
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 
 

 

 

 

 

  

Proposta de procedimentos metodológicos para 
avaliação da acessibilidade física em sítios histór icos 

urbanos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Sousa Ribeiro 

Orientadora: Profa. Dra. Laura Bezerra Martins 

Co-orientadora: Profa. Dra. Circe Maria Gama Monteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife – PE 

2008 



    II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

 
 

 

 

 

 

 

Proposta de procedimentos metodológicos para 
avaliação da acessibilidade física em sítios histór icos 

urbanos  
 

 

 

 
 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

COMO REQUISITO PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

POR 

Gabriela Sousa Ribeiro 

Orientadora: Profa. Dra. Laura Bezerra Martins 

Co-orientadora: Profa. Dra. Circe Maria Gama Monteiro 

 

 

 

 

Recife – PE 

2008  



    III 

 



    IV 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos melhores pais do mundo, Maria Nilce e Jorge Salomão,  
pelo exemplo de vida, amor, dedicação e incentivo.  

 



    V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É melhor tentar e falhar  
que preocupar-se e ver a vida passar. 

É melhor tentar, ainda em vão, 
que sentar-se fazendo nada até o final. 

Eu prefiro na chuva caminhar, 
que em dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser feliz, embora louco,  
que em conformidade viver.” 

 
 

Martin Luther King 
 
 



    VI 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo dom da vida, o presente de ter nascido em 

meio a pessoas tão maravilhosas, pela possibilidade de ir em busca dos meus 

objetivos e pelo amor incondicional que nos oferece todos os dias. 

 

Aos meus pais, Maria Nilce e Jorge Salomão, pelo exemplo de vida, por todo o apoio, 

carinho, amor, confiança, incentivo, por tudo que eles são pra mim e por tudo que sou 

por tê-los em minha vida, fundamentais em tudo!  

 

À minha irmã, Emanuela, pelo companheirismo, amizade, paciência, apoio e abrigo. 

 

À minha sobrinha, Beatriz, minha grande companheira “pernambucana”, pela amizade, 

companheirismo e amor.  

 

Ao meu cunhado, Luiz Carlos, pelo apoio, paciência e abrigo.  

 

À minha orientadora, Profa. Dra. Laura Bezerra Martins, pela oportunidade, confiança, 

competência e paciência. Por todos os ensinamentos passados ao longo deste tempo, 

essenciais na realização deste trabalho. 

 

À minha co-orientadora, Profa. Dra. Circe Maria Gama Monteiro, pela valiosa 

contribuição na realização deste trabalho, competência, oportunidade e paciência.  

 

Ao Prof. Dr. Marcelo Márcio Soares, pela oportunidade e contribuições no desenrolar 

desta dissertação. 

 

À Universidade Federal do Pernambuco, em especial ao Programa de Pós-Graduação 

em Design, professores e funcionários, pelo conhecimento compartilhado, lições 

aprendidas, apoio técnico e realização do curso de mestrado. 

 

Aos membros da Associação de Deficientes Motores (ADM-PE), onde tive a 

oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e encontrei as portas abertas e o 

apoio necessário à realização do estudo de campo realizado em Olinda-PE. 

 

À CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – pela 

bolsa de estudo recebida durante boa parte do curso. 



    VII 

Ao Prof. Dr. Raimundo Lopes Diniz, por ter me apresentado o mundo da pesquisa em 

ergonomia. 

 

A pessoas maravilhosas que cruzaram meu caminho em Recife, sem as quais teria 

sido muito mais difícil vencer esta etapa, e que eu espero que permaneçam em minha 

vida durante todas as próximas: Cibele Bezerra, Juliana Emereciano, Paula Quintas, 

Fátima Xavier, Eva Rolim, Juliana Lotif, Aline Borges, Alexana Villar, Cristina Vieira, 

Antonio Almeida Júnior e, de modo mais que especial, a Charles Leite, meu grande 

amigo e incentivador.  

 

Aos meus amigos de São Luís do Mará, que de alguma forma ajudaram a tornar a 

saudade e a distância menores: Caroline de Moraes (bicha ganhona), João José Viana 

(Dudu), Marília Oliveira (amiguinha), Camila Melo (feia), Anderson Bentes (filho), 

Alcina (beleza) e Bruno Coelho (oco). 

 

Ao Filhinho, meu gato, pelo carinho, amor e companhia em todos os momentos. 

 

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização e conclusão desta 

dissertação, o meu MUITO OBRIGADA, mesmo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    VIII 

Sumário 
 
Lista de figuras ................................... ........................................................................X 
Lista de gráficos .................................. ................................................................... XIV 
Lista de tabelas................................... ..................................................................... XV 
Lista de quadros ................................... ................................................................ XVIII 
Lista de abreviações............................... ................................................................ XIX 
 
Resumo ............................................. ...................................................................... XXI 
Abstract ........................................... ....................................................................... XXII 
 
1| Introdução ...................................... ....................................................................... 23 

1.1| Justificativa ...................................................................................................... 26 
1.2| Procedimento metodológico adotado na pesquisa ........................................... 28 
1.3| Estrutura do trabalho........................................................................................ 29 

 
PARTE I: BASE TEÓRICA.............................. ........................................................... 31 
 
2| Usuários ........................................ ........................................................................ 31 

2.1| Sistema humano-tarefa-ambiente .................................................................... 32 
2.2| Pessoas com deficiência.................................................................................. 34 
2.3| Usuários e sítios históricos urbanos................................................................. 41 

 
3| Ambiente ........................................ ....................................................................... 44 

3.1| Projeto para todos............................................................................................ 46 
3.1.1| Ergonomia do ambiente construído ........................................................... 47 
3.1.2| Design universal........................................................................................ 49 
3.1.3| Acessibilidade ........................................................................................... 50 

3.2| Sítios históricos................................................................................................ 54 
3.2.1| Atividades em sítios históricos urbanos......................................................... 57 
3.2.2| Legislação..................................................................................................... 60 
3.2.3| Exemplos de acessibilidade em sítios históricos ........................................... 63 

 
PARTE II: ESTUDO ANALÍTICO ......................... ...................................................... 94 
 
4| Métodos e técnicas: análise crítica para a forma ção da proposta de trabalho 94  

4.1| Métodos e técnicas que focam a participação dos usuários............................. 95 
4.2| Métodos e técnicas que focam o ambiente construído: espaço urbano.......... 100 
4.3| Métodos e técnicas que focam o ambiente construído: espaços internos e 
espaços específicos.............................................................................................. 107 
4.4| Métodos e técnicas com foco no design......................................................... 111 
4.5| Métodos e técnicas com foco na ergonomia .................................................. 118 
4.6| Métodos e técnicas para coleta de dados ...................................................... 122 
4.7| Métodos e técnicas com foco na Teoria das representações sociais ............. 128 
4.8| Métodos e técnicas com foco no registro de comportamento em ambientes.. 131 
4.9| Métodos e técnicas de geração de idéias....................................................... 134 

 
PARTE III: CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE TR ABALHO ....... 139  
 
5| Proposta: procedimentos metodológicos para avali ação da acessibilidade 
física em sítios históricos urbanos ................ ....................................................... 139 

5.1| Aplicação da estratégia de procedimentos metodológicos passo-a-passo ..... 154 
5.2| Estudo de Campo: Sítio histórico da cidade de Olinda-PE............................. 165 



    IX 

5.3| Análise dos procedimentos metodológicos propostos: caso do sítio histórico 
urbano de Olinda-PE ............................................................................................ 275 

 
6| Conclusão e sugestões para trabalhos futuros.... ............................................ 280 
 
Referências bibliográficas ......................... ............................................................ 287 
 
APÊNDICES............................................................................................................. 297 
ANEXOS ....................................................................................................................308  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    X 

Lista de figuras 
 
Figura  1: Modelo da CIDID que demonstra as condições decorrentes da doença. .... 36 
Figura  2: Construção para avaliação do sistema homem-atividade-ambiente............ 48 
Figura  3: plataformas elevatórias instaladas ao lado da escadaria para transposição 
da mesma por pessoas com deficiência em edificação histórica dos Estados Unidos.64 
Figura  4: plataforma elevatória retrátil instalada em edificação histórica dos Estados 
Unidos para transposição da escadaria por pessoas com deficiência......................... 65 
Figura  5: exemplo de ruas e calçadas no entorno à Plaza del Dos de Maio (Madri, 
Espanha) que foram niveladas, eliminando barreira de transposição entre ambas..... 66 
Figura  6: estado anterior à intervenção em rua no entorno a Plaza del Dos de Mayo 
(Madri, Espanha). ....................................................................................................... 66 
Figura  7: estado posterior a intervenção de rua no entorno da Plaza del Dos de Mayo 
(Madri, Espanha). ....................................................................................................... 67 
Figura  8: detalhe do mobiliário urbano disposto no mesmo local destinado ao 
estacionamento de veículos, desobstruindo as calçadas para os pedestres nas ruas no 
entorno da Plaza del Dos de Mayo (Madri, Espanha). ................................................ 67 
Figura  9: Plaza del Dos de Mayo, em Madri, Espanha: rampa integrada. .................. 68 
Figura  10: Situação anterior a intervenção do acesso ao Arco del Triunfo (Madri, 
Espanha): desníveis e grelha de desenho inapropriado.............................................. 69 
Figura  11: itinerário acessível até a Plaza Mayor, atravessando o Arco del Triunfo, em 
Madri, Espanha........................................................................................................... 70 
Figura  12: comparativo entre os desenhos da grelha para escoamento pluvial 
existentes antes e depois da intervenção no acesso ao Arco del Triunfo (Madri, 
Espanha) .................................................................................................................... 70 
Figura  13: exemplo de calçada em rua do Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha, que 
foi alargada para facilitar a circulação de pedestres.................................................... 71 
Figura  14: Rua do Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha, elevada ao mesmo 
patamar da calçada. ................................................................................................... 72 
Figura  15: mobiliário urbano organizado e com facilidades, como o banco com 
encosto e braços, nas calçadas da Rua Peña Gorbea, no Bairro de Vallecas, em 
Madri, Espanha........................................................................................................... 73 
Figura  16: escadas com corrimão e rampa de acesso: soluções complementares nas 
áreas de circulação livres públicas do Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha........... 73 
Figura  17: Rampa e escada para acesso ao edifício da Junta Municipal del Distrito de 
Vallencas, em Madri, Espanha. .................................................................................. 74 
Figura  18: vista superior da Plaza de Oriente, em Madri, Espanha: organização do 
espaço em harmonia com o entorno e zonas de circulação e fluxos demarcadas por 
texturas diferenciadas................................................................................................. 75 
Figura  19: Plataforma para transposição de escadas de acesso a estacionamento 
subterrâneo da Plaza de Oriente (Madri, Espanha). ................................................... 75 
Figura  20: Situação característica antes da intervenção no Bairro de Salamanca, em 
Madri, Espanha........................................................................................................... 76 
Figura  21: Barreiras antes da intervenção realizada no Bairro de Salamanca, em 
Madri, Espanha: mobiliário urbano obstruindo a faixa de pedestres. .......................... 77 
Figura  22: Estado atual do cruzamento de duas ruas do Bairro de Salamanca, em 
Madri, Espanha: ordenação e ampliação do espaço e organização do trânsito de 
veículos. ..................................................................................................................... 77 
Figura  23: Facilidade de acesso e deslocamento para pedestres no Bairro de 
Salamanca, em Madri, Espanha: rampa integrada e calçadas desobstruídas............. 78 
Figura  24: Amplitude de espaço aos pedestres nos cruzamentos das ruas do Bairro 
de Salamanca, em Madri, Espanha. ........................................................................... 78 
Figura  25: Ruas do bairro de Lavapiés (Madri, Espanha) após intervenção: ordenação 
e resgate dos espaços para pedestres. ...................................................................... 80 



    XI 

Figura  26: Entorno acessível: Mercado de San Fernando e Plaza de Augustín Lara, 
em Madri, Espanha..................................................................................................... 80 
Figura  27: Rampa integrada ao entorno na Plaza de Agustín Lara, em Madri, 
Espanha. .................................................................................................................... 81 
Figura  28: Trem histórico acessível do Fort Edmonton Park, no Canadá................... 82 
Figura  29: exemplo de estado anterior a intervenção em Pirenópolis/GO: entorno da 
igreja........................................................................................................................... 84 
Figura  30: estado posterior à intervenção com foco na acessibilidade realizada no 
entorno à Igreja em Pirenópolis/GO: construção de calçadas sem corrimãos e guarda-
corpos, além de rampa mal executada. ...................................................................... 84 
Figura  31: situação anterior à intervenção realizada na Prefeitura Municipal de 
Pirenópolis/GO: barreira no acesso à edificação. ....................................................... 85 
Figura  32: situação posterior à intervenção na Prefeitura Municipal de Pirenópolis/GO: 
rampa torna-se uma barreira ao longo da calçada...................................................... 85 
Figura  33: facilidade de acesso às calçadas em contraste com as barreiras de acesso 
a loja de artesanato no sítio histórico urbano de São Luís/MA.................................... 87 
Figura  34: acessibilidade não integral: rampa de acesso entre via-calçada e barreiras 
no acesso à loja de artesanato no sítio histórico urbano de São Luís/MA................... 88 
Figura  35: barreira causando dificuldade de acesso ao Museu de Artes Visuais, 
localizado no sítio histórico urbano de São Luís/MA. .................................................. 88 
Figura  36: facilidade de acesso para todos para chegar ao monumento do Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro/RJ: acesso aos elevadores............................................ 89 
Figura  37: facilidade de acesso para todos: entrada dos elevadores que dão acesso 
ao monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro/RJ. ......................................... 90 
Figura  38: facilidade de acesso para todos: escadas rolantes para acesso ao 
monumento do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro/RJ. .............................................. 90 
Figura  39: Processo de implementação da ergonomia participativa........................... 97 
Figura  40: Modelo de Tomada de Decisão. ............................................................... 98 
Figura  41: Processo de aquisição de conhecimentos transmitidos à comunidade. .... 99 
Figura  42: Diagrama de atributos do PPS................................................................ 104 
Figura  43: Processo de aquisição de dados, a partir do DRUP................................ 105 
Figura  44: Ciclo de realimentação do processo e uso em que se baseia a APO...... 108 
Figura  45: Relação entre os principais fatores que influenciam no desenvolvimento do 
produto. .................................................................................................................... 113 
Figura  46: Processo de desenvolvimento de projeto de produto proposto por Baxter 
(2000). ...................................................................................................................... 115 
Figura  47: Processo de desenvolvimento de projeto de produto, a partir de Lobach 
(2001). ...................................................................................................................... 116 
Figura  48: esquema gráfico apresentando as fases da proposta de procedimentos 
metodológicos para avaliação da acessibilidade física em sítios históricos urbanos.
......................................................................................................................... 142, 154 
Figura  49: esquema gráfico da proposta, destacando-se a primeira fase. 142, 156, 166 
Figura  50: esquema gráfico da proposta, destacando-se a segunda fase.144, 157, 192 
Figura  51: esquema gráfico da proposta, destacando-se a terceira fase. 147, 160, 195 
Figura  52: esquema gráfico da proposta, destacando-se a quarta fase. .. 152, 164, 272 
Figura  53: Plano diretor do município de Olinda-PE................................................. 168 
Figura  54: Mapa do polígono de preservação e tombamento da cidade de Olinda-PE.
................................................................................................................................. 169 
Figura  55: Mapa de zonificação do polígono de preservação da cidade de Olinda-PE.
................................................................................................................................. 169 
Figura  56: inexistência de acesso entre vias e calçadas.......................................... 173 
Figura  57: desníveis entre vias e calçadas. ............................................................. 173 
Figura  58: inexistência de rampas de acesso entre via e calçada para acesso a Polícia 
Militar ........................................................................................................................ 174 



    XII 

Figura  59: inexistência de rampas de acesso entre via e calçada para acesso ao 
Mercado da Ribeira .................................................................................................. 174 
Figura  60: Calçada com dimensão muito estreita. ................................................... 175 
Figura  61: descontinuidade das vias de circulação pública dificultando o 
deslocamento. .......................................................................................................... 175 
Figura  62: descontinuidade das calçadas. ............................................................... 176 
Figura  63: falta de conservação da via pública dificultando ainda mais o deslocamento 
dos usuários. ............................................................................................................ 176 
Figura  64: falta de manutenção na calçada caracterizando-se como barreira física. 177 
Figura  65: falta de manutenção dificultando a continuidade do percurso. ................ 177 
Figura  66: falta de manutenção em relação à limpeza adequada. ........................... 178 
Figura  67: exemplo de mobiliário urbano obstruindo a circulação nas calçadas. ..... 179 
Figura  68: exemplo de disposição inadequada do mobiliário urbano. ...................... 179 
Figura  69: exemplo de disposição inadequada do mobiliário urbano, forçando as 
pessoas a se deslocarem pelas vias......................................................................... 180 
Figura  70: exemplo de disposição inadequada do mobiliário urbano. ...................... 180 
Figura  71: exemplo de ladeiras muito íngremes que não dispõem de corrimãos e 
guarda-corpos para auxiliar no deslocamento dos usuários...................................... 181 
Figura  72: exemplo de intervenções contemporâneas realizadas nas calçadas que 
dificultam ainda mais o deslocamento de usuários de cadeiras de rodas. ................ 181 
Figura  73: Prefeitura de Olinda: acesso à edificação apenas por meio de escadas. 182 
Figura  74: Igreja de São João: acesso à edificação apenas por meio de escadas... 182 
Figura  75: Igreja da Misericórdia: acesso à edificação apenas por meio de escadas.
................................................................................................................................. 183 
Figura  76: placa publicitária obstruindo a calçada.................................................... 183 
Figura  77: produtos de artesanato obstruindo o início/fim da rampa de acesso ao 
Mercado da Ribeira................................................................................................... 184 
Figura  78: delimitação das rotas selecionadas para aplicação da etapa de coleta de 
dados........................................................................................................................ 185 
Figura  79: Casa do Turista....................................................................................... 186 
Figura  80: Praça Laura Miller.. ................................................................................. 186 
Figura  81: Praça Laura Miller. .................................................................................. 188 
Figura  82: Mosteiro e Igreja de São Bento............................................................... 188 
Figura  83: Igreja da Sé.. .......................................................................................... 190 
Figura  84: Igreja da Misericórdia.............................................................................. 190 
Figura  85: altura excessiva entre vias e calçadas. ................................................... 213 
Figura  86: excessiva altura entre vias e calçadas e obstáculos ao longo das calçadas 
obrigam os usuários a se deslocarem pelas vias. ..................................................... 214 
Figura  87: Excessiva altura entre vias e calçadas e degraus ao longo das calçadas 
obrigam os usuários a se deslocarem pelas vias. ..................................................... 214 
Figura  88: barreiras físicas ao longo das calçadas: mobiliário urbano mal posicionado 
e degraus dificultam e/ou impedem a circulação ao longo das mesmas. .................. 215 
Figura  89: calçada estreita dificultando a circulação pela mesma. ........................... 216 
Figura  90: barreiras encontradas ao longo das calçadas obrigam que as pessoas se 
desloquem ao longo das ruas, expondo-se a colisão com veículos automotivos. ..... 216 
Figura  91: barreiras no acesso à Casa do Turista.................................................... 220 
Figura  92: inexistência de rampa em todas as entradas impõe dificuldade de acesso a 
outros ambientes do Mercado da Ribeira: necessidade do emprego de muita pelos 
usuários indiretos...................................................................................................... 221 
Figura  93: barreiras atitudinais na rampa de acesso ao Mercado da Ribeira: pessoas 
sentadas no início/fim da rampa. .............................................................................. 225 
Figura  94: barreiras atitudinais na rampa de acesso ao Mercado da Ribeira: produtos 
à venda expostos no início/fim da rampa. ................................................................. 226 
Figura  95: resultado obtido com método do Espectro de Acessibilidade na rota A. . 227 



