densa, mas 

igualmente instigante, não só por causa da dificuldade de literatura sobre o 

assunto, mas também pela sua interdisciplinaridade (engenharia, arquitetura, 

finanças públicas, ciências sociais, saúde etc.), bem como pela satisfação em 

                                                 
1 Artigo publicado nos Anais do II Congresso de Direito Urbano-Ambiental: Congresso 
comemorativo aos 10 anos do Estatuto da Cidade. Porto Alegre: Exclamação, 2011. v. 2. p. 
1049-1062.  
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investigar um campo de estudo em construção, posto que ainda há muito a se 

conhecer e a efetivar sobre os direitos desse segmento da sociedade. 

É importante frisar que a pessoa com deficiência representava, em 

2000, 14,5% da população brasileira, consoante dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2010), o que corresponde a mais de 24,5 milhões de 

pessoas, representando, assim, uma significativa parcela da população 

brasileira detentora de direitos fundamentais correspondentes à sua peculiar 

posição em relação à sociedade, tal como outros grupos (mulheres, idosos, 

crianças, índios).  

É relevante tecer considerações acerca da acessibilidade no seu 

viés de direito fundamental a uma cidade inclusiva, onde o cidadão possa 

plenamente usufruí-la em suas várias potencialidades (cultural, política, social 

etc.), eliminando-se, pois, as barreiras físicas e sociais limitadoras do pleno 

exercício desse direito. Para tanto, o planejamento urbano torna-se ferramenta 

indispensável, sem o qual o desenvolvimento das cidades será desordenado e 

não contemplará a acessibilidade, descumprindo a sua função social.  

Por fim, inserido nesse contexto de reconhecimento de direitos das 

pessoas com deficiência, pondera-se acerca da atuação do Poder Público no 

Município de São Luís, por meio do seu Plano Diretor, na efetivação dos 

mesmos, dando-se especial atenção à questão da função social da cidade 

voltada para a acessibilidade e o direito à cidade. 

 

1 FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E PLANEJAMENTO URBANO 

A busca pela qualidade de vida, digna e plena dos cidadãos 

perpassa pelo cumprimento da função social da cidade, e intrinsecamente 

decorre de um planejamento e consequente atendimento da função social da 

propriedade. Impossível pensar a cidade sem que estejam presentes esses 

três elementos.  

Fernando Chueca Goitia (2003) explana que cidade é a 

aglomeração humana fundada num solo convertido em pátria, cujas estruturas 

internas e externas se constituem e desenvolvem por obra da história, para 
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satisfazer e exprimir as aspirações da vida coletiva, não só a que nelas se 

desenvolve, mas também da humanidade em geral. Na concepção de Rogério 

Gesta Leal (2003, p. 40-41): 

a concretização da função social da cidade precisa ser condizente 
com os demais princípios e objetivos fundamentais do Estado, 
presentes na Carta Constitucional, o que significa pressupor o 
exercício da cidadania maximizando a realização da justiça social, 
através da atuação do Poder Público, do mercado e da sociedade. 
Intervém o planejamento urbanístico na forma de um conjunto de 
medidas integradas para resolver e evitar o problema das cidades, 
englobando desde os traçados das ruas, o sistema de fornecimento 
de água e esgoto, a instituição de áreas verdes preservadas, além da 
determinação das zonas de implantação de indústrias, hospitais, 
comércio e serviços. 

 

Devido ao aumento populacional e à crescente urbanização o 

legislador passou a editar normas na tentativa de ordenar o uso e ocupação do 

solo, nesse ínterim, a Constituição Federal de 1988 dispôs sobre a política 

urbana, nos artigos 182 e 183, ordenando ao Poder Público municipal, no 

primeiro artigo, a política de desenvolvimento urbano, tendo por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem estar de seus habitantes. 