    XIII 

Figura  96: barreiras físicas ao longo das calçadas: degraus nas calçadas e 
descontinuidade........................................................................................................ 230 
Figura  97: exemplo de barreira ao longo das calçadas causadas por entrada de 
garagem. .................................................................................................................. 230 
Figura  98: barreiras ao longo das calçadas: disposição do mobiliário urbano e 
manutenção inadequada dificultando e/ou impedindo a circulação ao longo das 
calçadas. .................................................................................................................. 230 
Figura  99: riscos de choques com veículos automotivos devido à dificuldade de 
locomoção pelas calçadas da rota B......................................................................... 233 
Figura  100: barreiras no acesso ao prédio da Prefeitura Municipal de Olinda obriga 
que para entrar na edificação o usuário de cadeira de rodas seja carregado por várias 
pessoas. ................................................................................................................... 236 
Figura  101: usuário de cadeira de rodas sendo conduzido por quatro homens para 
entrar no prédio da Prefeitura de Olinda. .................................................................. 236 
Figura  102: usuário de cadeira de rodas sendo conduzido por quatro pessoas de 
dentro da edificação para a calçada, devido o acesso de prédio ser apenas por 
escadas. ................................................................................................................... 237 
Figura  103: barreiras física no acesso ao Mosteiro e Igreja de São Bento: batente do 
pátio para a calçada e da calçada para o interior da igreja. ...................................... 238 
Figura  104: obstáculo no acesso ao interior da Igreja de São Bento faz com que 
usuários indiretos conduzam aqueles que utilizam cadeira de rodas, necessitando 
emprego de muita força por parte dos primeiros....................................................... 238 
Figura  105: barreira física no acesso a prédios de uso coletivo: loja de artesanato. 239 
Figura  106: batente muito alto impedindo o acesso de usuário de cadeira de rodas à 
loja de artesanato. .................................................................................................... 240 
Figura  107: mapa com os trechos da rota B mais e menos acessíveis para pessoas 
com deficiência, seguindo o método Espectro da Acessibilidade.............................. 242 
Figura  108: barreira física: altura elevada entre vias e calçadas dificultando a 
transposição da barreira para pessoas com deficiência............................................ 245 
Figura  109: altura elevada entre calçadas e vias, medindo em torno de 40 cm. ...... 245 
Figura  110: barreiras físicas: altura elevada entre vias e calçadas e desníveis ao longo 
das calçadas entre uma edificação e outra. .............................................................. 246 
Figura  111: barreiras físicas: altura elevada entre vias e calçadas e descontinuidade 
da calçada causada pela interrupção de uma entrada de garagem. ......................... 246 
Figura  112: barreiras ao longo das calçadas da rota C obrigam que as pessoas, 
principalmente aquelas com deficiência, se desloquem pelas vias, expondo-se a risco 
de colisão com veículos automotivos........................................................................ 247 
Figura  113: acesso à Igreja da Misericórdia somente por meio de escadas. ........... 251 
Figura  114: barreiras no acesso à Igreja da Sé: inexistência de rampas na confluência 
ruas-calçadas e barreiras na entrada da igreja. ........................................................ 251 
Figura  115: inexistência de rampas de acesso entre vias e praça. .......................... 254 
Figura  116: disposição das barracas dificulta o acesso à Praça e manutenção 
inadequada e disposição inadequada do mobiliário urbano dificultam a circulação pela 
mesma...................................................................................................................... 254 
Figura  117: disposição das barracas de vendas de artesanato e comidas típicas 
dificultam o acesso à Praça da Sé. ........................................................................... 255 
Figura  118: pouco espaço entre as barracas de vendas de artesanato e comidas 
típicas dificultam o acesso à Praça da Sé................................................................. 256 
Figura  119: mapa destacando as condições de acessibilidade ao longo do percurso, 
com base método do Espectro de Acessibilidade. .................................................... 257 
 
 
 
 



    XIV 

Lista de gráficos 
 
Gráfico 1: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as calçadas, na opinião dos usuários do estrato outros...................... 197 
Gráfico 2: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as calçadas, na opinião dos usuários de cadeira de rodas. ................ 198 
Gráfico 3: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as calçadas, na opinião dos usuários de muletas. .............................. 198 
Gráfico 4: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as vias, na opinião dos usuários do estrato outros.............................. 199 
Gráfico 5: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as vias, na opinião dos usuários de cadeira de rodas......................... 200 
Gráfico 6: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as vias, na opinião dos usuários de muletas....................................... 200 
Gráfico 7: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface de acesso às edificações, na opinião dos usuários do estrato outros......... 201 
Gráfico 8: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface de acesso às edificações, na opinião dos usuários do estrato cadeira de 
rodas. ....................................................................................................................... 202 
Gráfico 9: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface de acesso às edificações, na opinião dos usuários de muletas. ................. 203 
Gráfico 10: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com o mobiliário urbano, na opinião dos usuários do estrato outros. ......... 204 
Gráfico 11: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com o mobiliário urbano, na opinião dos usuários de cadeira de rodas...... 204 
Gráfico 12: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com o mobiliário urbano, na opinião dos usuários de muletas.................... 205 
Gráfico 13: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação 
manutenção, na opinião dos usuários do estrato outros. .......................................... 206 
Gráfico 14: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação 
manutenção, na opinião dos usuários de cadeira de rodas....................................... 206 
Gráfico 15: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação 
manutenção, na opinião dos usuários de muletas. ................................................... 207 
Gráfico 16: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as calçadas, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. ... 208 
Gráfico 17: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com as vias, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda............ 208 
Gráfico 18: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação ao 
acesso às edificações, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. ......... 209 
Gráfico 19: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
interface com o mobiliário urbano, na opinião dos usuários diretos freqüentes de 
Olinda. ...................................................................................................................... 210 
Gráfico 20: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à 
manutenção, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. ........................ 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    XV 

Lista de tabelas 
 
Tabela 1: subdivisão por faixa etária dos usuários do “grupo representante”............ 194 
Tabela 2: subdivisão em relação aos dispositivos assistivos usados ........................ 194 
Tabela 3: aspectos negativos citados pelos usuários do grupo representante em 
relação à interface com as calçadas da rota A.......................................................... 212 
Tabela 4: resultados obtidos dentro de cada estrato de usuários do “grupo 
representante” em relação às calçadas da rota A, quanto aos aspectos negativos. . 217 
Tabela 5: aspectos positivos relacionados à interface com as calçadas da rota A.... 217 
Tabela 6: aspectos negativos relatados pelos usuários do “grupo representante” em 
relação à interface com as vias da rota A. ................................................................ 218 
Tabela 7: aspectos negativos em relação à interface com as vias da rota A, de acordo 
com os estratos de usuários. .................................................................................... 218 
Tabela 8: aspectos negativos relacionados aos acessos de prédios públicos da rota A.
................................................................................................................................. 219 
Tabela 9: resultados obtidos, a partir de cada estrato de usuários, sobre o acesso aos 
prédios públicos da rota A. ....................................................................................... 221 
Tabela 10: aspectos relacionados como positivos em relação aos acesos a prédios 
públicos da rota A. .................................................................................................... 222 
Tabela 11: aspectos relacionados como positivos em relação aos acesos a prédios 
públicos da rota A, de acordo com cada estrato de usuários. ................................... 222 
Tabela 12: aspectos negativos relacionados ao acesso aos prédios coletivos da rota A.
................................................................................................................................. 222 
Tabela 13: aspectos negativos relacionados ao acesso aos prédios coletivos da rota A, 
a partir dos estratos de usuários. .............................................................................. 222 
Tabela 14: resultados atribuídos como negativos em relação à interface com a praça 
da rota A. .................................................................................................................. 223 
Tabela 15: divisão a partir dos estratos de usuários dos aspectos negativos atribuídos 
a praça da rota A. ..................................................................................................... 223 
Tabela 16: aspectos positivos atribuídos à praça da rota A. ..................................... 224 
Tabela 17: aspectos positivos atribuídos à praça da rota A pelos diferentes estratos de 
usuários pesquisados. .............................................................................................. 224 
Tabela 18: aspectos negativos atribuídos às rampas encontradas na rota A. ........... 224 
Tabela 19: aspectos negativos atribuídos às rampas encontradas na rota A pelos 
distintos estratos de usuários do grupo representante. ............................................. 225 
Tabela 20: Resultados obtidos como negativos em relação à interface com as 
calçadas da rota B, na opinião dos usuários do grupo representante. ...................... 228 
Tabela 21: Resultados obtidos como negativos em relação à interface com as 
calçadas da rota B, de acordo com cada estrato de usuários do grupo representante.
................................................................................................................................. 229 
Tabela 22: Aspectos relacionados como positivos pelos usuários do grupo 
representante, em relação à interface das calçadas da rota B.................................. 231 
Tabela 23: Aspectos relacionados como positivos em relação à interface das calçadas 
da rota B, de acordo com os distintos estratos de usuários do grupo representante. 232 
Tabela 24: Aspectos relacionados como negativos pelos usuários do grupo 
representante, em relação à interface das vias da rota B. ........................................ 232 
Tabela 25: diferenciação de opiniões entre os estratos de usuários do grupo 
representante, com relação à interface com as vias da rota B. ................................. 233 
Tabela 26: Aspectos citados como negativos, pelos usuários do grupo representante, 
em relação à interface acesso a prédios públicos..................................................... 234 
Tabela 27: Aspectos citados como negativos, pelos distintos estratos de usuários do 
grupo representante, em relação à interface acesso a prédios públicos. .................. 235 
Tabela 28: aspectos negativos colocados pelos usuários do grupo representante em 
relação à interface com os prédios coletivos da rota B. ............................................ 238 



    XVI 

Tabela 29: Aspectos negativos colocados pelos distintos estratos de usuários do grupo 
representante em relação à interface com os prédios coletivos da rota B................. 239 
Tabela 30: aspectos relacionados pelos usuários como negativos pelos usuários do 
grupo representante, em relação à praça da rota B. ................................................. 240 
Tabela 31: aspectos relacionados como negativos pelos distintos estratos de usuários 
do grupo representante, em relação à praça da rota B. ............................................ 240 
Tabela 32: aspectos negativos citados pelos usuários do grupo representante, em 
relação à interface com as calçadas da rota C.......................................................... 243 
Tabela 33: aspectos negativos citados pelos distintos estratos de usuários do grupo 
representante, em relação à interface com as calçadas da rota C. ........................... 243 
Tabela 34: aspectos positivos relacionados pelos usuários do grupo representante em 
relação às calçadas da rota C................................................................................... 247 
Tabela 35: aspectos positivos relacionados pelos diferentes estratos de usuários do 
grupo representante em relação às calçadas da rota C. ........................................... 247 
Tabela 36: Aspectos relacionados como negativos em relação à interface com as vias 
da rota C, na opinião dos usuários do grupo representante. ..................................... 248 
Tabela 37: Aspectos relacionados como negativos em relação à interface com as vias 
da rota C, de acordo com a opinião dos distintos estratos de usuários do grupo 
representante............................................................................................................ 248 
Tabela 38: aspectos relacionados como negativos pelos usuários do grupo 
representante, em relação ao acesso aos prédios públicos da rota C. ..................... 249 
Tabela 39: aspectos relacionados como negativos pelos estratos de usuários do grupo 
representante, em relação ao acesso aos prédios públicos da rota C. ..................... 249 
Tabela 40: aspectos relacionados como negativos por usuários do grupo 
representante em relação aos acessos dos prédios coletivos existentes na rota C. . 251 
Tabela 41: aspectos relacionados como negativos pelos distintos estratos de usuários 
do grupo representante em relação aos acessos dos prédios coletivos existentes na 
rota C........................................................................................................................ 252 
Tabela 42: aspectos relacionados como negativos pelos usuários do grupo 
representante, em relação à interface com a Praça da Sé, presente na rota C......... 253 
Tabela 43: aspectos relacionados como negativos pelos distintos estratos de usuários 
do grupo representante, em relação à interface com a Praça da Sé......................... 253 
Tabela 44: Resultados obtidos com usuários do grupo representante em relação à 
opinião deles sobre a igualdade de facilidades e direitos entre pessoas com e sem 
deficiência no sítio histórico de Olinda. ..................................................................... 259 
Tabela 45: Resultados obtidos com usuários do grupo representante em relação ao 
por que das desigualdades de facilidades e direitos entre pessoas com e sem 
deficiência no sítio histórico de Olinda. ..................................................................... 259 
Tabela 46: Resultados obtidos com usuários diretos freqüentes em relação à opinião 
deles sobre a igualdade de facilidades e direitos entre pessoas com e sem deficiência 
no sítio histórico de Olinda........................................................................................ 260 
Tabela 47: Resultados obtidos com usuários diretos freqüentes em relação ao por que 
das desigualdades de facilidades e direitos entre pessoas com e sem deficiência no 
sítio histórico de Olinda............................................................................................. 260 
Tabela 48: opinião dos usuários do grupo representante quanto à possibilidade de 
riscos às pessoas com limitação física no sítio histórico de Olinda. .......................... 261 
Tabela 49: opinião dos usuários do grupo representante quanto a quais riscos as 
pessoas com limitação física ficam expostas no sítio histórico de Olinda. ................ 261 
Tabela 50: opinião dos usuários do grupo representante em relação aos motivos dos 
riscos aos quais as pessoas com limitação física ficam submetidas no sítio histórico de 
Olinda. ...................................................................................................................... 262 
Tabela 51: opinião dos usuários diretos freqüentes quanto à possibilidade de riscos às 
pessoas com limitação física no sítio histórico de Olinda.......................................... 263 
Tabela 52: opinião dos usuários diretos freqüentes quanto a quais riscos as pessoas 
com limitação física ficam expostas no sítio histórico de Olinda. .............................. 263 



    XVII 

Tabela 53: opinião dos usuários diretos freqüentes em relação aos motivos dos riscos 
aos quais as pessoas com limitação física ficam submetidas no sítio histórico de 
Olinda. ...................................................................................................................... 263 
Tabela 54: opinião dos usuários do grupo representante sobre a possibilidade de 
pessoas com restrição física deixarem de realizar atividades devido às condições de 
acessibilidade no sítio histórico de Olinda................................................................. 264 
Tabela 55: opinião dos usuários do grupo representante sobre quais atividades as 
pessoas com restrição física deixam de realizar no sítio histórico de Olinda, devido às 
condições de acessibilidade do mesmo.................................................................... 264 
Tabela 56: opinião dos usuários diretos freqüentes sobre a possibilidade de pessoas 
com restrição física deixarem de realizar atividades devido às condições de 
acessibilidade no sítio histórico de Olinda................................................................. 265 
Tabela 57: opinião dos usuários diretos freqüentes sobre quais atividades as pessoas 
com restrição física deixam de realizar no sítio histórico de Olinda, devido às 
condições de acessibilidade do mesmo.................................................................... 266 
Tabela 58: principais barreiras às pessoas com limitações físicas encontradas no sítio 
histórico de Olinda, de acordo com a opinião dos usuários do grupo representante. 267 
Tabela 59: opinião dos usuários do grupo representante sobre como os usuários com 
limitações físicas conseguem vencer as barreiras existentes no sítio histórico de 
Olinda. ...................................................................................................................... 267 
Tabela 60: principais barreiras às pessoas com limitações físicas encontradas no sítio 
histórico de Olinda, de acordo com a opinião dos usuários diretos freqüentes. ........ 269 
Tabela 61: meios para vencer as barreiras existentes no sítio histórico de Olinda, de 
acordo com a opinião dos usuários diretos freqüentes. ............................................ 269 
Tabela 62: sugestões de melhorias dos usuários do grupo representantes para os 
problemas encontrados no sítio histórico de Olinda.................................................. 270 
Tabela 63: sugestões de melhorias dos usuários diretos freqüentes aos problemas 
encontrados no sítio histórico de Olinda. .................................................................. 271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    XVIII 