A Constituição de 1988 passou a exigir o plano diretor como 

instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, obrigatório para os 

Municípios com mais de vinte mil habitantes. No § 2º do artigo 182 determina: 

“A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. (BRASIL, 

2010). José Afonso da Silva (2008, p.97) ensina que o “planejamento em geral, 

é um processo técnico instrumentado para transformar a realidade existente no 

sentido de objetivos previamente estabelecidos”. Na lição de Toshio Mukai 

(2004, p. 35): 

O plano diretor, nome que se dá ao plano urbanístico municipal, pode 
ser conceituado como um complexo de normas legais, contendo 
diretrizes, objetivos, programas e metas, que abrangem o 
desenvolvimento econômico social, o meio ambiente e o uso e 
ocupação do solo, projetados todos para um determinado período de 
tempo. 
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Para Hely Lopes Meirelles (1996, p.25) o plano diretor ou plano 

diretor de desenvolvimento integrado “é o complexo de normas legais e 

diretrizes técnicas para o desenvolvimento global, constante do Município, sob 

os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado pela 

comunidade local”. Segue o mencionado autor conceituando Plano Diretor:  

é o instrumento técnico legal definido dos objetivos de cada 
Municipalidade e por isso mesmo com supremacia sobre os outros, 
para orientar toda atividade da Administração e dos Administrados 
nas realizações públicas e particulares que interessem ou afetem a 
coletividade. (MEIRELLES,1996, p. 32). 

na fixação dos objetivos e na orientação do desenvolvimento do 
Município é a lei suprema e geral que estabelece as prioridades nas 
realizações do governo local, conduz e ordena o crescimento da 
cidade, disciplina e controla as atividades urbanísticas em benefício 
do bem estar social. (MEIRELLES,1996, p. 35). 

 

A Lei no. 10.257, de 10 de julho de 2001, que se autodenominou 

Estatuto da Cidade, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

e estabelece diretrizes gerais para a política urbana. Em seu artigo 41 

determina que o plano diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil 

habitantes, que sejam integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, integrantes de áreas de especial interesse turístico, inseridas na área 

de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional. E no artigo 42 enumera o conteúdo 

mínimo de um plano diretor. 

O Estatuto da Cidade é de grande relevância para a efetiva 

concretização do plano diretor nos Municípios, criou instrumentos da política de 

desenvolvimento urbano, e ainda estabeleceu sanções aos Prefeitos 

Municipais e agentes públicos que não seguirem as diretrizes estabelecidas. 

Destaca Odete Medauar (2004) algumas funções sociais da cidade: 

habitação, o trabalho, a circulação, o lazer, visando a plena integração dos 

seres humanos, seu crescimento educacional e cultural, num ambiente 

sustentável, ecologicamente equilibrado.  

Nessa seara, é relevante tecer considerações acerca da 

acessibilidade no seu viés de direito fundamental a uma cidade inclusiva, onde 

o cidadão possa plenamente usufruí-la em suas várias potencialidades 



REVISTA DO CEDS  
Periódico do Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da UNDB  
N. 2 – Volume 1 – março/julho 2015 – Semestral  
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds 
 
(cultural, política, social etc.), eliminando-se, pois, as barreiras físicas e sociais 

limitadoras do pleno exercício desse direito. 

  

 

2 ACESSIBILIDADE ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL A UMA CIDADE 
INCLUSIVA  

Acredita-se que os municípios, sobretudo após a Constituição de 

1988, em face de suas novas competências, é o grande propulsor – ao lado da 

participação popular e democrática – de uma modificação estrutural no modo 

de vida da sociedade e da cidade onde esta sociedade está sediada; uma 

mudança que proporciona o direito de acesso em plenitude, do acesso 

democrático à cidade2, pois o homem é por natureza (phusei) destinado a viver 

nessa comunidade mais ampla que a família ou o vilarejo que é a cidade3, 

“formada originariamente para atender às necessidades da vida, e, na 

sequência, para o fim de buscar viver bem”. (ARISTÓTELES, 2010, p. 56). É o 

encontro do homem, animal político4, por natureza, com o seu destino, qual 

seja, viver em sociedade, em associação, na cidade (pólis). 