Lista de quadros 
 
Quadro 1: resumo das contribuições dos métodos e técnicas com foco na participação 
dos usuários para a construção da proposta de procedimentos metodológicos........ 100 
Quadro 2: resumo das principais contribuições do estudo dos métodos e técnicas que 
focam o ambiente construído, em relação ao espaço urbano ................................... 107 
Quadro 3: resumo das principais contribuições do estudo dos métodos e técnicas que 
focam o ambiente construído, em relação a espaços internos e espaços específicos
................................................................................................................................. 110 
Quadro 4: fases do processo projetual na visão de Bonsiepe (1978)........................ 112 
Quadro 5: fases do processo de design. Fonte: Lobach (2001). ............................... 117 
Quadro 6: resumo das contribuições do estudo de métodos e técnicas com foco o 
design para a construção da proposta de procedimentos metodológicos ................. 118 
Quadro 7: resumo das contribuições de métodos e técnicas com foco na ergonomia 
para a estruturação da proposta de procedimentos metodológicos. ......................... 122 
Quadro 8: categorias de pesquisa e sua interação com o ambiente.. ....................... 127 
Quadro 9: síntese da contribuição do estudo de métodos e técnicas para coleta de 
dados para a construção da proposta de procedimentos metodológicos. ................. 128 
Quadro 10: resumo da importância do estudo de métodos e técnicas com foco nas 
representações sociais para a estruturação da proposta de procedimentos 
metodológicos........................................................................................................... 131 
Quadro 11: resumo das contribuições que o estudo de métodos e técnicas com foco 
no registro de comportamento em ambiente trouxe para a estruturação da proposta de 
procedimentos metodológicos. ................................................................................. 133 
Quadro 12: resumo das principais contribuições do estudo de métodos e técnicas de 
geração de idéias para a construção da proposta de procedimentos metodológicos 138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    XIX 

Lista de abreviações 
 

ABNT  – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AET – Análise Ergonômica do Trabalho  

AMT – Análise Macroergonômica do Trabalho 

Acs  – Ancoragens  

APO – Avaliação Pós-Ocupação  

ADM-PE – Associação de Deficientes Motores do Pernambuco  

CEP – Código de Endereçamento Postal 

CEP/CCS/UFPE – Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do  

                              Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de  

                              Pernambuco  

CID – Código Internacional de Doenças  

CIDID – Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens  

CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

cm  – Centímetro  

DiPUC – Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservação  

DSC – Discurso do Sujeito Coletivo 

DRUP – Diagnóstico Rápido Urbano Participativo 

Ech  – Expressões Chave  

h – Hora 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health  

ICIDH – International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps  

ICOMOS – Conselho Internacional de Museus e Monumentos 

Ics  – Idéias Centrais 

IDEs – Itens de Demanda Ergonômica 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  

km 2 – Quilômetro quadrado   

m – Metro 

min  – Minuto 

n° – Número 

NBR – Norma Brasileira  

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PE – Estado de Pernambuco 

PPS – PROJECT FOR PUBLIC SPACES 



    XX 

P – Produto 

s/n° – Sem número 

SC – Estado de Santa Catarina 

SHTM – Sistema-Humano-Tarefa-Máquina  

SI – Sociedade como Instituição 

SC – Sujeito Consumidor 

SCR – Sujeito Criador 

SP – Sujeito Produtor  

UC – Unidade de Conservação  

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

URBIS – Programa de Reabilitação dos Sítios Históricos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    XXI 

Resumo  
 

Sítios históricos urbanos são configurados pela diversidade de fatores culturais e 

sociais, traduzidos em múltiplas atividades, sendo necessário permitir uso e acesso de 

todos a estes locais, incluindo as pessoas com deficiência. Pesquisas bibliográficas e 

documentais apontaram que estas pessoas ainda são segregadas destes espaços e 

que não foi encontrada metodologia capaz de responder por completo às questões de 

acessibilidade física nestes ambientes. Esta pesquisa tem por objetivo propor 

procedimentos metodológicos que, baseados na ativa participação dos usuários, 

identifiquem as condições de acessibilidade física nas áreas livres públicas e de 

acesso às edificações de sítios históricos urbanos para subsidiar propostas de 

requisitos projetuais de melhorias aos problemas diagnosticados e controlar as 

inadequações do ambiente físico, assim como aplicá-los num estudo de campo no 

sítio histórico urbano de Olinda, Pernambuco, visando avaliar a proposta. Foram 

estudados métodos e técnicas de distintas áreas do conhecimento, que culminaram 

numa proposta construída dando ênfase à participação dos usuários e que pudesse 

ser aplicada com baixo custo e em período de tempo relativamente curto. Os 

resultados evidenciaram que os procedimentos metodológicos propostos mostraram-

se satisfatórios aos objetivos pretendidos. Almeja-se que a proposta auxilie na 

proposição de requisitos projetuais para controlar as inadequações observadas no 

ambiente físico e contribua para subsidiar estudos em sítios históricos urbanos no 

sentido de que o uso de uma metodologia única pode auxiliar a replicar resultados 

positivos alcançados em distintos sítios históricos. 

 

 

Palavras-chaves: ergonomia do ambiente construído, sítios históricos urbanos, 

acessibilidade física, procedimentos metodológicos.  
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Abstract 
 

Urban historical sites are configured for diversity of cultural and social factors, 

translated into numerous activities and it is necessary to allow access and use of all 

these places, including disabilities people. Bibliographic and documentary researches 

pointed out that these people are still segregated of theses spaces and were not find 

methodology able to respond entirely the issues of physical accessibility in these 

environments. This research aims to propose methodological procedures that, based 

on active participation of users, identify the conditions of physical accessibility in public 

free areas and access to buildings of urban historical sites to subsidize proposed 

requirements projects for improvements to the problems diagnosed and control 

inadequacies of the physical environment, and apply them in a study in historic site in 

the city of Olinda, Pernambuco, to assess the proposal. We studied methods and 

techniques from different areas of knowledge, culminating in a proposal built 

emphasizing the participation of users and that could be applied with low cost and 

relatively short period of time. The results showed that the proposed procedures 

methodology proved satisfactory to the objectives sought. We hope that the proposal 

assists in the proposition of projectuals requirements to control the problems observed 

in the physical environment and contribute to subsidize urban studies at historic sites 

that the use of a single methodology can help replicate the positive results achieved in 

different historical sites. 

 

 

 

Key-words: ergonomics of the built environment, urban historical sites, physical 

accessibility, methodological procedures. 
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1| Introdução 
 

Os sítios históricos de uma cidade consistem num complexo sistema configurado pela 

diversidade urbana, associada à diversidade de fatores multiculturais e multisociais, 

traduzida em múltiplas atividades.  Desta maneira, percebe-se que estes ambientes 

são compostos por diversos elementos dinâmicos , relativos à própria natureza da 

sociedade, como variação das características dos usuários, de sua história e sua 

cultura; e estáticos , que dizem respeito às características do ambiente, como o 

próprio patrimônio histórico e suas configurações espaciais, morfológicas, além da 

interferência de uma legislação própria.  

 

Parte-se, então, do pressuposto de que existe a possibilidade de serem exercidas 

infinitas atividades nestes locais, acarretando em intensa circulação pública. O que faz 

com que estes ambientes devam ser acessíveis a maior quantidade de pessoas, 

independente de suas características, habilidades ou limitações.  

 

Bins Ely (2004) atribui ao ambiente influência sobre a maneira dos usuários realizarem 

uma tarefa. Corrobora-se com a autora e entende-se que em relação às pessoas com 

deficiência, o espaço ganha destaque ainda maior. Visto que condições desfavoráveis 

de acesso e integração podem segregar estas pessoas, excluindo-as do convívio 

social, impedindo ou dificultando que exerçam o papel de cidadãos, como qualquer 

outro indivíduo. 

 

Ao voltar o foco ao espaço alvo desta pesquisa, os sítios históricos urbanos, 

constatou-se, a partir de pesquisas bibliográficas e documentais acerca das condições 

de acessibilidade dispensadas às pessoas com deficiência em sítios históricos 

urbanos, descaso da sociedade para com estas ao desconsiderar seu acesso a estes 

bens. Tal se dá, em parte, em função das características do local, visto que foram 

concebidos e construídos numa época que as pessoas com deficiência eram 

segregadas da sociedade. E, por outro lado em função da desinformação de gestores 

quanto à possibilidade de realização de mudanças nestes locais quando tal for para 

um bem maior, que, no caso, pode ser permitir o acesso a maior quantidade de todos 

à cultura. 

 

Neste sentido, esta pesquisa tem como ponto de partida questionamentos, tais como: 

 



    24 

Como permitir que os ambientes, sítios históricos urbanos, supram as necessidades 

da diversidade de usuários, incluindo àqueles com algum tipo de deficiência?  

 

Como o design e a ergonomia podem contribuir para o acesso físico de usuários com 

diferentes características, necessidades e expectativas aos sítios históricos urbanos? 

 

Que métodos e/ou técnicas seriam capazes de subsidiar designers, arquitetos e 

ergonomistas em suas atividades projetuais relativas aos sítios históricos urbanos? 

 

Para responder tais questões, foram realizadas pesquisas bibliográficas e 

documentais sobre assuntos relacionados a sítios históricos e às interações que os 

diferentes tipos de usuários podem realizar nestes locais, bem como sobre os diversos 

métodos e técnicas que contemplem a participação do usuário em sua filosofia. Foram 

estudados, ainda, assuntos relacionados a design universal, acessibilidade integral, 

ergonomia e legislação acerca de sítios históricos urbanos.  

 

A partir destas, não foi encontrada metodologia que respondesse por completo a 

respeito da acessibilidade física em sítios históricos urbanos, principalmente no que 

tange a metodologias que destaquem a participação dos usuários. Alertando, portanto, 

à necessidade da construção de uma proposta de procedimentos metodológicos para 

preencher tal lacuna, além de experimentá-la por meio de estudo de campo. 

 

Assim, tem-se como objetivo geral  desta pesquisa: 

 

Desenvolver Procedimentos Metodológicos para identificar, a partir da participação 

ativa dos usuários do local em estudo, as condições de acessibilidade física das áreas 

livres públicas e de acesso às edificações de uso público de sítios históricos urbanos, 

a fim de subsidiar propostas de requisitos projetuais de melhoria aos problemas 

diagnosticados e controlar as inadequações do ambiente físico.  

 

Também é objetivo desta pesquisa, avaliar os procedimentos metodológicos propostos 

em estudo de campo na área tombada do sítio histórico da cidade de Olinda-PE. 

 

Os objetivos específicos  são: 

 

• Compreender os significados e inter-relações entre o humano, a tarefa e 

o ambiente em sítios históricos urbanos; 
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• Identificar métodos e técnicas de distintas áreas do conhecimento que 

possam ser aplicados na análise de acessibilidade física em sítios 

históricos urbanos; 

 

• Elaborar requisitos projetuais preliminares em relação à acessibilidade 

física que possam ser empregados em distintos sítios históricos urbanos; 

 

• Contribuir para futuros estudos que tenham a intenção de inserir na NBR 

9050 (Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT) diretrizes para acessibilidade física em sítios históricos urbanos; 

 

• Contribuir para estudos na área da ergonomia do ambiente construído em 

sítios históricos urbanos. 

 

Desenvolver proposta de procedimentos metodológicos que consiga captar a voz dos 

usuários de modo a coletar constrangimentos impostos aos distintos tipos de usuários 

de um sítio histórico urbano e possíveis soluções a estes problemas é de suma 

importância ao designer enquanto profissional designado a resolver problemas de 

produtos e processos que possam atender ampla gama de pessoas. Segundo Soares 

(2000), o desafio para o designer é fornecer aos usuários produtos que de fato 

atendam as suas necessidades e representem satisfação no uso. Assim, adequar as 

necessidades dos usuários às características do produto é crucial, sendo os usuários 

aqueles melhor capacitados para expressar as suas próprias necessidades.  

 

Ao mesmo tempo que cabe aos ergonomistas tornar as tarefas dos usuários num 

determinado espaço mais harmoniosas, seguras, eficientes e confortáveis, sendo tal 

possível ao adequar os espaços, máquinas, atividades e processos às características 

das pessoas. Harmonizando desta forma, segundo Moraes e Mont’Alvão (2003), o 

sistema humano-tarefa-ambiente.  

 

Assim, foi desenvolvida Proposta de Procedimentos Metodológicos para analisar 

acessibilidade física de sítios históricos urbanos, que foi aplicada na área tombada do 

sítio histórico de Olinda, em Pernambuco. Os resultados alcançados com o estudo de 

campo demonstraram que, ainda que tenham sido necessários adequações de 

algumas ferramentas, os procedimentos metodológicos propostos foram eficientes. Foi 

possível obter subsídios para conhecer problemas e potencialidades do sítio histórico 

urbano de Olinda, e, assim, gerar requisitos projetuais aos mesmos.  
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Durante o estudo de campo, a comunidade integrada em todas as etapas deste 

projeto atuou como parceira, auxiliando no levantamento dos constrangimentos e na 

busca de soluções aos problemas priorizados. Assim, pôde-se atestar a importância 

da participação dos usuários para estudos com foco na ergonomia e no design, 

demonstrando que ninguém mais apto que estes para solucionar aspectos do seu dia-

a-dia. 

 

Vale ressaltar que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo seres humanos do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), sob o registro de n°.  031/08, sendo julgada e 

aprovada pelo mesmo, conforme comprova o Anexo A.  

  

1.1| Justificativa 
 

A realização desta pesquisa justifica-se em dois pontos principais. Primeiramente, 

cabe ressaltar que todos são iguais perante a lei, e, por isto, devem ser respeitados os 

direitos de ir e vir de todos os cidadãos, independente de suas características, 

habilidades ou limitações. Do mesmo modo, a constituição prevê igualdade de direito a 

educação, saúde, emprego, cultura, lazer e turismo. Entretanto, segundo Bins Ely 

(2004), para que possa haver inclusão e participação de todas as pessoas na 

sociedade, independente de suas limitações, é fundamental possibilitar pleno acesso 

aos mais variados espaços e atividades.  

 

Porém, a prática ainda está longe desta realidade. Ainda hoje, há exclusão de pessoas 

com deficiência em vários setores da sociedade. Fato este, inconcebível tanto em 

função da “negação” da legislação, que protege os direitos dessas pessoas, como pela 

ignorância da sociedade em renegar este imenso potencial de mercado. Visto que, 

segundo Feijó (2002), mais de metade das pessoas com deficiência fazem parte da 

população economicamente ativa. No Brasil, distribuem-se, principalmente, nas 

classes A, B e C. Movimentando um total de 1 bilhão reais/ano, segundo Revista 

Nacional de Reabilitação (2006) e reafirmado por Sorro (2008).  

 

Ao considerar o expressivo contingente populacional de pessoas com deficiência (total 

mundial estimado em 610 milhões de pessoas, segundo dados da OMS), 

principalmente aquelas detentora de poder aquisitivo, e a imensa riqueza cultural 

presente nos sítios históricos urbanos brasileiros, entre os quais alguns reconhecidos 
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pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, faz-se necessário permitir o acesso 

de maior parcela da população a estes locais, permitindo que todos vivenciem a 

cultura e sintam-se parte de uma mesma nação.  

 

Ao tentar unir temas tão dicotômicos, como acessibilidade física e bens históricos, esta 

pesquisa alicerça-se no Artigo 7 da “Carta Internacional sobre Conservação e 

Restauro de Monumentos e Sítios”, instituída a partir de 1964, em Veneza, que coloca 

que “a remoção do todo ou de parte do monumento não deve ser permitida, exceto 

quando tal seja exigido para a conservação do monumento ou por razões de grande 

interesse nacional ou internacional ” (IPHAN, 2007). Assim, entende-se que permitir 

o acesso de maior contingente populacional, incluindo pessoas com deficiência física, 

deva ser encarada como de interesse mundial, visto os ganhos materiais e culturais 

que este acesso pode trazer. 

 

Porém, para se efetivar o direito da autonomia pessoal e dar um salto qualitativo que 

represente transpor da legislação à realidade em matéria de mobilidade e eliminação 

de barreiras, é necessário que cada local seja analisado de acordo com o tipo de zona 

e de uso que se faz de cada ambiente, podendo as soluções variar de acordo com 

cada localidade e necessidade. Desta forma, ressalta-se que considerar as 

características, necessidades e expectativas dos diversos tipos de usuários, incluindo 

as pessoas com deficiência, é fundamental para planejar espaços que atendam aos 

anseios de ampla gama populacional, ao mesmo tempo em que, acredita-se que a 

participação dos usuários em todas as fases do projeto seja fundamental para 

alcançar estes dados.  

 

Ao realizar pesquisas bibliográficas e documentais a respeito de métodos e técnicas 

que focassem a participação dos usuários e respondessem por completo a questões 

de acessibilidade física em sítios históricos, percebeu-se a inexistência de uma única 

metodologia, desencadeando na percepção de necessidade de elaboração de 

proposta de procedimentos metodológicos que respondessem às mesmas, objetivo 

principal desta pesquisa.  
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1.2| Procedimento metodológico adotado na pesquisa 
 

Visto que se trata de pesquisa de cunho descritivo e exploratório, no intuito de se 

alcançar os objetivos pretendidos, lançou-se mão de um método particular para o 

desenvolvimento deste estudo. Assim, foram realizadas:  

 

1. Pesquisas bibliográficas em livros, periódicos, artigos científicos, pesquisas na 

Internet sobre temas relacionados a design universal, acessibilidade, ergonomia, 

patrimônio histórico, além de métodos e técnicas de diversas áreas do conhecimento 

que levam em consideração a participação dos usuários para a conquista de seus 

objetivos; 

 

2. Pesquisas documentais sobre Legislação nacional e internacional e intervenções no 

patrimônio histórico; 

 

3. Cruzamento das informações obtidas. 

 

4. Definição de interfaces entre os conceitos, métodos e técnicas pesquisados e os 

objetivos pretendidos com os procedimentos metodológicos propostos; 

 

5. Elaboração da Proposta de Procedimentos Metodológicos para Avaliação da 

Acessibilidade Física em Sítios Históricos Urbanos;  

 

6. Aplicação dos Procedimentos Metodológicos propostos, através de um Estudo de 

campo realizado no sítio histórico urbano de Olinda-PE; 

 

7. Avaliação dos Procedimentos Metodológicos propostos, a partir dos resultados 

obtidos no Estudo de campo realizado no sítio histórico urbano de Olinda-PE; 

 

8. Adequações na proposta de procedimentos metodológicos; 

 

9. Publicação dos resultados obtidos. 
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1.3| Estrutura do trabalho 
 

Para o desenvolvimento deste estudo, o trabalho se compõe de seis capítulos, 

distribuídos em três partes.  

 

Primeiramente, pretende-se introduzir e justificar o tema, além de mostrar os objetivos 

da pesquisa e a estratégia metodológica adotada para alcançá-los.  

 

A primeira parte trata das Bases Teóricas, onde são expostos os assuntos necessários 

para embasar teoricamente a pesquisa. Engloba os capítulos 2 e 3.  