Como em Atenas, berço de muitos dos princípios que fundamentam 

a ideia de democracia, onde tudo gravitava ao redor da polis, pois somente 

nela e por meio dela, os seres humanos podiam se realizar e viver como 

cidadãos, detentores de direitos (sobretudo, de liberdade e de igualdade) e 

deveres, na qual poderiam ter “boa vida”, uma vida em plenitude (HELD, 1995), 

e guardadas as devidas proporções, o município brasileiro surge como uma 

                                                 
2 Esse pensamento arrimou a elaboração do Programa Nacional de Direito Humanos – PNDH 
que, através do Decreto Federal n.º 7.037, de 21 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009), 
reforçou a garantia do direito a cidades inclusivas e sustentáveis, cujas ações programáticas 
específicas são a de apoiar ações que tenham como princípio o direito a cidades inclusivas e 
acessíveis como elemento fundamental da implementação de políticas urbanas e a de 
fomentar políticas e ações públicas voltadas à mobilidade urbana sustentável. 
3 Na visão urbanística de José Afonso da Silva, “Cidade, no Brasil, é um núcleo urbano 
qualificado por um conjunto de sistemas político-administrativo, econômico não-agrícola, 
familiar e simbólico como sede do governo municipal, qualquer que seja sua população. A 
característica marcante da cidade no Brasil consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do 
governo municipal”. (2008, p. 26).  
4 Para um maior aprofundamento sobre o assunto, sugere-se o livro “A condição humana”, de 
Hanna Arendt (2010). 
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espécie de cidade-estado dos tempos modernos, apesar da existência na 

organização político-administrativa brasileira de outros entes políticos.  

Tal constatação decorre não apenas da nova formatação que a 

Constituição de 1988 atribuiu aos municípios, mas também de questões 

geográficas e até psicológicas, uma vez que o indivíduo não se sente 

diretamente vinculado à União Federal ou ao Estado-membro, mas sim 

domiciliado em determinado município, representando este, em verdade, o 

local onde interage com o meio em que vive (ruas, praças, espaços públicos, 

equipamentos públicos, edificações) e com a sociedade.  

Nessa linha de raciocínio, ter e ser um município com ambiente 

urbano inclusivo passa, necessariamente, pela ideia de uma cidade de e para 

todos, independentemente do tipo de deficiência, exigindo uma nova 

concepção de viver em sociedade, sem segregação, sem barreiras. Por isso, a 

compreensão do que seja acessibilidade auxiliará na concretização dos direitos 

inerentes às pessoas com deficiência, alterando o pensamento de que 

acessibilidade é simplesmente a construção de rampas, a colocação de 

corrimãos e a instalação de elevadores. É nesse cenário, na nova pólis, que as 

pessoas com deficiência devem exercitar o direito fundamental a uma cidade 

inclusiva5 para que também possam viver em plenitude, usufruindo, 

legitimamente, dos benefícios de ser um cidadão. 

2.1 Conceito de acessibilidade 

O direito constitucional de acessibilidade é, antes de tudo, uma 

materialização do direito constitucional de igualdade6. Surgiu com a Emenda 

n.º 12 à Constituição Federal de 1967, promulgada em 17 de outubro de 1978. 

Luiz Alberto David Araújo (2003), ao comentar a mencionada emenda 
                                                 
5 Salienta-se que o conceito de cidade inclusiva é bem amplo, nele se inserindo não apenas 
elementos econômicos ou de circulação, mas também políticos, culturais e sociais, consoante 
elucida Padmashree Gehl Sampath: “Uma cidade inclusiva é aquela que busca solucionar não 
apenas a igualdade econômica, mas também a igualdade social, política e cultural em todos os 
segmentos da cidade”. (SAMPATH, 2011).  
6 Aplica-se também às pessoas com deficiência o pensamento de Jürgen Habermas para as 
minorias “inatas”, pois quando a sociedade onde vivem está organizada como Estado 
democrático de direito, apresenta-se diversos caminhos para se chegar a uma inclusão “com 
sensibilidade para as diferenças”, pois “a coexistência com igualdade de direitos de diferentes 
comunidades étnicas, grupos lingüísticos, confissões religiosas e formas de vida, não pode ser 
obtida ao preço da fragmentação da sociedade”. (HABERMAS, 2007, p. 172). 
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constitucional, tece ponderação bastante pertinente e precisa ao registrar que a 

mesma representou grande avanço na proteção das pessoas com deficiência, 

servindo de base para uma série de medidas judiciais, como a ação que 

requereu acesso às rampas de embarque do metrô de São Paulo.7 

Na Constituição de 1988, a base do direito de acessibilidade está 

prevista, como já mencionado, no direito de igualdade o qual propiciará um 

desdobramento em todo o ordenamento infraconstitucional. O artigo 5º, caput, 

da Carta de 1988 trata, genericamente, desse princípio quando expõe que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade privada”.  

Registre-se que o princípio da igualdade não deve ser compreendido 

no sentido da igualdade formal. Em verdade, ele exige uma igualdade material 

através da lei, devendo tratar-se por “igual o que é igual e desigualmente o que 

é desigual”. (CANOTILHO, 2000, p. 418). Por exemplo, a isonomia, norma 

geral que se coaduna com o ideal de igualdade, encontra regra específica em 

relação ao portador de deficiência enquanto trabalhador no artigo 7º, XXXI, da 

Carta Política de 1988, a saber, “proibição de qualquer discriminação no 

tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência”. Com efeito, só é possível entender o tema da proteção 

excepcional das pessoas com deficiência se a compreensão do princípio da 

igualdade for uma realidade, pois igualdade é a viga mestra e superior de todo 

o direito à inclusão social dessas pessoas e sempre deverá estar presente na 

aplicação do direito.  

É mister destacar que essa proteção excepcional não gera 

privilégios ou “situações de vantagem não fundadas”, na expressão de Jorge 

Miranda, mas sim “discriminações positivas” por serem “situações de vantagem 

fundadas, desigualdades de direito em consequência de desigualdades de 

facto e tendentes à superação destas”. (1998, p. 213-214). Na lição de Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 
                                                 
7 Processo n.º 835/87 da 2ª Vara da Fazenda Estadual, contra a Companhia do Metropolitano 
de São Paulo. A decisão foi confirmada pela 7ª Câmara Civil do TJ/SP, através da Apelação 
Cível n.º 106.872-1. 
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[...] é inadmissível, perante a isonomia, discriminar pessoas ou 
situações ou coisas (o que resulta, em última instância, na 
discriminação de pessoas) mediante traço diferencial que não seja 
nelas mesmas residentes. Por isso, são incabíveis regimes diferentes 
determinados em vista de fator alheio a elas; quer-se dizer: que não 
seja extraído delas mesmas. (MELLO, 1999, p. 29). 
[...] a discriminação não pode ser gratuita ou fortuita. Impede que 
exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado 
construído e a razão diferencial que lhe serviu de supedâneo. Segue-
se que, se o fator diferencial não guardar conexão lógica com a 
disparidade de tratamentos jurídicos dispensados, a distinção 
estabelecida afronta o princípio da isonomia. (MELLO, 1999, p. 39). 

 

A discriminação gratuita é condenada por J. J. Gomes Canotilho 

quando este analisa que uma das funções dos direitos fundamentais mais 

acentuada pela doutrina na atualidade é a de não discriminação: 