 

O capítulo 2 expõe a respeito dos diversos tipos de usuários potenciais de um sítio 

histórico urbano, trata de como a interação humano-tarefa-ambiente é importante ao 

bom funcionamento do local, além de definir quais usuários serão priorizados nesta 

pesquisa. 

 

O capítulo 3 trata do ambiente, explica o que é um ambiente, como o mesmo pode ser 

utilizado por maior número de pessoas possível, tratando temas como ergonomia do 

ambiente construído, design universal e acessibilidade. Discorre sobre o ambiente 

objeto deste trabalho, sítios históricos urbanos, expondo as possíveis atividades que 

podem ser exercidas nestes locais, colocando como a legislação específica interfere 

neles. E, ainda, expõe exemplos de sítios históricos urbanos que alcançaram 

acessibilidade, colocando problemas e soluções alcançadas.  

 

A segunda parte do trabalho traz o Estudo Analítico, que envolve o quarto capítulo. 

São estudados e apresentados diversos métodos e técnicas de diferentes áreas do 

conhecimento. Estes são analisados criticamente, de modo a dar subsídios para a 

criação da proposta de procedimentos metodológicos para avaliação da acessibilidade 

física em sítios históricos urbanos.  

 

A terceira parte desta pesquisa refere-se à Construção e Aplicação da Proposta de 

Trabalho. Engloba o capítulo 5, que foi subdividido em três. Primeiro expõe-se a 

Proposta dos procedimentos metodológicos para avaliação da acessibilidade física 

dos sítios históricos urbanos. Posteriormente, descreve-se o estudo de campo 

realizado no sítio histórico da cidade de Olinda-PE. Finalizando com o subcapítulo que 

tece considerações sobre as avaliações a respeito da proposta.  
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O capítulo 6 compõe as considerações finais a respeito da pesquisa, além de 

sugestões para trabalhos futuros.   

 

Finalizando, são colocadas as referências bibliográficas usadas durante toda a 

pesquisa, apêndices e anexos do trabalho.  
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PARTE I: BASE TEÓRICA 

2| Usuários 
 

Conhecer as características das variáveis e agentes envolvidos numa pesquisa é 

fundamental ao sucesso desta. No caso de pesquisas que priorizem os usuários, estes 

passam a ser os fatores mais importantes a serem investigados.  

 

Usuários, segundo Ferreira (1999), referem-se àqueles “que possuem ou desfrutam 

alguma coisa pelo direito de uso; utente.” Diz respeito à “cada um daqueles que usam 

ou desfrutam de alguma coisa coletiva, ligada a um serviço público ou particular”.   

 

Nesta pesquisa, interessa-se pelo conceito de usuário que está diretamente 

relacionado à sua participação na sociedade. Ou seja, aqueles que utilizam, de 

alguma forma, bens públicos e para os quais se acredita que os espaços livres 

públicos e as edificações públicas devam estar de acordo com suas características e 

aspirações. E para conhecer tais, é fundamental dar voz ativa aos usuários. Assim, 

corrobora-se com o conceito de Cortes (2002), que coloca os participantes em 

potencial como aqueles referentes à comunidade, ao consumidor, às classes 

populares (participação popular), ao cidadão, ao usuário; tratam daqueles que utilizam 

determinados serviços em uma dada área territorial, incorporando a noção de direito 

social que o conceito de cidadania pressupõe.  

 

Comunidade, para Hillman (1956), como todo agrupamento humano, consiste nas 

relações entre seres humanos, com tudo mais que representa quanto à diversidade de 

reações individuais e a forma pela qual a interação social é manifestada. Trata-se de 

um grupo localizado de pessoas. Os seres humanos vivem numa comunidade em 

virtude de fatores que tem em comum, tais como ideais, crenças, aspirações, 

conhecimentos – uma compreensão comum. Portanto, o que faz a comunidade são as 

pessoas que participam de interesses comuns. 

 

Da mesma maneira, Mourthé (1998) defende que a questão da valorização e 

preservação dos bens públicos ou privados está diretamente relacionada à sensação 

de agradabilidade e respeito. Quando uma população, ou seja, grupo de usuários 

percebe que produtos, processos e/ou serviços são de qualidade e atendem as suas 

necessidades, existe certo “respeito” por parte dos mesmos. Quanto mais as pessoas 
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se identificam socialmente e culturalmente com o meio circundante, maior a tendência 

deste ser preservado pela população.  

 

É com base nestes conceitos que coloca-se a necessidade de dar voz ativa aos 

usuários. Para Gomes Filho (2003), devem ser observadas as características dos 

mesmos, tais como raça, biótipo, gênero, instrução, faixa etária, deficiência, restrição, 

experiências, para, assim, conhecer suas capacidades, habilidades, limitações, 

expectativas e necessidades. De modo a conceber projetos (processos, produtos e/ou 

ambientes) que tornem a tarefa (seja esta qual for) de um usuário, num dado lugar, 

segura, confortável e eficiente.  

 

Neste sentido, é necessário entender não apenas as características dos usuários, mas 

também sua interface com o ambiente ao realizar uma tarefa. Equacionar o tríade 

humano-tarefa-ambiente é fundamental para proporcionar, de fato, conforto e 

segurança aos usuários na realização das mais diversas atividades. 

 

2.1| Sistema humano-tarefa-ambiente  
 

Ao considerar a diversidade humana, em termos de diferentes competências e 

restrições, pode-se afirmar que os ambientes podem dificultar ou facilitar a realização 

de uma tarefa. Para Bins Ely (2004), qualquer atividade humana necessita de espaço 

físico para ocorrer. Há, portanto, forte relação entre as atividades desempenhadas e o 

ambiente físico. Para que esta relação seja harmoniosa, é necessário conhecimento 

sobre as características dos usuários.  

 

As interações e comunicações entre o homem, a atividade e o ambiente, com intuito 

de otimizar e adequar o espaço (arquitetônico e/ou urbano) às necessidades e 

características dos usuários são estudadas pela ergonomia do ambiente construído. O 

entendimento de um espaço passa necessariamente pela percepção de sua função 

pelo usuário. Um ambiente deve proporcionar condições psicológicas, simbólicas e 

efetivas e promover o conforto necessário para que seus usuários alcancem seus 

objetivos no local (REIS; MORAES, 2004). Assim, as etapas de projetação e 

adequação espacial devem se basear nos requisitos da interface humano-tarefa-

ambiente.  
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Esta interface é o que em ergonomia pode-se atribuir o caráter de sistema. O conceito 

de sistema, segundo Moraes e Mont’Alvão (2003), diz que o desempenho humano no 

trabalho só pode ser corretamente conceituado em termos do todo organizado e que, 

para o desempenho do trabalho, este todo organizado é o sistema humano-máquina. 

 

Baseando-se em Hedrick (1993), Moraes (2004) coloca que este sistema pode ser 

entendido, ainda, como a interface humano-sistema, sendo que este possui pelo 

menos quatro componentes identificáveis. São eles: interface humano-máquina, 

interface humano-ambiente, interface humano-sistema ou interface organização-

máquina.  

 

Assim, ao ampliar as fronteiras do termo sistema, coloca-se a máquina num sentido 

mais abrangente, podendo ser entendido desde um objeto até um ambiente, onde o 

homem realiza tarefas através da interface com esta máquina. Portanto, estas tarefas 

podem estar associadas a qualquer atividade humana, sendo tanto atividades 

relacionadas ao trabalho quanto ao lazer, incluindo atividades simples do dia-a-dia, 

como atravessar uma rua ou apertar um botão. Coloca-se, portanto, o conceito de 

sistema de Schoderbek et al (1990) apud Moraes e Mont’Alvão (2003), que diz que um 

sistema é um conjunto de objetos junto com as relações entre os objetos e entre seus 

atributos relacionados uns com os outros e com o ambiente deles de modo a tornar 

um todo. Entendendo por objetos os elementos do sistema.  

 

Fundamental, então, considerar o sistema humano-tarefa-ambiente de modo único, 

equacionado, onde um não funciona a contento sem o outro.  

 

Baseando-se em Moraes e Mont’Alvão (2003), entende-se o humano  pelo indivíduo 

atuante como parâmetro para a adequação dos sistemas com os quais interagem; o 

usuário. De acordo com Iida (2005), tarefa  é um conjunto de ações humanas que 

torna possível um sistema atingir determinado objetivo. Enquanto o ambiente , 

segundo Ornstein (1992), é definido num sentido amplo, referindo-se a micro e 

macroambientes, tais como edifício, espaço público coberto ou descoberto, infra-

estrutura urbana, cidade ou região, podendo ser qualquer ambiente construído ou 

conjunto de ambientes, independente da complexidade ou escala. 

 
A influência do ambiente construído sobre o comportamento humano acontecerá, 

portanto, na conformação do mesmo com as exigências das atividades e, 

principalmente, com o próprio sujeito que a executa (RIBEIRO; MONT’ALVÃO, 2004).  
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Bins Ely (2004) coloca que quando um ambiente físico atende às necessidades dos 

usuários em termos físicos, cognitivos e psicológicos, tem impacto positivo na 

realização das atividades. Do contrário, as condições desfavoráveis podem causar 

“estresse ambiental”, impactando negativamente tanto física como mental e 

psicologicamente aos usuários.  

 

Ressalta-se que, em relação às pessoas com algum tipo de deficiência, as condições 

onde as tarefas são realizadas devem ganhar maior destaque, uma vez que, quando 

não há condições de acesso e integração social, estas pessoas ficam excluídas do 

convívio social, tendo a realização de suas atividades tolhidas. Portanto, ambientes 

que facilitem a mobilidade e orientação dessas pessoas são fundamentais para que a 

realização de suas atividades deixe de ser apenas “tarefas prescritas”1, passando a 

“tarefas reais”2.  

 

2.2| Pessoas com deficiência  
 

Ainda hoje, ao se tratar de conceitos como deficiência e limitação, percebe-se grande 

discussão em torno do assunto, porém ainda não há um consenso entre os diferentes 

setores profissionais e acadêmicos da sociedade, o que pode ser atribuído à história 

dessas pessoas, marcada por diversas formas de exclusão e preconceito.  

 

Os primórdios da civilização foram marcados pelo extermínio das pessoas com 

limitações física, sensorial e mental, pois se supunha que estas não apresentavam 

condições suficientes para manter uma relação com a natureza e dela adquirir seu 

sustento. O nomadismo dos povos exigia habilidade no deslocamento, contribuindo 

para a exclusão daqueles com dificuldades (FEIJÓ, 2002).  

 

Na Roma Antiga, a lei autorizava os patriarcas a matar seus filhos “defeituosos”. Em 

Esparta, cidade militar grega que cultuava a perfeição do corpo, principalmente devido 

à guerra e ao combate, recém-nascidos frágeis ou deficientes, que não serviriam para 

ser soldados fortes e destemidos, eram imediatamente jogados do abismo Taigeto, de 

mais de 2.400 metros de profundidade (OLIVEIRA, 1981 apud FEIJÓ, 2002). 

 

                                                 
1 Tarefa prescrita refere-se às condições determinadas nas quais as tarefas devem ser executadas. 
2 Tarefa real trata da realização das tarefas prescritas nas condições existentes, existindo, muitas vezes, 
a necessidade de realizar adaptações para que a tarefa seja concluída (MORAES; MONT’ALVÃO, 2003).  
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Durante Idade Média, a relação deixou de ser corpo/mente, passando a ser 

corpo/alma. O que fazia com que qualquer característica fora do “normal” fosse 

considerada pecado, pois a visão teocêntrica era predominante na época 

(BIANCHETTI; FREIRE, 2003).   

 

Na Idade Moderna, com o desenvolvimento da medicina e dos métodos científicos, 

procurou-se estudar e compreender mais racionalmente as deficiências e limitações. 

Nesta época ocorreu a institucionalização das pessoas com algum tipo de deficiência. 

Entretanto, nem mesmo sua institucionalização, aliada aos ideais revolucionários de 

igualdade iluministas do século XVIII, foram suficientes para integrar as pessoas com 

deficiência à sociedade, devido às inúmeras barreiras de acesso ao trabalho, à 

educação e à vida social impostas a elas (GERENTE, 2005).  

 

Marcado pelo modo de produção capitalista, o homem do século XIX interpretou o 

corpo como uma máquina, sendo que cada indivíduo deveria ocupar um lugar no 

sistema de produção. Qualquer diferença neste corpo era vista como uma 

disfuncionalidade, excluindo a pessoa com deficiência do processo de produção, logo, 

da sociedade (BIANCHETTI; FREIRE, 2003). Assim, se a pessoa não fosse capaz de 

prover seu sustento, não “servia” para a sociedade.  

 

Na Contemporaneidade, as relações estabelecidas com a sociedade começaram a ser 

fatores decisivos para o julgamento do homem, levando as pessoas com deficiência e 

limitação a participarem de programas educativos, porém, ainda isolados do convívio 

social (GERENTE, op. cit.). 

 

Este quadro começou a mudar a partir da II Guerra Mundial, quando os sobreviventes 

mutilados começaram a lutar por igualdade e melhores condições de vida. Mas foi 

principalmente após a Guerra do Vietnã, quando ex-combatentes mutilados e com 

outros tipos de seqüelas iniciaram um movimento reivindicando igualdade de direitos e 

condições de acesso à vida social (chamado barrier-free), é que realmente se 

começou a dar atenção a estas pessoas (STORY, 2001). 

 

Segundo Farias e Buchalla (2005), visando responder às necessidades de se 

conhecer mais sobre as conseqüências das doenças, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), em 1976, publicou a International Classification of Impairment, 

Disabilities and Handicaps – ICIDH (Classificação Internacional das Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens – CIDID), em caráter experimental.  
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De acordo com este marco conceitual, deficiência (impairment) é descrita como as 

anormalidades nos órgãos e sistemas e nas estruturas do corpo; incapacidade 

(disability) é caracterizada como as conseqüências da deficiência do ponto de vista do 

rendimento funcional, no desempenho das atividades; e desvantagem (handicap) 

reflete a adaptação do indivíduo ao meio ambiente resultante da deficiência e 

incapacidade.  

 

O modelo da CIDID descreve como uma seqüência linear as condições decorrentes da 

doença, como demonstra a figura 1:  

 

 

 
Figura  1: Modelo da CIDID que demonstra as condições decorrentes da doença.    

Fonte: FARIAS; BUCHALLA (2005).  
 

Em maio de 2001, a Organização Mundial da Saúde, com intuito de facilitar o 

levantamento, consolidação, análise e interpretação de dados, a formação de bases 

de dados nacionais consistentes e permitir a comparação de informações sobre 

populações ao longo do tempo entre regiões e países, aprovou a International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), traduzida para o português 

como Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. 

Baseada numa abordagem biopsicossocial que incorpora os componentes de saúde 

nos níveis corporais e sociais, este modelo destaca-se do biomédico, baseado no 

diagnóstico etiológico da disfunção, evoluindo para um modelo que incorpora três 

dimensões: biomédica, psicológica (dimensão individual) e social (FARIAS; 

BUCHALLA, 2005).  

 

Para este modelo, a deficiência é uma experiência resultante da interação entre 

características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que ele vive, 

isto é, da combinação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou 

redução de funcionalidade a uma organização social pouco sensível à diversidade 

corporal (MEDEIROS; DINIZ, 2004). 

  

Farias e Buchalla (op. cit.) afirmam, ainda, que a importância deste modelo pode ser 

colocada para as práticas clínicas, ensino e pesquisa. Os conceitos apresentados na 

classificação introduzem um novo paradigma para pensar e trabalhar a deficiência e a 

incapacidade: elas não são apenas conseqüências das condições de saúde/doença, 

são determinadas, também, pelo contexto do meio ambiente físico e social, pelas 

Doença � Deficiência � Incapacidade � Desvantagem 
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diferentes percepções culturais e atitudes em relação à deficiência, pela 

disponibilidade de serviços e de legislação.  

 

Tal conceito de deficiência não exclui as limitações físicas, mentais ou sensoriais que 

as pessoas possam apresentar, apenas leva em consideração que o ambiente é o 

responsável pelo aumento ou pela diminuição dessas características. Quando uma 

localidade apresenta condições de acessibilidade à sua população, a deficiência não 

será constrangedora ao indivíduo, pois não o impedirá de exercer suas atividades, 

apesar de não deixar de existir. O que acontece é que, quando este local dá condições 

de uma vida “normal” a essas pessoas, amenizando suas limitações, elas passarão a 

viver como qualquer outra pessoa. Da mesma forma, quanto mais deficiente for o 

ambiente, mais as pessoas vão se mostrar deficientes. Portanto, neste trabalho 

corrobora-se com este conceito, visto que se acredita ser possível e fundamental que 

as pessoas com deficiência tenham direito de viver em condições igualdade a 

qualquer outro cidadão na sociedade.  

 

A Constituição Federal Brasileira, elaborada anteriormente a este modelo, em seu 

Decreto no. 3298/99, regulador da Lei no. 7853/89, define deficiência como “toda perda 

ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano”.  

 

Para a Constituição Brasileira, pessoa portadora de deficiência é um termo genérico e 

se refere a todo o segmento, independente das características da deficiência ou do 

tipo de seqüela apresentada. Assim, cegos, surdos, paraplégicos, paralisados 

cerebrais, tetraplégicos, mudos, dentre outros, são agrupados na área da deficiência 

física, mental ou sensorial (FEIJÓ, 2002).  

 

Porém, deve-se ter cuidado e respeito ao se tratar da questão da deficiência. O termo 

deficiente é carregado de preconceitos ao dar a idéia de que esse ser é incapaz de 

realizar atividades, de se socializar com os outros. É importante ressaltar que 

deficiência não é, nem nunca será, o oposto de eficiência. Para tal, obtém-se 

‘ineficiência’. Posto que, segundo Ferreira (1999), a palavra ‘eficiência’ trata da “ação, 

força, virtude de produzir um efeito; eficácia”. Enquanto o termo ‘ineficiência’ diz 

respeito à “falta de eficiência”. Esta conceituação é reforçada ao depararmos com a 

possibilidade dos superdotados serem classificados como deficientes mentais pelo 

Código Internacional de Doenças (CID). Araújo (1997) justifica esta classificação 
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afirmando que “ao lado da capacidade criativa e agilidade mental, decorrência da 

inteligência superior, alguns superdotados podem apresentar problemas de integração 

social bem grandes”. Assim, exclui-se completamente a idéia de que a pessoa com 

deficiência está ligada necessariamente a ‘falta de alguma coisa’.  