A partir do princípio da igualdade e dos direitos de igualdade 
específicos consagrados na constituição, a doutrina deriva esta 
função primária e básica dos direitos fundamentais: assegurar que o 
Estado trate os seus cidadãos como cidadãos fundamentalmente 
iguais. Esta função de não discriminação abrange todos os direitos. 
Tanto se aplica aos direitos, liberdades e garantias pessoais (ex: não 
discriminação em virtude de religião), como os direitos de 
participação política (ex: direito de acesso aos cargos públicos) como 
ainda aos direitos dos trabalhadores (ex: direito ao emprego e 
formação profissional). Alarga-se, de igual modo, aos direitos a 
prestações (prestação de saúde, habitação). É com base nesta 
função de não discriminação que se discute o problema das quotas 
(ex: ‘parlamento paritário de homens e mulheres’) e o problema das 
afirmative actions tendentes a compensar a desigualdade de 
oportunidades (ex: ‘quotas de deficientes’). É ainda com uma 
acentuação-radicalização da função antidiscriminatória dos direitos 
fundamentais que alguns grupos minoritários defendem a efectivação 
plena da igualdade de direitos numa sociedade multicultural e 
hiperinclusiva (‘direitos dos homossexuais’, ‘direitos das mães 
solteiras’, ‘direitos das pessoas portadoras de HIV’). (CANOTILHO, 
2000, p. 403). 

 

Nesse sentido, os direitos dos cidadãos são os mesmos, mas as 

condições para exercê-los não o são. Daí a importância do princípio da 

igualdade ser aplicado conjuntamente com outros direitos como, por exemplo, 

o de acessibilidade, a fim de proporcionar a pessoa com deficiência uma vida o 

mais natural possível. Acerta Jorge Miranda (1998, p. 202) quando, analisando 

a questão, afirma que: 

os direitos são os mesmos para todos; mas, como nem todos se 
acham em igualdade de condições para os exercer, é preciso que 
essas condições sejam criadas ou recriadas através da 
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transformação da vida e das estruturas dentro das quais as pessoas 
se movem.  

Somente com essa compreensão do sistema é que se pode trazer 

esse direito da acessibilidade para a esfera infraconstitucional, sendo exemplos 

a Lei Federal n.º 10.048, de 08 de novembro de 2000, que, dentre outros 

direitos, garante o acesso aos logradouros e sanitários públicos, bem como a 

Lei Federal n.° 10.098/2000, a qual dispõe sobre normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, conceituando acessibilidade como (art. 

2°, inciso I): 

A possibilidade e a 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. (BRASIL, 2000). 

 

Verificou-se que, cada vez mais, cresce a busca de diretrizes que 

orientem os municípios na elaboração de políticas públicas que contribuam 

para o processo de adequação do ambiente coletivo às exigências da 

população, principalmente o grupo de pessoas que apresentam necessidades 

especiais em acessibilidade. Esse segmento da sociedade é representado por 

idosos, obesos, pessoas com deficiência, dentre outros. Nesse contexto, o 

acesso aos elementos que compõem o ambiente é fator a ser trabalhado no 

processo de planejamento urbano das cidades. Assimilar o que de fato é 

acessibilidade torna-se fundamental para o alcance de uma cidade mais 

humana, onde toda a população possa conquistar sua plena cidadania. (BAHIA 

et al., 1998). 

Por fim, adverte-se que a acessibilidade não se resume a construção 

de rampas. Ela deve permitir a pessoa com deficiência exercer plenamente sua 

cidadania cumprindo os direitos fundamentais já reconhecidos. O espaço 

concreto dos municípios é o cenário onde se desenvolve esta ação. Elaborar 

um planejamento urbano adequado, que contemple medidas asseguradoras de 

acessibilidade, como as suas categorias e o desenho universal, viabilizará o 

uso democrático do espaço urbano e a efetivação da função social da cidade, 

tornando os ambientes acessíveis a todos, com ou sem deficiência. 
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2.2 Categorias de acessibilidade, o desenho livre de barreiras e o desenho 

universal 

Fica claro que acessibilidade é muito mais do que construir rampas, 

sendo indispensável o estudo técnico aplicado para a criação de novas formas 

de acesso à informação nos meios de comunicação, além de acesso ao meio 

físico, propiciando autonomia, liberdade e individualidade a pessoa com 

deficiência. Por isso, Sérgio Rodrigues Bahia et al. (1998, p. 12) divide a 

acessibilidade nas seguintes categorias: 

a) o acesso como capacidade de se chegar a outras pessoas 
Os seres humanos são entes sociais e o contato entre eles torna-se 
necessário para o bem-estar de todos. Esta é a visão dos espaços 
coletivos como cenário de trocas entre as diferentes pessoas. 
b) o acesso à atividades chave 
A acessibilidade surge como atributo imprescindível na sociedade, 
permitindo que todos possam desfrutar das mesmas oportunidades 
em: educação, trabalho, habitação, lazer, turismo e cultura. 
c)  o acesso à informação 
Através da comunicação sensorial, reprodução dos significados da 
vida comum pelas formas, cores, texturas, sons, símbolos e signos 
expressos em cada espaço e mobiliário urbanos, é possível realizar 
um sistema de sinalização acessível a qualquer pessoa. 
d) a autonomia, a liberdade e a individualidade 
A acessibilidade pressupõe a liberdade de escolha ou a opção 
individual no ato de relacionar-se com o ambiente e com a vida. 
Basear-se na idéia que as pessoas portadoras de deficiência 
dependem da ajuda de terceiros gera situações constrangedoras e 
que somente perpetuam a segregação. 
e) o acesso ao meio físico 
O planejamento da boa forma da cidade, levando em consideração a 
acessibilidade ao meio físico, possibilitará a construção de uma 
sociedade inclusiva que assimile progressivamente a idéia de 
integração social e espacial das pessoas com todas as suas 
diferenças. Convém ressaltar que os transportes coletivos exercem 
papel importante na integração das diversas atividades da cidade. 

 

Uma comissão foi criada em Washington (EUA), em 1963, para 

elaborar um projeto de um "Desenho Livre de Barreiras", que se constituiu em 

uma corrente ideológica para o desenho de equipamentos, edifícios e áreas 

urbanas. Por esse pensamento, os fatores comportamentais são associados às 

barreiras existentes, onde a exclusão e a segregação das pessoas com 

deficiência estariam vinculadas à existência desses obstáculos. Assim, o 

conceito de um desenho livre de barreiras acabou evoluindo para a concepção 
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de desenho universal, ou seja, aquele que se destina a qualquer pessoa e, por 

ser tão básico para a realização dos objetivos essenciais da vida cotidiana, 

auxilia na consolidação dos direitos fundamentais.  

Afirma-se que esse desenho não se aplica simplesmente para a 

pessoa com deficiência, mas leva em consideração as múltiplas diferenças 

existentes entre as pessoas. Busca-se, por ele, garantir a acessibilidade aos 

componentes do ambiente e aos produtos concebidos no decorrer do processo 

projetual, evitando, dessa forma, a necessidade de ambientes e produtos 

especiais para a pessoa com deficiência.  Ele tem seu alicerce nos seus 

quatros princípios, comentados da seguinte forma (BAHIA et. al, 1998, p. 14): 

a)  acomodar uma grande gama antropométrica 
Significa acomodar pessoas de diferentes padrões ou situações, 
altos, baixos, em pé, sentados etc. Acomodar todas as pessoas ou 
pensar em todos os parâmetros antropométricos é ficar atento a 
alguns limites de ação e alcance manual ou visual impostos a 
pessoas que, por exemplo, fazem uso de cadeiras de rodas. 
b)  reduzir a quantidade de energia necessária para utilizar os 
produtos e o meio ambiente 
Limitações ou dificuldades no alcance e na locomoção podem 
também levar a um esforço adicional ou a um cansaço físico se o 
ambiente não estiver adequado a determinadas necessidades 
especiais das pessoas. 
Quando um idoso busca realizar determinadas atividades, o espaço 
por ele percorrido revelará a incidência do fator distância na sua 
utilização e nos objetos que deseja alcançar. Com um planejamento 
concebido segundo o desenho universal, esta energia e distância 
serão reduzidas e os espaços, com todos os seus elementos, bem 
utilizados e aproveitados por ele. 
c)  tornar o ambiente e os produtos mais compreensíveis 
Para portadores de deficiência sensoriais, como os cegos, pessoas 
que enxergam pouco ou de visão subnormal, pode ser muito difícil 
localizar obstáculos presentes nas ruas ou se situar em espaços 
muito amplos. Tornar o ambiente e os produtos mais compreensíveis 
para estas pessoas significa projetar para todos segundo um desenho 
universal. 
d)  pensar em produtos e ambientes como sistemas 
Estes produtos e ambientes devem constituir peças intercambiáveis 
ou que apresentem a possibilidade de acrescentar as características 
para o atendimento às pessoas que têm necessidades especiais.  