 

Nesta pesquisa, será utilizado o termo “pessoa com deficiência”, por ser um termo 

atual e vastamente utilizado na literatura científica (Simões e Bispo, 2003; Correr, 

2003; Sassaki, 2003; Resende, 2004; Resende e Neri, 2005). Segundo Resende 

(2004) esta expressão foi utilizada na Convenção Internacional, elaborada e discutida 

pela ONU, em 2003. Em contrapartida, vale reforçar que não é objeto de estudo deste 

trabalho se aprofundar na discussão desta nomenclatura. Corrobora-se com a idéia de 

que o preconceito, seja ele de que tipo for, deva ser anulado, porém, acredita-se que a 

real contribuição dos estudos que tratem a questão da deficiência seja tornar o dia-a-

dia destas pessoas mais fácil, tomando medidas que, de fato, permitam proporcionar a 

todos uma sociedade igualitária, onde as pessoas, independente de suas 

características, habilidades ou restrições, possam usufruir de todos os setores da 

sociedade em condições de igualdade.  

 

Vale enfatizar, ainda, que proporcionar condições de igualdade a estas pessoas é 

importante não somente por ser um direito de todo cidadão, já que a Constituição 

Brasileira coloca que todos são iguais perante a lei, tanto em direitos como em 

deveres, mas, também, pelo expressivo contingente populacional e comercial que 

estas pessoas representam.  

 

Existem no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

cerca 610 milhões de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência (Feijó, 2002). 

Segundo Yau et. al. (2004), é esperado que este número aumente como resultado do 

incremento da longevidade, principalmente devido o avanço da medicina tecnológica, 

e diminuição na mortalidade infantil. Só nos Estados Unidos é esperado que esta 

população atinja em torno 100 milhões de pessoas no ano de 2030 (Burnett; Baker, 

2001). No Brasil, até 2025, mantidas as taxas de deficiência e incapacidade por faixas 

etárias, as taxas agregadas devem atingir 18,6% e 3,01%, respectivamente, 

crescendo, com relação a 2000, cerca de 30,6% e 19,3% (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS, 2003).  

 

A OMS estima que, em tempos de paz, em torno de 10% da população dos países 

desenvolvidos sejam constituídas por pessoas que apresentam algum tipo de 
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deficiência, enquanto nos países em desenvolvimento este percentual sobe para 12 a 

15%. Nos primeiros, as causas mais freqüentes são provenientes de guerras, 

enquanto nas nações em desenvolvimento, como o Brasil, o índice elevado se deve, 

em grande parte, aos acidentes de trânsito, à violência urbana, à falta de segurança 

no trabalho, à falta de assistência à mulher na gravidez, à desnutrição e à carência 

alimentar, e ainda, à falta de condições de higiene e aspectos relacionados à miséria 

(SANSVIERO, 2004).  

 

O que corrobora com o resultado do Censo 2000 (IBGE, 2002), que apontou 14,5% da 

população brasileira com algum tipo de deficiência. E mostrou a análise desta 

população nos estados brasileiros, indicando o Sudeste como a região que tem a 

menor proporção de pessoas que declararam ter alguma deficiência (13,1%), sendo o 

estado de São Paulo o que apresenta o menor número nacional (11,3 %), enquanto a 

região Nordeste do Brasil apresenta o maior percentual (16,8%), sendo a Paraíba 

(18,76%), o Rio Grande do Norte (17,64%) e o Piauí (17,63%) os estados com os 

maiores percentuais (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2003).  

 

A partir dos dados do Censo 2000 (IBGE, op. cit.), estima-se que cerca de 24,6 

milhões de pessoas, em virtude de sua deficiência, têm a realização de suas 

atividades particulares ou sociais total ou parcialmente dificultadas ou impedidas. 

Dentro desta população, em torno de 48% da população deficiente brasileira possuem 

algum tipo de deficiência visual; 4,1% possuem alguma deficiência física, sem contar 

com pessoas com algum tipo de incapacidade física, que tem dificuldades, por 

exemplo, para caminhar ou subir escadas, em diferentes graus de severidade, 

classificadas como deficientes motores, assim, a estimativa chega a 22,9% desta 

população; aproximadamente, 16,7% dos brasileiros com deficiência apresentam 

algum tipo de deficiência auditiva; enquanto, em torno de 8,3% da referida população 

possuem alguma deficiência mental.  

 

Ainda que as pessoas que apresentam deficiências do tipo física e motora não sejam 

a maioria da população de brasileiros com deficiência, esta pesquisa fará um recorte 

nos tipos de deficiências, dando prioridade àqueles que apresentam estes tipos de 

limitações. Esta se justifica por se tratar de pesquisa que estuda a interface do usuário 

se deslocando em um espaço livre público de um sítio histórico qualquer, portanto, 

admite-se que os usuários mais prejudicados sejam aqueles que tenham algum tipo de 

deficiência e/ou restrição física e/ou motora. 

 



    40 

Ao considerar que as estimativas do último Censo (IBGE, op. cit.) apontam uma 

expectativa de vida para o brasileiro de 68,6 anos, e que a proporção da deficiência 

aumenta com idade (passando de 4,3% nas crianças até 14 anos para 54% do total 

das pessoas com idade superior a 65 anos), supõe-se que as pessoas passam cerca 

de 80% de sua vida sem apresentar deficiências ou incapacidade. Logo, as pessoas 

ainda viverão 14 anos de suas vidas com algum tipo de deficiência. Portanto, aumenta 

cada vez mais o elenco de demandas para atender às necessidades deste grupo. 

 

Dados da OMS indicam que 386 milhões (mais da metade do total estimado 

mundialmente) de pessoas com deficiência fazem parte da população 

economicamente ativa (FEIJÓ, 2002). 

 

Poole (1996) apud Aguire et al (2003), ao relatar uma pesquisa encomendada pela 

KEROUL – Tourisme pour Personnes avec Capacité Physique Restreinte sobre as 

comunidades de deficientes do Canadá, Estados Unidos e Europa, afirma que mais de 

60 milhões de pessoas com deficiência realizam viagens e que melhores acessos ao 

turismo lhes resultariam em muitos benefícios. Relata, ainda, que deficiência e 

limitação tem deixado de ser sinônimo de pobreza, pelo contrário, diz que é muito 

elevado o número de indivíduos com deficiência que dispõem de importantes 

rendimentos.  

 

Em pesquisa de mercado realizada em 2006 durante uma feira de acessibilidade no 

Rio de Janeiro, constatou-se que os brasileiros com deficiência concentram-se 

principalmente nas chamadas classe média, média alta e alta. Situando-se 42% delas 

nas classes A e B, 44% na classe C e apenas 14% encontram-se nas classes D e E. 

Levando-se em conta que, somadas, tem-se 86% de pessoas com deficiência com 

real poder de consumo, trata-se de um mercado de aproximadamente 21.500.000 

consumidores ativos e que movimenta mais de 1 bilhão de reais por ano (REVISTA 

NACIONAL DE REABILITAÇÃO, 2006). Merecendo, assim, atenção e respeito de 

todos os segmentos do mercado.  

 

Assim, percebe-se que as pessoas com deficiência estão inseridas em vários setores 

da sociedade, caracterizando-se como diversos tipos de usuários, assim como 

qualquer outro cidadão. Portador de especificidades, sim. Mas pleno de seus direitos, 

sua autonomia, seus desejos, suas opiniões e suas ações.  
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2.3| Usuários e sítios históricos urbanos 
 

Ao alinhar as características dos usuários ao entorno, a ergonomia encontra um 

equilíbrio, permitindo que todos possam exercer suas atividades de forma segura, 

autônoma e eficiente (RIBEIRO; MARTINS, 2007). Portanto, para tal, é fundamental 

conhecer quem são os possíveis usuários de um determinado ambiente e quais 

atividades podem ser realizadas neste espaço. 

 

Assim, a caracterização dos usuários leva em conta, além de suas habilidades e 

características, sua classificação a partir da interface que mantém com determinado 

ambiente, produto ou processo.  

 

Nesta pesquisa, os usuários são classificados a partir da interface que podem ter com 

o ambiente, ou seja, com um sítio histórico urbano, tanto em termos de tempo de 

permanência no local em estudo, como pelas atividades realizadas. São consideradas, 

ainda, as características físicas dos sujeitos. Sendo, portanto, agrupados em: 

 

• Usuários diretos 

 

Ao levar em consideração as características físicas, são reconhecidas como usuários 

diretos aquelas pessoas que apresentam alguma deficiência e/ou limitação física e/ou 

motora. Tal justifica-se devido à importância de dar voz ativa a pessoas que convivam 

com a deficiência diariamente, estando estas mais aptas a apontar problemas e 

soluções de um determinado ambiente.  

 

Em relação à interface com o local, relacionam-se os sujeitos ao conceito de 

comunidade. Os usuários diretos dizem respeito àqueles que mantêm direta interface 

com os ambientes do local em estudo. São subdivididos em freqüentes (permanentes 

ou temporários) e eventuais. 

 

Os usuários freqüentes permanentes dizem respeito aos moradores. São pessoas que 

convivem diariamente com as condições do ambiente. São capazes de perceber 

situações que usuários que freqüentam o local esporadicamente não percebem, ou 

mesmo não são submetidos. Em contrapartida, podem já estar “habituados” a certas 

circunstâncias, uma vez que convivem com elas constantemente. 
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São considerados como usuários freqüentes temporários os trabalhadores. Tratam-se 

tanto das pessoas que trabalham diariamente no local em estudo, como àqueles que 

cuidam da manutenção do lugar, freqüentando-o temporariamente. Portanto, estando 

freqüentemente no local, podendo perceber grande diversidade de circunstâncias.  

 

A vantagem dos temporários em relação aos permanentes refere-se ao fato de que 

geralmente estas pessoas, principalmente os trabalhadores do circuito turístico, estão 

mais em contato com o turista, podendo perceber melhor suas necessidades e 

dificuldades em relação ao sítio histórico em estudo. Além disso, podem, também, ser 

mais críticos em relação aos problemas ocorridos, uma vez que diariamente voltam 

para suas residências, vivenciando realidades distintas daquelas do local em estudo. 

 

Usuários eventuais referem-se aos turistas. Que, segundo Cooper et al (2001) e 

Andrade (2001), são, na prática, um grupo heterogêneo, com personalidades, 

demografias e experiências diferentes, que podem ser classificados de acordo com a 

natureza da viagem, em doméstico (viagens residentes dentro do próprio país de 

origem) ou internacional (viagens para fora do país de residência); e pela categoria do 

propósito de viagem (lazer e recreação, profissional e de negócios, cultura, entre 

outros propósitos turísticos). Incluindo neste conceito o termo de modo amplo, que 

englobe desde o olhar de um visitante a um monumento na própria cidade de origem 

até ao passeio em lugares totalmente desconhecidos de outros países.   

 

Considera-se que os turistas, tanto os que nunca estiveram no local em estudo como 

os que já o conhecem, podem relatar circunstâncias que as pessoas que convivem 

diariamente com tal situação nem percebem mais. Supõe-se que os turistas que nunca 

estiveram no local podem estar mais capacitados a perceber os problemas mais 

“chocantes”, os que mais “saltam aos olhos”, devido ao aspecto analítico das pessoas 

que vivenciam uma experiência pela primeira vez. Enquanto aqueles que já conhecem 

o local podem realizar comparações entre a(s) vez(es) anterior(es) que o visitaram e o 

presente.  

 

A vantagem dos usuários temporários em relação aos demais se relaciona às 

experiências vivenciadas por essas pessoas em outros locais, sendo este seu próprio 

local de moradia ou outros ambientes visitados. 
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• Usuários indiretos 

 

Em relação à deficiência, os usuários indiretos podem apresentar ou não alguma 

deficiência e/ou limitação física e/ou motora. Sua classificação está mais atrelada à 

atividade realizada no ambiente em estudo. Visto que são classificadas como usuários 

indiretos aquelas pessoas que auxiliam na locomoção das pessoas com deficiência 

física. Podem ser considerados os “cuidadores”, os acompanhantes das pessoas que 

precisam de algum auxilio para se locomover num ambiente livre público, como, por 

exemplo, ajudar a empurrar uma cadeira de rodas, auxiliar uma pessoa em cadeira de 

rodas a ultrapassar um batente ou dar apoio a idosos ao se deslocarem, entre outros.  

 

A opinião destes é importante uma vez que, em alguns casos, a pessoa (usuário 

direto) pode ser “dependente” dele para se deslocar em percursos que apresentem 

maiores dificuldades, como o caso de muitos espaços abertos livres públicos, ficando 

a cargo do usuário indireto a aplicação da força necessária para ultrapassar as 

barreiras impostas e chegar ao destino pretendido.   

 

Diante dos diversos tipos de usuários apresentados, percebe-se a significativa 

contribuição que as distintas visões e experiências podem dar à pesquisa. Assim, para 

esta pesquisa, da mesma forma que para todas aquelas que envolvem a participação 

dos usuários, interessa-se por esta multiplicidade de opiniões. Pretende-se investigar 

os usuários diretos freqüentes, tanto os permanentes como os temporários, os 

usuários diretos eventuais e aqueles indiretos. Sendo que, dentre estes, priorizam-se 

aquelas pessoas que possuam algum tipo de deficiência, devido à sua experiência e 

envolvimento com o tema, procurando obter, portanto, maior qualidade nos resultados, 

mais condizentes à realidade. Desta forma, é possível obter resultados mais 

completos e capazes de atender a maior gama de usuários. 

 

Assim, definindo-se por priorizar aqueles usuários que apresentem algum tipo de 

deficiência ou limitação física, principalmente por sua experiência e comprometimento 

com o assunto em questão e por tratar da tarefa de se deslocar nas áreas livres 

públicas de um sítio histórico urbano, coloca-se a necessidade de conhecer os 

aspectos do ambiente no qual estes usuários realizarão tal tarefa. Visto que, ao 

conhecer as características e necessidade dos usuários e sua interface com os 

aspectos do ambiente ao realizar uma tarefa, têm-se subsídios para equacionar esta 

interação e torná-la mais segura e confortável à medida que atende às características, 

necessidades e expectativas destas pessoas. 
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3| Ambiente   
 

Ao considerar a interface humano-tarefa-ambiente, faz-se necessário discorrer a 

respeito do último da tríade. Observando a influência deste na vida das pessoas, 

torna-se fundamental conhecer as características do ambiente que se deseja intervir 

para, assim, poder torná-lo condizente às realidades, objetivos e necessidades de 

seus usuários.  

 

Segundo Moraes (2004), por ambiente pode-se considerar desde questões amplas, 

como as ligadas ao meio ambiente, à ecologia, até aquelas mais restritas, como o 

meio em que se vive influenciado por fatores específicos, como, por exemplo, 

iluminação ou temperatura. Para este trabalho, o ambiente que será discutido é aquele 

que sofre a interferência humana, mais precisamente, o ambiente construído no 

espaço urbano, sendo este um espaço urbano particular, os sítios históricos urbanos.  

 

Assim, baseando-se em Ornstein et al (1995), que colocam que o ambiente construído 

é todo ambiente erigido, moldado ou adaptado pelo homem, e em Almeida (1995), que 

conceitua o termo como algum tipo de ambiente que sofra interferência humana, pode-

se dizer que sem a ação humana, o ambiente perde seu significado, deixando de ser 

caracterizado como construído. Ou seja, o ambiente construído é o resultado das 

interações entre a sociedade humana e a base física e biológica que a envolve, como 

confirmado por Magnoli (1986). 

 

Portanto, pode ser traduzido a partir do espaço arquitetônico (habitações, lojas, 

fábricas, etc) ou urbano (vias de circulação, espaços livres públicos, equipamentos 

urbanos, entre outros). Sendo ambos objetos de estudo da ergonomia, destaca-se o 

segundo como de particular interesse a este trabalho, visto que esta pesquisa envolve 

sítios históricos situados em áreas urbanas. 

 

Ao tratar o ambiente como algo que cerca uma pessoa de elementos, o espaço em 

que se vive, Moreira (1999) entende o ambiente urbano como resultado da relação dos 

homens com o espaço construído e a natureza nas aglomerações de população e de 

atividades humanas. É o resultado da transformação do ambiente para adequá-lo às 

necessidades da aglomeração e para transformá-lo em habitat da população e das 

atividades humanas aglomeradas.  
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O que corrobora com Carlos (1994), que afirma que o lugar ganha conteúdo nas suas 

inter-relações. Todavia, além de ser um produto de determinações gerais, também se 

reproduz a partir de determinações históricas específicas, que diferenciam os lugares. 

Deste modo, a cidade aparece como uma forma particular do fenômeno geral e não 

como uma abstração teórica.  

 

Sabe-se que as cidades são formadas e habitadas por diferentes pessoas, estando 

constantemente sendo (re)constituídas. Portanto, de acordo com Resende (2004), a 

dinâmica urbana tem o espaço como lugar de vários acontecimentos; este espaço está 

em constante modificação, pela influência dos habitantes que ali vivem.  

 

Desta maneira, se pode tratar o espaço urbano como somatório entre configuração 

espacial (parte física) e sociedade (parte dinâmica), resultando em interações, 

apropriações e transformações pelos usuários. Compreende um ambiente construído 

organizado e dinâmico, constituído de meio físico, estético, informativo ou psicológico, 

reflexo de sistemas físico-espaciais e sistemas de atividades que interagem com a 

população a partir de suas vivências, percepções e ações do cotidiano. Totalizando-

se, assim, como a junção da dimensão físico-espacial (aspectos da morfologia e 

configuração urbana), sócio-cultural (atores, história, cultura), ambiental 

(condicionantes ambientais) e econômica (suporte econômico, desenvolvimento 

urbano).  

 

Para Resende (op. cit.), o espaço é a matriz onde as novas ações substituem as 

ações passadas, ou seja, o espaço é presente, porque é passado e futuro.  

 

Ao interagir diariamente com o ambiente urbano, a população cria e recria os espaços 

de acordo com sua percepção e necessidades. Desta maneira, torna-se fundamental 

adaptar o espaço às características de seus usuários, de modo que as atividades 

sejam realizadas com segurança, conforto e eficiência.  

 

Segundo Bins Ely (2004), a humanização dos ambientes consiste na qualificação do 

espaço construído de forma a prover o usuário (foco central de todo projeto) de 

conforto físico e psicológico, a partir de atributos ambientais que tragam sensação de 

bem-estar. Estes atributos provocam estímulos sensoriais e evocam respostas no 

comportamento e nas atitudes dos usuários. Desta forma, coloca-se que ambientes 

que satisfaçam as necessidades e expectativas da população, tem maiores 

possibilidade de ser preservados, da mesma forma que aqueles que não são 
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condizentes às características de seus usuários tenderão a ser modificados pelos 

mesmos na tentativa de atender a seus padrões de uso.  

 

Assim, as condições do ambiente construído influem diretamente na realização das 

atividades e no modo de vida da população. Portanto, admite-se ser fundamental 

conhecer as particularidades do ambiente para equacioná-las às características dos 

usuários. Fazendo, desta forma, que mais pessoas sejam atendidas e se sintam parte 

integrante de um mesmo espaço, sentindo-se comprometidas com a preservação do 

mesmo, tanto pela identificação cultural, como pela possibilidade de convívio com 

igualdade de usuários de distintas características num mesmo espaço.  

 

3.1| Projeto para todos 
 

Crespo (2005) coloca que é através da equiparação de oportunidades que a inclusão é 

assegurada às pessoas com deficiência. O acesso inclusivo aos benefícios oferecidos 

pela sociedade é considerado como a pedra de toque do grau de desenvolvimento de 

uma cidade ou um país. Portanto, baseando-se em Passafaro (2005), coloca-se que 

uma sociedade inclusiva não pode pensar os ambientes, mobiliários, equipamentos, 

os sistemas de modo segregado, um para os ditos “normais” e outro para as pessoas 

com deficiência. 

 

Democratização dos espaços e equiparação de oportunidades no ensino, trabalho, 

lazer e no exercício da cidadania requer que produtos, ambientes e sistemas sejam 

integralmente acessíveis a todos com autonomia e sem segregação, atingindo as 

prerrogativas de um design universal. Incluindo, assim, maior número de pessoas, 

tendo ou não algum tipo de deficiência. 

 

Neste sentido, a conquista da autonomia e da independência, como uma característica 

de cidadania, pode ser alcançada através da interação efetiva entre a ergonomia e o 

design universal, disciplina e conceito que juntos podem garantir acessibilidade 

integral para todos, assegurando a construção de uma sociedade inclusiva (MARTINS, 

2003).  

 

Assim, pretende-se incorporar a esta pesquisa o conceito do projeto para todos, de 

modo a atender as necessidades e expectativas de maior gama de pessoas possível, 

proporcionando-lhes segurança, conforto e eficiência na realização de suas atividades 
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em sítios históricos, de tal maneira, que seja possível transpor esta condição do papel 

(legislação) à realidade.  

 

3.1.1| Ergonomia do ambiente construído 
 

A partir de Martins (2007), coloca-se que a ergonomia do ambiente construído estuda 

o entorno modificado pelo homem com objetivo de otimizar e adaptar os espaços e 

sistemas às características dos usuários (e não o contrário), assegurando a estes 

compreensão, segurança e conforto. Portanto, segundo Buti (1998), preocupa-se com 

‘quem’ usará, que ‘coisa’ será usada e, principalmente, ‘onde’ virá a ser usada. O 

‘onde’ trata do ambiente que possibilita a interação entre homem e objeto, homem e 

atividade, devendo, por isso, ser analisado como lugar físico e sócio-cultural. 

 

Assim, pode-se dizer que a Ergonomia do Ambiente Construído permite sistematizar 

as variáveis projetuais para projeto e análise de espaços urbanos. Identifica, também, 

os condicionantes para melhoria da qualidade ambiental, pois norteia as 

condicionantes projetuais e elementos físico-espaciais relativo a cada interface. Atua 

sobre o objeto de estudo determinando os requisitos necessários para adequação 

projetual a partir das necessidades dos usuários, bem como garantindo sua atuação 

global (TAKAKI; MARTINS, 2007). 

 

Seus domínios abrangem o uso dos espaços internos e externos, interiores e urbanos, 

conceitos de espaços públicos e privados, barreiras arquitetônicas, apreensão do 

espaço, mapas cognitivos, navegação e circulação no espaço arquitetural, sistemas de 

informação e comunicação, acessibilidade e design universal, relacionando-os às 

atividades de trabalho, serviços e lazer (MARTINS, 2005).  

 

Neste sentido, Villarouco (2001) coloca que a ergonomia do ambiente construído 

extrapola as questões puramente arquitetônicas, foca seu posicionamento na 

adaptabilidade e conformidade do espaço às tarefas e atividades que neles serão 

desenvolvidas. Visto que incorpora disciplinas relacionadas ao ser humano (tais como 

antropologia, antropometria, fisiologia, sociologia, psicologia, semiótica, etc) e ao 

ambiente construído (como arquitetura, conforto ambiental, desenho urbano, 

planejamento urbano e engenharia). Assim, tratando de integrar o sistema humano-

tarefa-ambiente.  
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O importante deste processo é avaliar os requisitos e restrições do sistema estudado. 

Takaki (2005) coloca que, a partir da atividade desenvolvida, devem-se observar as 

características e requisitos das tarefas, procurando compreender as exigências, 

características e necessidades para realização da atividade. Pelas características do 

homem, analisam-se os fatores humanos (antropometria, fisiologia, aspectos psico-

sociais, conforto, fadiga, etc), e em função do ambiente construído, observam-se as 

recomendações sobre o espaço estudado, segundo a literatura pertinente, como 

ilustra a figura 2. 

 

 
Figura  2: Construção para avaliação do sistema homem-atividade-ambiente. 

Fonte: TAKAKI (2005).  
 

Para Villarouco (2001), despontam as preocupações dos ergonomistas do ambiente 

construído com a adequabilidade dos ambientes, no sentido em que eles podem 

contribuir positiva ou negativamente no desempenho dos usuários que dele se 

utilizam, na execução de tarefas e atividades. Os movimentos de participação dos 

usuários no desenrolar do projeto auxiliam o processo de clarear as nebulosas 

questões da percepção dos mesmos ao ambiente construído.  

 

Desta maneira, é intuito deste trabalho entender como se dá a interface entre os 

diversos tipos de usuários de um sítio histórico e seus ambientes construídos, 

colocando, a participação do usuário como vital a este processo. Baseando-se nos 

preceitos da ergonomia do ambiente construído, de modo que se possam tornar 

ambientes mais condizentes às características e necessidades da população, 

permitindo a equação do sistema humano-tarefa-ambiente de forma segura, eficiente e 

confortável.  
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3.1.2| Design  universal 
 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2004), o design universal é aquele que visa a atender à 

maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais 

da população. Na literatura internacional podem-se encontrar, ainda, outras 

terminologias para o mesmo conceito: Universal Design, Universal Access, Projeto 

Integral ou Universal, Arquitetura Diferencial ou ainda Barrier-Free Design.  

 

O uso do design universal, segundo Bahia et al (1998), aborda a necessidade da 

acessibilidade assumir um caráter holístico, negando medidas de atendimento 

exclusivo ou segregador. Pois seus benefícios não são oferecidos apenas às pessoas 

com deficiência ou limitações, beneficia todas as pessoas independentes de seu 

padrão fugir ou não da normalidade estabelecida pela sociedade. Do mesmo modo, 

Cohen e Duarte (2003) afirmam que o design universal traz a idéia de produtos e 

espaços que atendam toda uma gama de capacidades e habilidades. Advém deste 

conceito uma visão muito positiva da acessibilidade, que se traduz em produtos, 

ambientes e transportes universalmente acessíveis.  

 

A forma como o design universal tem sido interpretada em trabalhos recentes, aponta 

uma tendência mundial para tratar a questão da acessibilidade como um valor 

intrínseco aos espaços de uma cidade, indispensável para uma real integração das 

pessoas com deficiência.  

 

Para Story et al (1998), a principal característica de produtos e ambientes que utilizem 

da filosofia do design universal é a possibilidade deles serem usados pelo maior 

número de pessoas sem necessidade de adaptações, nem de um projeto 

especializado. Assim, os autores propõem sete princípios norteadores aos projetos 

que busquem esta qualidade: 

 

1. Uso eqüitativo: o projeto é útil e acessível para todas as pessoas; 

 

2. Uso flexível:  o projeto se adequa a múltiplas preferências e habilidades; 

 

3. Uso simples e intuitivo:  o projeto é compreensível independentemente da 

experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de 

concentração; 
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4. Informação percebível:  o projeto possui a informação necessária para seu 

uso, independente das condições ambientais e capacidades sensoriais dos 

usuários; 

 

5. Tolerância ao Erro:  o projeto minimiza as conseqüências perigosas derivadas 

de ações acidentais ou não intencionais; 

 

6. Mínimo Esforço Físico : o desenho pode ser usado de maneira eficiente, 

cômoda com um mínimo de fadiga; 

 

7. Espaços e dimensões adequadas para aproximação e us o:  proporciona 

espaço e dimensões tais que garantam a aproximação, alcance, manipulação e 

uso independentemente do tamanho, postura e mobilidade do usuário. 

 

Sabe-se que por terem sido projetados e executados em uma época que as pessoas 

com deficiência eram ignoradas e descriminadas, os sítios históricos não foram 

planejados considerando essa diversidade populacional. Em contrapartida, 

intervenções que possibilitem o acesso destas pessoas a estes bens podem 

considerar o design universal como premissa básica a partir do momento em que dá 

igualdade de condições de acesso e uso a todos os tipos de usuários, o que pode ser 

possível de se alcançar ao considerar os sete princípios do conceito.  

 

3.1.3| Acessibilidade  
 

A acessibilidade é a possibilidade que tem um indivíduo de compreender e interagir 

com o espaço urbano, bem como de comunicar-se com outros cidadãos, tendo ou não 

limitações de mobilidade ou de percepção sensorial. A acessibilidade integral implica 

em acessibilidade às edificações públicas e privadas, à circulação urbana, aos 

transportes, à comunicação, aos serviços, ao lazer e ao turismo (AME, 2005).  

 

Segundo Bahia et al (1998), a reflexão sobre a definição mais adequada para o termo 

acessibilidade é de relevante importância para o estabelecimento de novos 

paradigmas e para buscar respostas aos inúmeros problemas encontrados nos 

municípios, principalmente pelas pessoas com deficiência, mas não apenas por estas. 
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Assim, com base nos autores citados, vale ressaltar que quando se trata de projetos 

que contemplem a acessibilidade em seus princípios, não se tratam de espaços, 

produtos e/ou processos destinados apenas para as pessoas com deficiência; as 

pessoas tendem a só lembrar de produtos para estas pessoas, o que termina 

segregando-as ainda mais. Ao contrário, com a acessibilidade, ampla gama 

populacional é beneficiada, tanto porque, em algum momento da vida, qualquer 

pessoa pode apresentar algum tipo de limitação, como pelo fato de que ambientes, 

produtos e processos podem ser usados por todos, indiscriminadamente.  

 

Baptista (2003) complementa dizendo que acessibilidade no âmbito da produtividade 

significa mais pessoas atendidas, mais qualidade no atendimento, menos acidentes e 

menos tempo; em relação a ambientes competitivos e inovadores, diz respeito a maior 

atratividade, conforto e segurança, favorecendo o convívio social, o compartilhamento 

das informações, o acesso aos ambientes de produção, consumo e serviços; levando 

em conta a qualidade de vida, gera mais educação, saúde, emprego, lazer e consumo. 

Portanto, todos são beneficiados: cidadão, prestador de serviços, empregador, 

comerciante e poder público.  

 

Assim, um conceito bastante abrangente vê a acessibilidade integral como o processo 

de prover a igualdade de oportunidades e a participação plena em todas as esferas da 

sociedade e no desenvolvimento social e econômico do país pelas pessoas com 

deficiência.  

 

Além de ser garantia constitucional, a acessibilidade visa proporcionar o acesso de 

todos aos serviços da comunidade, possibilitando plena participação na sociedade, o 

que permite um ganho de autonomia e de mobilidade a maior gama de pessoas, para 

que usufruam dos espaços com mais segurança, confiança e autonomia. Bahia et al 

(1998) categorizam a acessibilidade e seus aspectos como:  

 

• acesso de se chegar às outras pessoas: necessidade de se manter contato 

com outros seres humanos. Necessidade de espaços coletivos como cenários de 

trocas entre as pessoas; 

 

• acesso a atividades chaves: necessidade de poder desfrutar das mesmas 

oportunidades no trabalho, educação, lazer, cultura etc;  

 

• acesso à informação: necessidade de poder receber e passar informação;  
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• autonomia, liberdade e individualidade: a acessibilidade leva a liberdade de se 

poder se relacionar com o meio ambiente e com a vida, fazendo com que pessoas 

com deficiência não dependam de terceiros para se locomover; e  

 

• acesso ao meio físico: leva a construção de uma sociedade inclusiva que 

assimile a idéia de integração social e espacial da pessoa com todas a suas 

diferenças.  

 

Sassaki (2003) coloca que para permitir o acesso das pessoas com algum tipo de 

deficiência aos aspectos relacionados por Bahia et al (1998), garantindo-lhes conforto, 

segurança e autonomia na realização de suas atividades, é necessário que sejam 

incorporadas à sociedade seis tipos de acessibilidades. São elas:  

 

• acessibilidade física ou arquitetônica: diz respeito à eliminação de barreiras 

físicas;  

 

• acessibilidade comunicacional: permite eliminar barreiras na comunicação 

interpessoal (face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual, 

etc), na comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila, etc, incluindo textos 

em braile, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão e outras tecnologias 

assistivas para se comunicar) e na comunicação visual (acessibilidade digital);  

 

• acessibilidade metodológica: pretende acabar com as barreiras nos métodos e 

técnicas de estudo (adaptações curriculares, aulas baseadas nas inteligências 

múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo de cada 

aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo 

conceito de logística didática, etc), de trabalho (métodos e técnicas de treinamento e 

desenvolvimento de recursos humanos, ergonomia, novo conceito de fluxograma, 

empoderamento, etc), de ação comunitária (metodologia social, cultural, artística, etc 

baseada em ação participativa), de educação dos filhos (novos métodos e técnicas 

nas relações familiares, etc) e de outras áreas de atuação; 

 

• acessibilidade instrumental: visa a eliminação de barreiras nos instrumentos e 

utensílios de estudo (lápis, caneta, transferidor, teclado de computador, materiais 

pedagógicos, etc), de trabalho (ferramentas, máquinas, equipamentos), de atividades 

da vida diária (tecnologia assistiva para comunicar, fazer higiene pessoal, vestir, 
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comer, andar, tomar banho, etc), de lazer, esporte e recreação (dispositivos que 

atendam às limitações físicas, sensoriais e mentais, etc) e de outras áreas de atuação; 

 

• acessibilidade programática: para eliminar as barreiras invisíveis embutidas em 

políticas públicas (leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias, etc), em 

regulamentos (institucionais, escolares, empresariais, comunitários, etc) e em normas 

de uso geral. As barreiras programáticas estão nos decretos, leis, regulamentos, 

normas, políticas públicas e outras peças escritas, barreiras estas invisíveis, não-

explicitas, mas que na prática impedem ou dificultam a plena participação das pessoas 

com restrições em vários setores da sociedade; 

 

• acessibilidade atitudinal: visando uma sociedade sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações como resultado de programas e práticas de 

sensibilização e de conscientização das pessoas em geral e da convivência na 

diversidade humana.  

 

Assim, quando uma sociedade consegue alcançar todas as esferas da acessibilidade 

permite maior qualidade de vida aos cidadãos. Sansiviero (2004) corrobora com esta 

afirmação colocando que como conseqüências da falta de acessibilidade ocorrem: 

aumento dos riscos de acidentes (ex.: quedas, escorregões devido a superfícies de 

piso escorregadias e não uniformes), aumento dos custos relacionados à saúde e à 

perda de produtividade, diminuição da autonomia das pessoas com deficiência e 

dificuldade de acesso, permanência, percepção e comunicação destas com o 

ambiente edificado e natural.  

 

Ao considerar que, para que uma determinada atividade seja executada, necessita-se 

de um sujeito num determinado ambiente (real ou virtual), realizando uma tarefa. E 

que, no caso deste trabalho, focam-se os ambientes de sítios históricos urbanos, fez-

se um recorte entre os tipos de acessibilidade e priorizou-se a acessibilidade 

física/arquitetônica. Tal justifica-se, ainda, pelo fato de que esta pesquisa pretende 

desenvolver procedimentos metodológicos para avaliar as condições de uso e 

deslocamento nos espaços livres públicos destes locais, onde admite-se que os mais 

prejudicados sejam aquelas pessoas que apresentem algum tipo de limitação física 

e/ou motora.  

 

Assim, coloca-se o conceito da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2004), que é mais voltada para acessibilidade física. A acessibilidade é definida como 
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“a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 

de edificações, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e elementos”. Esta é de 

grande importância para a população com deficiência física em vista de sua 

participação atuante na sociedade. Portanto, a acessibilidade deve ser considerada no 

momento da concepção do projeto, respeitando e cumprindo as determinações das 

leis e normas, e assim, podendo resolver as interfaces entre ambientes e usuários, 

respeitando as diferentes características dos atores envolvidos. Evitando, portanto, os 

inúmeros erros de projetos provocados pela construção de ambientes que se tornaram 

barreiras arquitetônicas dificultando e/ou impedindo o acesso de várias pessoas. 

 

Desta maneira, pretende-se incorporar esta questão em todas as etapas do projeto, de 

modo a permitir acesso e uso de maior contingente de pessoas possíveis aos bens 

culturais e patrimoniais.  

 

3.2| Sítios históricos 
 

Reis Filho (1983) coloca que os sítios históricos não devem ser vistos simplesmente 

como o local onde a cidade “nasce”, são, sim, marcos de referência da memória de um 

povo. Sendo a memória, a base para a construção da identidade, da consciência do 

indivíduo e dos grupos sociais.  

 

Assim, a partir de Rodrigues (2005), pode-se afirmar que o conceito de sítio histórico 

está relacionado ao conceito de patrimônio cultural, entendido como “tudo aquilo que 

constitui um bem apropriado pelo homem, com suas características únicas e 

particulares”. Portanto, a valorização do patrimônio cultural, conseqüentemente dos 

sítios históricos, deve ser visto como fator de memória das sociedades.  