 

Muitas são as razões que justificam a necessidade da implantação 

de um desenho universal, dentre elas, destacam-se: “a modificação do perfil 

demográfico com o aumento da expectativa de vida; e a necessidade de se 

promover a integração através da eliminação de barreiras físicas e sociais”. 

(BAHIA et al., 1998, p. 14-16). A elaboração de um planejamento urbano 
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adequado, que contemple essas medidas asseguradoras de acessibilidade, 

resultará no acolhimento das mesmas no Plano Diretor do município, 

reforçando os instrumentos legais para efetivação do direito à cidade inclusiva. 

 

3 PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS E ACESSIBILIDADE 

O Município de São Luís, antes mesmo da Lei 10.257/01, seguindo o 

estabelecido na Constituição Federal de 1988 editou seu primeiro Plano Diretor 

em 29 de dezembro de 1992, e em 11 de outubro de 2006, à luz do Estatuto da 

Cidade, foi aprovado novo plano diretor de São Luís, Lei Municipal no 4669/06, 

revogando o anterior. O Plano Diretor vigente do Município de São Luís 

estabelece em seu artigo 2º: 

I - FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE é a função que deve cumprir a 
cidade para assegurar a plena realização dos direitos de todos os 
cidadãos à moradia digna, aos serviços públicos de saneamento 
ambiental, infra-estrutura, transporte, educação, saúde, cultura, 
esporte, lazer, trabalho, segurança, acessibilidade e mobilidade, 
informação, participação e decisão no processo de planejamento 
territorial municipal; (SÃO LUÍS, 2006). 

 

E conceitua acessibilidade no inciso XI do mencionado artigo: 
 

XI – ACESSIBILIDADE é 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, dos sistemas e meios de comunicação e informação 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
(SÃO LUÍS, 2006). 

 
No inciso V, do artigo 3o do referido Plano Diretor tem-se a 

universalização da acessibilidade e mobilidade entre os objetivos gerais. Ainda, 

pertinente a acessibilidade, a Lei 4669/06, preceitua em seu artigo 46: 

 
Art. 46. A política de acessibilidade do Município de São Luís se 
destina a garantir o acesso de todas as pessoas aos equipamentos, 
meios de transporte e de comunicação e espaços de uso público, 
visando assegurar os direitos fundamentais da pessoa, priorizando as 
pessoas portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida. 
(SÃO LUÍS, 2006).  
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O censo 2010 divulgado pelo IBGE (2010), mostra que a cidade de 

São Luís ultrapassou a casa de um milhão de habitantes (1.011.943 pessoas), 

mas não foi divulgado o número de pessoas com deficiência. O último censo 

que trouxe esses dados foi o de 2000, quando a capital tinha 870.028 

habitantes e 117.467 eram pessoas com deficiência, correspondendo a 13,5% 

da população (2000). 

Percebe-se que o Município de São Luís implementou, de forma 

tímida, alguns projetos relacionados a acessibilidade a seguir relacionados. A 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informou em audiência pública 

para tratar sobre as políticas destinadas ao segmento de pessoas com 

deficiência pela Prefeitura de São Luís com o título “Rediscutindo 

acessibilidade e garantindo direitos na cidade de São Luís”8 realizada no dia 12 

de Julho de 2010, que 25% da frota de ônibus coletivos é adaptada. 

Em agosto de 2010 a Prefeitura de São Luís aderiu, de forma 

voluntária, ao “Compromisso Nacional pela Inclusão das Pessoas com 

Deficiência”. Em decorrência dessa adesão o Município se obriga a adotar as 

diretrizes referentes às políticas públicas de trabalho, saúde, habitação, 

educação, transporte e infraestrutura constantes no Decreto 6.215/07, além do 

disposto no termo de adesão.  

Observa-se que o “Comitê Gestor da Agenda Social de Políticas 

Públicas de Inclusão das Pessoas com Deficiência (CGPD)” já havia sido 

instituído em 06 de outubro de 2009, por meio do Decreto 38.243. E encontra-

se em fase de apresentação, discussão e aprovação a Agenda Social Direitos 

de Cidadania da Pessoa com Deficiência.  

Desde agosto do ano em curso, a Prefeitura de São Luís, por meio 

do Comitê Gestor Municipal de Políticas de Inclusão, está divulgando para 

todas as secretarias e órgãos municipais um folder que ensina, em especial 

aos servidores municipais, as expressões corretas e apropriadas a serem 

utilizadas no tratamento diário à pessoa com deficiência. Outra ação 

                                                 
8 Esta audiência foi requerida pela vereadora Rose Sales (PC do B-MA) em articulação com o 
Fórum Maranhense de Entidades de Pessoa com Deficiência e Patologias e com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
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providencial da Prefeitura foi a inclusão de oficinas de Libras (Linguagem de 

Sinais) no Programa Cidadania Para Todos9, realizado todos os meses nos 

bairros da cidade. 

Portanto, passados quase cinco anos da entrada em vigor do Plano 

Diretor, muito ainda há o que ser feito para viabilizar o que nele se estabelece, 

mas já foram dados os primeiros passos para a concretização do direito a uma 

cidade inclusiva.   

 

 

 

CONCLUSÃO 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a democracia, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana e a igualdade como fundamentos da 

República. E a acessibilidade, enquanto materialização do direito constitucional 

de igualdade, deve ser entendida não apenas no aspecto da igualdade formal, 

mas, sobretudo, em sua perspectiva material, de dar tratamento diferenciado 

na medida da desigualdade que o caso concreto demanda, premissa essa 

plenamente aplicável às pessoas com deficiência.  

Como consectário dessa nova ordem de direitos, surge a noção de 

cidade inclusiva, onde o cidadão pode viver plenamente, usufruindo dos 

benefícios que esta lhe oferece, não só no aspecto econômico, mas também 

social, cultural e política, implicando no usufruto equitativo da cidade por todos 

os citadinos, especialmente os grupos vulneráveis e desfavorecidos. Nesse 

contexto, a eliminação de barreiras físicas e sociais apresenta-se como medida 

necessária ao atingimento de uma cidade inclusiva. 

Diante do reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas 

com deficiência, bem como do direito de acessibilidade e de cidade inclusiva, 

mostra-se necessário que o Poder Público, em todas as suas esferas, utilize os 

                                                 
9 O Programa Cidadania para Todos, desenvolvido pela Prefeitura de São Luís, oferece 
serviços de saúde e ações culturais, sociais e de educação para a comunidade da área 
escolhida. 
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vários instrumentos legais disponíveis no ordenamento jurídico pátrio, 

sobretudo o planejamento urbano, e efetive o direito à cidade proporcionando, 

assim, o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado e, em última 

instância, consagrando o direito à dignidade da pessoa humana.  

Por fim, ressalta-se que a efetivação do direito de acessibilidade 

ocorrerá no espaço concreto dos municípios. Por isso, elaborar um 

planejamento urbano adequado, que contemple medidas asseguradoras de 

acessibilidade, como as suas categorias e o desenho universal, viabilizará o 

uso democrático do espaço urbano e a efetivação da função social da cidade, 

tornando os ambientes acessíveis a todos, com ou sem deficiência. 
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