 

Em termos de Brasil, a constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais se 

dá em função do valor que lhes é atribuído. Enquanto manifestações culturais e 

enquanto símbolos da nação, esses bens passam a ser merecedores de proteção, 

visando sua transmissão para gerações futuras. Nesse sentido, as políticas de 

preservação se propõem a atuar, basicamente, no nível simbólico, tendo objetivo de 

reforçar a identidade coletiva, a educação e a formação de cidadãos (FONSECA, 

2005). Ou seja, além de servir ao conhecimento do passado, os remanescentes 

materiais de cultura são testemunhos de experiências vividas, coletiva e 

individualmente, e permite às pessoas lembrarem e ampliarem o sentimento de 
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pertencer a um mesmo espaço, de partilhar certa cultura e desenvolver a percepção 

de um conjunto de elementos comuns, que fornecem o sentido de grupo e compõem a 

identidade coletiva.  

 

Os sítios históricos podem ser de cunho rural ou urbano, interessando a esta 

pesquisa, o segundo caso. Neste sentido, a Carta de Petrópolis, de 1987, define sítio 

histórico urbano como o espaço que concentra testemunhos do fazer cultural de uma 

cidade. É parte integrante de um contexto amplo que inclui não só a paisagem 

construída pelo homem, mas também a natural, incluindo o próprio homem. Não é um 

espaço estático, mas em formação, pois engloba também “a vivência de seus 

habitantes num espaço de valores produzidos no passado e no presente” (IPHAN, 

1995). 

 

Em setembro de 2003, com objetivo de ser um instrumento normativo estratégico e 

operacional de natureza urbanística, o Ministério da Cultura publicou o Termo Geral de 

Referência para a preservação dos sítios históricos urbanos. Destinando-se ao 

desenvolvimento de ações de preservação em sítios históricos urbanos tombados3 em 

nível federal e seu entorno imediato (IPHAN, 2003). Segundo este documento, um 

sítio histórico urbano pode corresponder a cidades históricas, centros históricos ou 

conjuntos históricos, variando de acordo com o seu porte, sendo cada um possuidor 

de um grau de complexidade e classificado como: 

 

• Cidade Histórica: refere-se ao sítio urbano que compreende a área-sede do 

município; 

 

• Centro Histórico: trata do sítio urbano localizado em área central da área-sede 

do município, seja em termos geográficos, seja em termos funcionais e 

históricos, configurando-se em centro tradicional; 

 

• Conjunto Histórico: corresponde ao sítio urbano que se configura em fragmento 

do tecido urbano da área-sede do município ou de qualquer um dos seus 

distritos ou, ainda, sítio urbano que contenha monumentos tombados 

                                                 
3 Tombar um bem cultural diz respeito a um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o 
objetivo de preservar, através da aplicação da legislação específica, bens de valor histórico, cultural, 
arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser 
destruídos ou descaracterizados. A ação de tombamento somente é aplicada a bens materiais que sejam 
de interesse para a preservação da memória coletiva (IPHAN, 2005). 
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isoladamente, os quais configuram um conjunto arquitetônico-urbanístico de 

interesse de preservação, situado na área-sede do município ou nos distritos 

do município.   

 

De acordo com a classificação do Programa Monumenta (Brasil, 2005), as distintas 

tipologias atribuídas aos sítios históricos urbanos variam conforme a abrangência 

funcional e organicidade de seus componentes internos. Dispostos na ordem de 

prioridade, tem-se:  

 

• Sítios Históricos Urbanos Nacionais de grande abrangência: inclui centro 

urbano, áreas residenciais, comerciais, industriais e paisagens; 

 

• Sítios Históricos Urbanos Nacionais de média abrangência: o centro urbano; 

 

• Sítios Históricos Urbanos Nacionais de pequena abrangência: sem o centro 

urbano; 

 

• Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais orgânico completo: que possui 

inteligibilidade como conjunto, isto é, ao qual pode ser atribuído um sentido 

unitário numa narrativa histórica, seja pela simultaneidade, pela 

complementaridade ou pela seqüencialidade; 

 

• Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais orgânico simultâneo: em que os 

elementos são historicamente contemporâneos; 

 

• Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais orgânico complementado: cujos 

elementos se complementam enquanto funções urbanas; 

 

• Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais orgânico seqüencial: que possui 

densidade cronológica inteligível; 

 

• Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais inorgânico: composto por 

elementos sem relação de complementaridade, simultaneidade ou 

seqüencialidade; 
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• Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais inorgânico com monumento de 

singular importância: unicidade, antigüidade, iconicidade na História nacional.   

 

Conforme acrescenta Gutierrez (1989), o conceito de histórico, quando relativo a 

essas áreas urbanas, adquire uma dimensão mais ampla, onde se valorizam não 

somente os meros acontecimentos do passado, mas, em especial, os testemunhos de 

uma formação cultural que vão se enriquecendo através do tempo histórico. Por isso, 

o histórico é componente do aspecto cultural e os critérios de valorização dessa área 

se aproximam dos valores históricos, artísticos e estéticos, incluindo as condições da 

paisagem urbana e a qualidade de vida que oferece aos seus ocupantes, ou os usos 

que lhe conferem seu caráter específico.  

 

Ainda neste contexto, coloca-se, a partir de Brasil (2005), que todo patrimônio, embora 

representante de um passado, tem uma função atribuída no presente. Visto que é no 

presente que ocorre sua existência, não representando somente a sobrevivência de 

uma ordem tradicional. O que corrobora com o que colocam Ribeiro e Martins (2007), 

que afirmam que pode ser exercida uma infinidade de atividades nestes locais, 

principalmente aquelas relacionadas a moradia, trabalho, lazer e turismo. Daí a 

importância destes ambientes permitirem condições de uso e acesso a ampla 

diversidade de usuários, independente de suas habilidades e limitações. Em 

contrapartida, colocam que estas são áreas protegidas por legislações específicas que 

podem vir a dificultar trabalhos relacionados à acessibilidade, que permitissem, de 

fato, o acesso de todos a estes bens. 

 

Assim, acredita-se que considerar as especificidades e compreender as diferenciações 

entre os sítios históricos, observando as características do sítio em estudo, tais como 

seu potencial histórico e cultural, principais atividades exercidas, tipos de usuários, 

legislação, entre outros, auxilia no processo de torná-lo acessível e condizente às 

necessidades de seus usuários. Ao mesmo tempo em que propicia a preservação de 

seu caráter cultural, artístico e histórico, mantendo a identificação cultural entre a 

população e o ambiente.  

 

3.2.1| Atividades em sítios históricos urbanos 
 
Segundo Sant’Anna (2000), há várias razões para selecionar um sítio histórico urbano 

para preservação. Fatores que englobam desde o processo de ocupação e 
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consolidação do território, passando pela estética urbana peculiar que apresentam, até 

as práticas sociais que abrigam, com seus valores simbólicos e afetivos. Sendo estes 

ou parte deles os elementos que compõem a identidade do lugar e o constituem como 

uma referência cultural. Identidade esta que cabe ser preservada e não apenas um 

punhado de elementos arquitetônicos e estilísticos, anedoticamente realçados 

apresentados ao público.  

 

A área urbana de valor patrimonial é, portanto, um fato histórico, cultural, estético, 

social e econômico produzido coletivamente em longo processo de construção. Ao 

admitir que sua forma testemunha e sintetiza todas as mais importantes dimensões 

desse processo, reconhece-se a necessidade de considerar todos os elementos que 

constituem sua expressão material, as dimensões que comporta e a dinâmica de uso 

que possui. Assim, ainda que protegido e não submetido à dinâmica normal do 

mercado, o sítio declarado patrimônio, em razão de sua própria natureza e dinâmica 

de uso, cresce e está em permanente transformação. 

 

Neste sentido, Masson et al (2000) concluem que estes ambientes são 

tradicionalmente polifuncionais. A tendência à monofuncionalidade do sítio histórico o 

desequilibra e o atrofia, como também o seu entorno. 

 

Com base em Brasil (2005), entende-se que a funcionalidade e conservação dos sítios 

históricos são possíveis a partir de diversas atividades que dão vida aos mesmos. 

Pois, segundo o autor, estes locais podem ser compreendidos como conjuntos 

organicamente funcionais, que mostram grande variedade de funções, abrangendo 

público e privado, sagrado e religioso, comércio, indústria e habitação, elite e popular, 

autóctone e exógeno.  

 

Entre as diversas atividades que podem ser exercidas nos sítios históricos, colocam-

se aquelas relacionadas a habitação, trabalho, comércio, lazer, turismo, entre outros. 

Masson et al (op. cit.) destacam a função residencial, que revitalizará os espaços no 

quotidiano, requalificando-os como locais de viver. Silva et al (2003) colocam que 

muitos sítios históricos que passaram por processos de revitalização, tiveram suas 

edificações adaptadas para comportar novos usos, necessários para promover a 

dinâmica social e econômica destas áreas.  

 

As atividades relacionadas ao trabalho nos sítios históricos urbanos podem ser 

traduzidas a partir de prestação de serviços, comércio, entre outros, de modo a dar 
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suporte tanto à comunidade local, como ao turismo. Neste sentido, coloca-se a 

importância dos equipamentos urbanos4 destes locais permitirem acesso de pessoas 

com deficiência. Visto que estas devem ter o direito tanto de usufruir como de 

trabalhar em órgãos como museus, prefeituras, teatros, entre outros. Garantindo, 

assim, que os direitos firmados na Constituição Brasileira (Brasil, 2000) sejam 

assegurados a todos.  

 

O uso dos recursos culturais para fins turísticos é cada vez mais freqüente e tem 

possibilitado a revitalização de inúmeras localidades, compatibilizando os interesses 

da preservação e da valorização da memória histórica, do crescimento econômico e 

do desenvolvimento social. Verifica-se uma enorme tendência na revitalização de 

núcleos históricos urbanos, no desenvolvimento de roteiros temáticos utilizando 

personagens da história, museus e centros culturais que passam a ser administrados 

com o intuito de atrair o público turista (FORTE, 2006).  

 

Os produtos da história e da cultura passam a constituir-se patrimônio turístico quando 

são atrativos, motivam que pessoas se desloquem de seu local habitual de entorno 

para conhecer o novo, o diferente, o curioso. Promovendo, assim, um forte 

componente de intercâmbio entre culturas (ANDRADE, 2001). Uma vez que a atração 

cultural passa a ser a motivação para visitação de uma destinação turística (ROSE, 

2002; OLIVEIRA, 2005). 

 

Para o Conselho Internacional de Museus e Monumentos (ICOMOS), na Carta do 

Turismo Cultural, de novembro de 1976, o turismo cultural é aquela forma de turismo 

que tem por objeto, entre outros fins, o conhecimento de monumentos e sítios 

históricos artísticos. Exerce um efeito realmente positivo sobre estes à medida que 

contribui para sua manutenção e proteção.  

 

Desta maneira, acredita-se que o incremento do turismo/lazer, em concordância com 

os interesses da comunidade, possa garantir a preservação e manutenção dos sítios 

históricos, uma vez que gera renda, emprego e possibilita melhorias nesses locais de 

modo que possam beneficiar toda a população.  

 

                                                 
4 Equipamentos urbanos são todos os bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à 
prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do 
poder público, em espaços públicos ou privados (ABNT, 2004).  
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Neste sentido, enfatiza-se a necessidade destes locais, com possibilidades tão 

diversas, permitirem o acesso e uso de ampla gama populacional, incluindo as 

pessoas com deficiência. Uma vez que é direito de todos fazer parte da nação e 

usufruir de moradia, trabalho, lazer e cultura em condições de igualdade aos demais 

cidadãos. 

 

3.2.2| Legislação  
  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, “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 a propriedade privada” (BRASIL, 2000). 

 

Para além dos direitos fundamentais, a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 

215, incorpora em seu texto o exercício dos direitos culturais: "o Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 

op. cit.). Deste modo, reforça o que institui a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948, que coloca que “toda pessoa tem o direito de participar livremente 

da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico 

e de seus benefícios”.  

 

Inovadora, a Constituição Brasileira reconhece o princípio da cidadania cultural, além 

de estimular o desenvolvimento cultural do país e democratizar o acesso aos bens de 

cultura. Em contrapartida, voltando o foco aos sítios históricos urbanos brasileiros, 

considerando que, como dito anteriormente, estes foram concebidos em épocas em 

que as pessoas com deficiência eram discriminadas e segregadas da sociedade, faz-

se necessário a criação e o cumprimento de leis e normas, além de dispositivos, que 

facilitem acesso e uso destas pessoas a estes bens, de modo que de fato todos 

possam participar da cultura do país em condições de igualdade, permitindo que o 

patrimônio possa ser usufruído por todos. 

 

Neste sentido, o artigo 5 da “Carta Internacional sobre Conservação e Restauro de 

Monumentos e Sítios”, instituída a partir de 1964, em Veneza, ressalta a importância 

da utilização dos monumentos para fins sociais, facilitando a sua conservação, desde 

que não seja alterada a disposição ou a decoração dos edifícios. O Artigo 7 desta 
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mesma Carta complementa que “a remoção do todo ou de parte do monumento não 

deve ser permitida, exceto quando tal seja exigido para a conservação desse 

monumento ou por razões de grande interesse nacional ou internacional” (IPHAN, 

2007, sublinhado pela autora).  

 

Ao considerar o expressivo contingente populacional das pessoas com deficiência, 

coloca-se a necessidade e a importância destes bens darem condições de acesso e 

uso de todas as pessoas de uma nação, devido, principalmente, à importância destas 

participarem da vida cultural, artística e histórica da nação, sentindo-se parte de um 

todo, de uma história, o que contribui à construção e consolidação da cidadania dos 

membros de uma nação. E ainda ao levar em conta o potencial econômico destas 

pessoas, de modo que, ao dar condições de maior quantidade possível de pessoas 

usufruir dos bens históricos em condições de igualdade aos demais, possibilita o 

incremento tanto de serviços de moradia, de trabalho/renda, como aqueles 

relacionados à cultura, ao lazer e ao turismo. Tais razões podem justificar a 

adaptabilidade e acessibilidade dos sítios históricos como “grande interesse nacional 

ou internacional”. 

 

Quanto à adoção de novos elementos que venham a substituir ou agregar partes que 

“faltem” no monumento, a Carta supracitada (IPHAN, op. cit.) afirma que estes devem 

se integrar harmoniosamente ao conjunto, equilibrando a composição e a relação com 

o entorno e serem distinguíveis das características históricas.  

 

Com relação especificamente à acessibilidade em locais de preservação históricos 

brasileiros, no Programa de Reabilitação dos Sítios Históricos – URBIS do IPHAN, do 

ano de 2001, foi redigido um documento intitulado “Orientações gerais para a 

promoção da Acessibilidade em Sítios Históricos Urbanos”. Mesmo que ainda 

superficial, o texto tece algumas considerações a respeito da importância da 

acessibilidade no patrimônio histórico, baseadas nas legislações existentes, 

esclarecendo com coerência que “a reabilitação urbana pode se constituir em uma 

oportunidade efetiva para promover a supressão de barreiras e, portanto, a melhoria 

das condições de acessibilidade nas cidades” (IPHAN, 2001). 

 

Segundo Soares (2001), o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), através do seu departamento de Proteção, tem buscado promover a 

conscientização e capacitação dos técnicos e gestores que lidam com preservação de 

bens imóveis do patrimônio cultural no que se refere à promoção da acessibilidade 
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integral durante ações de preservação, guarda e fruição destes bens, permitindo que 

maior diversidade de usuários tenha acesso a estes. 

 

Na tentativa de que todos os prédios públicos se enquadrassem à Lei nº 10.098/2000 

(BRASIL, 2000), que estabelece “normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no 

mobiliário urbano, na constituição e reformas dos edifícios e nos meios de transporte e 

comunicação”, no ano de 2003, o IPHAN lançou a Instrução Normativa nº 1, marco 

inicial na tentativa de resolver esta questão. Visou oferecer algumas diretrizes para a 

promoção de acessibilidade aos bens culturais imóveis, “a fim de equiparar as 

oportunidades de fruição destes bens pelo conjunto da sociedade, em especial pelas 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”. Para tal, toma como 

referências básicas a Lei Federal nº 10.098/2000 (BRASIL, op. cit.) e a NBR 

9050/1994 (ABNT, 1994) e afirma que a adoção dos critérios de acessibilidade deve 

compatibilizar-se com a preservação dos imóveis, “devendo ser legíveis como adições 

do tempo presente, em harmonia com o conjunto”. Além disso, dispõe que o limite 

para a adoção de soluções para acessibilidade é o comprometimento do valor 

testemunhal e da integridade estrutural do bem. A referida Instrução Normativa 

estabelece, ainda, a adoção de um “Plano Plurianual de Ação em Acessibilidade do 

Instituto”, para a promoção de acessibilidade aos locais de preservação histórica 

brasileiros.  

 

Apesar de não apresentar nenhuma solução de projeto, o documento destaca a 

importância de se adotar soluções segundo os preceitos de design universal, 

observando sua compatibilidade com as características históricas. Entretanto, é 

necessário observar a particularidade de cada ambiente, onde muitas vezes a NBR 

9050 torna-se impraticável. Assim, corrobora-se com Ribeiro e Martins (2007), que 

colocam que cada ambiente deve ser analisado de acordo com suas características 

próprias e que a efetiva participação dos usuários do local em estudo é fundamental 

para gerar soluções que atendam às suas reais necessidades e expectativas. 

 

Deste modo, percebe-se que, além de questão de cidadania, permitir o acesso de 

maior quantidade de pessoas, incluindo aquelas com deficiência, aos bens históricos é 

também direito garantido pela legislação brasileira. Sendo objetivo desta pesquisa 

contribuir para que esta deixe de ser uma realidade somente nos papéis e passem a 

fazer parte do dia-a-dia da população.  
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3.2.3| Exemplos de acessibilidade em sítios históri cos 
 

Ainda que os direitos de todos à moradia, ao trabalho, à educação, à cultura e ao lazer 

sejam garantias constitucionais, a efetivação destes ainda é uma realidade distante 

para grande parcela mundial. Voltando o foco aos sítios históricos urbanos, percebe-

se que ao mesmo tempo em que a valorização destes espaços vem atraindo cada vez 

mais a população, tanto para habitação quanto para visitação, sua forma original ainda 

exclui muitas pessoas.  

 

Ribeiro e Martins (2007), ao discutir as contribuições do design universal e da 

ergonomia para acessibilidade a sítios históricos, perceberam lacuna de trabalhos que 

versem nesta área. O que corrobora com Ribeiro et al (2008) que, ao realizarem 

levantamento, a partir de pesquisas bibliográficas e documentais, das condições de 

acessibilidade em sítios históricos no Brasil e no mundo, concluíram que, quando se 

trata de uso e acesso das pessoas com deficiência a sítios históricos, seus direitos de 

ir e vir ainda são tolhidos por ambientes que desconsideram a variedade de 

características, habilidades e limitações dos usuários. Relataram, ainda, pouca 

quantidade de estudos encontrados sobre tal interação. 

 

A convergência de dois temas que parecem ser tão distantes, acessibilidade e bens 

tombados, derrubará mais uma das barreiras que dificulta a inclusão deste público, 

auxiliando-os a ser cidadãos efetivamente participantes da sociedade.  

 

Para alcançar a autonomia e a acessibilidade em propriedades históricas deve-se 

realizar planejamento cuidadoso, consulta a especialistas e projeto sensível. Jester e 

Park (1993) recomendam identificar e executar modificações de acessibilidade que 

protejam a integridade e o caráter histórico das propriedades a partir de três aspectos: 

 

• rever o significado histórico da propriedade e identificar suas características;  

 

• avaliar a propriedade existente e requerida ao nível da acessibilidade; e 

 

• avaliar opções da acessibilidade dentro de um contexto de preservação.  

 

Ainda segundo os mesmos autores, as soluções em relação à acessibilidade em 

propriedades históricas devem proporcionar a todas as pessoas maior autonomia 

possível com segurança, sem ameaçar ou destruir materiais e características que 
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tornam a propriedade significativa. Para tal, sugerem formar uma equipe composta de 

pessoas com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade, 

preservação histórica e construção, que deverão ser consultadas quanto às soluções 

desenvolvidas. As alterações devem ser compatíveis visualmente com a propriedade 

histórica, e, sempre que possível, reversível, ou seja, se o novo recurso for removido 

posteriormente, no essencial, a integridade da propriedade não seria prejudicada. A 

concepção de novos recursos também deve ser diferenciada a partir da concepção 

histórica da propriedade de modo que a evolução da propriedade seja evidente. Entre 

as propostas de modificações dos autores, destacam-se: criação de rotas acessível 

entre estacionamento, faixas de circulação de pedestres e edificações; entrada à 

edificação pela parte frontal do edifício, a mesma utilizada pelas pessoas sem 

deficiência, que pode ser alcançada a partir da instalação de rampas, elevadores, 

plataformas, além de corrimãos e guarda-corpos ao longo de rampas e escadas; 

mobiliário urbano que possa ser usado por pessoas com e sem deficiência; banheiro 

público acessível; entre outros. As figuras 3 e 4 expõem exemplos de plataformas 

elevatórias instaladas ao lado de escadas para transposição das mesmas por pessoas 

com deficiência, especialmente as usuárias de cadeira de rodas, em ambientes 

externos e internos, respectivamente. 

 

 
Figura  3: plataformas elevatórias instaladas ao lado da escadaria para transposição da mesma por 

pessoas com deficiência em edificação histórica dos Estados Unidos.  
Fonte: JESTER; PARK (1993). 

 
 

A figura 3 permite que com a plataforma elevatória a escada externa, que dá acesso à 

edificação, seja transposta por pessoas com deficiência sem a necessidade de realizar 

mudanças na mesma. Vale ressaltar ainda, que a instalação desta plataforma permite 

que as pessoas com e sem deficiência acessem a edificação pelo mesmo lado do 

edifício. 
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A figura 4 traz um exemplo de plataforma retrátil. Permite que, enquanto não estiver 

sendo utilizada, esta se nivele ao piso e, quando necessária sua utilização, possa ser 

eficiente sem descaracterizar os demais aspectos históricos do ambiente.  

 

 
Figura  4: plataforma elevatória retrátil instalada em edificação histórica dos Estados Unidos para 

transposição da escadaria por pessoas com deficiência.  
Fonte: JESTER; PARK (1993). 

 

Para reabilitar de modo integral um sítio histórico, Ubierna (1996) destaca, ainda, que 

é necessária ação conjunta entre administração pública, comunidade e órgãos de 

fomento. 

 

No âmbito internacional, os trabalhos realizados em Madrid, na Espanha, são 

exemplos de que quando os atores certos são envolvidos num trabalho coletivo, 

consegue-se alcançar resultados satisfatórios a todos.  

 

Segundo Ubierna (op. cit.), as obras de reabilitação do sítio histórico de Madri 

representam uma melhora notável nas infra-estruturas e pavimentações tratadas. Em 

relação à Plaza del Dos de Maio e ao seu entorno, no Bairro de Maravillas, as medidas 

de acessibilidade aplicadas incidem em diferentes elementos de urbanização, tais 

como faixas mínimas, inclinações longitudinais e transversais, rampas, desníveis, 

corrimãos, disposição adequada do mobiliário urbano, proteção e sinalização de obras 

em via pública, sinalização, entre outros.  

 

Entre as ações realizadas, destaca-se a preferência dada ao pedestre frente ao 

tráfego de veículos. Nas ruas com 7m de largura, o estacionamento de veículos foi 

eliminado por completo, nivelando a calçada ao mesmo nível da rua, sendo estas 
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definidas e separadas pela diferença de materiais de revestimento na pavimentação e 

por fradinhos alinhados na mesma direção, que protegem a área de circulação aos 

pedestres, como ilustra a figura 5. Assim, os pedestres podem se deslocar sem se 

preocupar com a necessidade de transposição entre ruas e calçadas em níveis 

distintos. 

 
Figura  5: exemplo de ruas e calçadas no entorno à Plaza del Dos de Maio (Madri, Espanha) que foram 

niveladas, eliminando barreira de transposição entre ambas. 
Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 

 

No caso das ruas com 10m de largura, o estacionamento foi organizado em fila 

indiana, alinhado na mesma direção do mobiliário urbano, que foi deslocado das 

calçadas para as vias, permitindo que as primeiras fossem desobstruídas e 

permitissem a circulação dos pedestres com mais facilidade. A figura 6 mostra como 

eram as calçadas antes da intervenção. A partir desta, percebe-se que a disposição do 

mobiliário urbano e a pavimentação das calçadas com material de revestimento 

irregular dificultavam o deslocamento pelas mesmas. 

 
Figura  6: estado anterior à intervenção em rua no entorno a Plaza del Dos de Mayo (Madri, Espanha). 

Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 
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As melhorias obtidas após a intervenção na área são exemplificadas a partir das 

figuras 7 e 8, que ilustram a disposição do mobiliário urbano ao longo do espaço 

destinado a estacionamento, desobstruindo as calçadas para os pedestres, além da 

substituição do material de revestimento dos pisos.  

 
Figura  7: estado posterior a intervenção de rua no entorno da Plaza del Dos de Mayo (Madri, Espanha).  

Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 
 

A partir da figura 7 pôde-se perceber a calçada desobstruída, facilitando o 

deslocamento dos pedestres. Enquanto a figura 8 mostra o detalhe do mobiliário 

urbano alinhado na mesma direção do local destinado ao estacionamento de veículos, 

auxiliando, inclusive, na demarcação deste espaço. 

 

 
Figura  8: detalhe do mobiliário urbano disposto no mesmo local destinado ao estacionamento de 

veículos, desobstruindo as calçadas para os pedestres nas ruas no entorno da Plaza del Dos de Mayo 
(Madri, Espanha). 

Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 
 

De acordo com Ubierna (1996), as transformações realizadas na Plaza del Dos de 

Mayo foram de cunho não apenas formal, mas qualitativo, visto que optaram por ações 

mais discretas, de tal maneira que a acessibilidade se integrasse ao conjunto, não 

deixando, entretanto, de ser eficientes. Entre as melhorias, destaca-se a harmonia 

entre níveis diferentes de pavimentos, vinculados mediante suave caminho ao longo 
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da rampa. Esta garante tanto a acessibilidade e a livre circulação de qualquer pessoa, 

como a criação de um espaço mais acolhedor e equilibrado, estabelecendo diálogo 

entre o coração da praça e seu perímetro. A partir da figura 9, exibe-se a mesma. 

 

 
Figura  9: Plaza del Dos de Mayo, em Madri, Espanha: rampa integrada.  

Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 
 

O entorno da Plaza Mayor, situada em Arrabal, configurada em zona de comércio e 

lazer e de alto interesse turístico, também sofreu intervenções de revitalização que 

contemplaram a questão da acessibilidade (UBIERNA, 1996). Entre as quais, destaca-

se a eliminação de barreiras na rua del Arco del Triunfo, ruela coberta que comunica a 

rua com a Plaza Mayor. Foram eliminados os degraus que existiam antes da 

intervenção e que dificultavam a circulação de pedestres, não apenas daqueles com 

deficiência, mas também dos que apresentavam mobilidade reduzida, idosos, pessoas 

com crianças de colo, com carrinhos de bebê, aquelas transportando cargas, entre 

outras. A figura 10 mostra a situação antes da intervenção. 
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Figura  10: Situação anterior a intervenção do acesso ao Arco del Triunfo (Madri, Espanha): desníveis e 

grelha de desenho inapropriado. Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 
 

Além dos degraus, outra barreira antes presente no local, que pode ser percebida a 

partir da figura 10, diz respeito ao desenho inadequado das grelhas para escoamento 

pluvial, que da maneira como está apresentada na figura propicia o aumento do risco 

de quedas, a partir, por exemplo, do engate de rodinhas de cadeiras de rodas nos 

vãos.  

 

No intuito de proporcionar aos usuários uma rota acessível, os degraus foram 

eliminados, foi realizado rebaixamento da calçada em frente à faixa de pedestres e 

substituição das grelhas para escoar água existentes anteriormente por uma com 

desenho adequado, permitindo, assim, que o itinerário entre rua del Arco de Triunfo e 

Plaza Mayor fosse segura e acessível a todos, independente de suas limitações. A 

figura 11 traz as melhorias alcançadas com a intervenção, a partir da qual é possível 

perceber rota acessível integrando faixa de pedestres, rua del Arco de Triunfo e Plaza 

Mayor.  
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Figura  11: itinerário acessível até a Plaza Mayor, atravessando o Arco del Triunfo, em Madri, Espanha.  

Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 
 

Na figura 12 pode-se comparar o desenho das grelhas presentes anteriormente à 

intervenção com as que foram substituídas, objetivando diminuir os riscos de 

acidentes, uma vez que o desenho da segunda reduz o risco de engates em seus 

orifícios.  

 
Figura  12: comparativo entre os desenhos da grelha para escoamento pluvial existentes antes e depois 

da intervenção no acesso ao Arco del Triunfo (Madri, Espanha) 
Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 

 

Entre outras intervenções realizadas em Madri, na Espanha, focando a eliminação de 

barreiras urbanísticas que impediam ou dificultavam o acesso das pessoas com 

deficiência, destacam-se algumas relatadas por Martinéz-Campos (2000): 

 

• Bairro de Vallecas 

 

Trata-se de uma área eminentemente residencial, ainda que exista um pequeno 

número de locais dedicados ao comércio.  
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As intervenções realizadas procuraram privilegiar o pedestre frente ao tráfego de 

veículos. Procuraram eliminar, ao máximo possível, barreiras que impedissem ou 

dificultassem a mobilidade das pessoas com algum tipo de limitação. Para tal, as 

calçadas foram ampliadas ao máximo, ao mesmo tempo em que houve a organização 

do tráfego de veículos, organização das áreas de estacionamento, incluindo vagas 

para deficientes devidamente sinalizadas e instalação de zonas de estacionamento 

para motos e bicicletas, para evitar que as calçadas fossem tomadas por elas. Em 

alguns casos, as vias foram elevadas ao nível da calçada, de modo a evitar que as 

pessoas precisassem variar de pavimentos. As figuras 13 e 14 ilustram algumas 

melhorias alcançadas com a intervenção. 

 

A partir da figura 13 pode-se perceber o alargamento das calçadas, organização da 

área de estacionamento e, como as vias não puderam ser elevadas, realizaram 

rebaixamento das calçadas na área localizada em frente à faixa de pedestres, 

facilitando a travessia da rua e tornando-a mais segura. Vale ressaltar, ainda, que as 

calçadas, além de largas, permitem deslocamento em segurança por terem faixas de 

circulação desobstruídas.  

 

 
Figura  13: exemplo de calçada em rua do Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha, que foi alargada para 

facilitar a circulação de pedestres. 
Fonte: MARTÍNEZ-CAMPOS (2000). 

 

A figura 14 ilustra via elevada ao mesmo patamar da calçada, facilitando o 

deslocamento, uma vez que as pessoas não necessitam transpor de níveis. Ao 

mesmo tempo, os fradinhos dispostos ao longo da calçada permitem a delimitação 
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entre vias e calçadas, organizando o trânsito e impedindo que os veículos obstruam a 

área de circulação dos pedestres.  

 

 
Figura  14: Rua do Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha, elevada ao mesmo patamar da calçada.  

Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 
 

Outro destaque entre as intervenções realizadas em Vallecas diz respeito ao mobiliário 

urbano disposto nos ambientes livres públicos. Foram instaladas rampas de acesso 

entre vias e calçadas, onde o nivelamento entre estas não foi possível, colocação de 

semáforos com dispositivos sonoros, além de mobiliários urbanos que criassem 

constantes zonas de convivência, como bancos, todos com encostos e apoio para 

braços, em conjunto com a vegetação, como exposto na figura 15. Esta ilustra que o 

mobiliário organizado e com facilidades, como braços e encosto nos bancos, faixas de 

circulação desobstruídas, juntamente com a vegetação propicia uma zona de 

convivência, que incrementa a qualidade da vida de toda a população. 
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Figura  15: mobiliário urbano organizado e com facilidades, como o banco com encosto e braços, nas 

calçadas da Rua Peña Gorbea, no Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha. 
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 

 

Nos locais onde as escadas não foram eliminadas, tanto em relação aos espaços de 

circulação pública como nos acessos aos prédios públicos, foram instalados 

corrimãos, além de rampas de acesso, como soluções complementares. Alguns 

exemplos podem ser percebidos a partir das figuras 16 e 17. A primeira trata de área 

de circulação livre pública, permitindo ao usuário optar por utilizar a escada ou a 

rampa.  

 
Figura  16: escadas com corrimão e rampa de acesso: soluções complementares nas áreas de circulação 

livres públicas do Bairro de Vallecas, em Madri, Espanha. 
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 
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A figura 17 exemplifica o acesso a um prédio público, a Junta Municipal del Distrito de 

Vallencas. As intervenções realizadas permitem que pessoas com e sem deficiência 

acessem a edificação pela mesma entrada de acesso, sem prejudicar o caráter 

histórico do edifício. 

 
Figura  17: Rampa e escada para acesso ao edifício da Junta Municipal del Distrito de Vallencas, em 

Madri, Espanha.  
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 

 

• Plaza de Oriente 

 

Segundo Mártinez-Campos (2000), trata-se da área mais nobre e emblemática de toda 

a cidade. Porém, estava muito deteriorada, demandando importantes remodelações 

no conjunto. Assim, a questão da acessibilidade em torno da Plaza de Oriente não foi 

considerada uma questão independente e particular, e, sim, um enfoque integral de 

intervenção, atuando como fator chave para a melhoria da qualidade do entorno 

urbano.  

 

Entre as intervenções realizadas, destacam-se: eliminação do tráfego de veículos, 

reconhecendo o local como espaço destinado aos pedestres, ordenação espacial da 

praça por meio de pavimentos com diferentes texturas demarcando zonas de 

circulação e fluxos, integração acessível entre a praça e ruas do entorno, além de 

mobiliários urbanos que facilitam a vida das pessoas, como sinais sonoros, rampas, 

elevadores, plataformas para transposição de escadas, entre outros. A partir da figura 

18 percebe-se a organização da Praça, com seu piso de diferentes texturas.  
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Figura  18: vista superior da Plaza de Oriente, em Madri, Espanha: organização do espaço em harmonia 

com o entorno e zonas de circulação e fluxos demarcadas por texturas diferenciadas. 
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 

 

Ao priorizar o tráfego de pedestres, a circulação de veículos automotivos foi proibida 

ao longo da praça, sendo criado um estacionamento subterrâneo para aqueles que 

desejem ir de carro à mesma. Ao parar o veículo no estacionamento, o usuário tem 

acesso à praça por meio de escada, que dispõe de plataforma elevatória para 

transposição da mesma por pessoas que não tenham condições de subir e descer 

degraus. A figura 19 ilustra o exemplo de plataforma usada para transposição de 

escadas que ligam o estacionamento subterrâneo à Praça. 

 
Figura  19: Plataforma para transposição de escadas de acesso a estacionamento subterrâneo da Plaza 

de Oriente (Madri, Espanha).  
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 
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• Bairro de Salamanca (MÁRTINEZ-CAMPOS, 2000) 

 

Aliado à preocupação da melhora da qualidade de vida da população, este projeto 

teve por objetivo a reurbanização do entorno a Rua Recoletos, para proporcionar 

conforto, segurança e acessibilidade no uso do tecido urbano tratado. Englobou as 

ruas: Recoletos, Marqués del Duero, Pedro Muñoz Seca, Salustiano Olózaga, Gil 

Santibáñez, Villanueva, Villalar e Del Cid.  

 

Entre as intervenções realizadas, alcançaram os objetivos do projeto com: melhoria 

dos materiais de revestimentos, sendo instalados materiais de textura e cores 

distintas; organização do paisagismo, dispondo jardineiras nas esquinas de ruas em 

cruzamentos, evitando desta forma que os veículos estacionassem nos cruzamentos e 

que as pessoas atravessassem as ruas de maneira indevida; melhoria da iluminação, 

dispondo pontos de luz de acordo com a largura das ruas e calçadas; racionalização 

do mobiliário urbano, instalando bancos para descanso junto às jardineiras, criando 

áreas de convivência, além da colocação de lixeiras e fradinhos alinhados ao longo 

das calçadas e das faixas de pedestres, com função de proteção para ambas. 

 

As figuras 20 e 21 demonstram o estado anterior à intervenção. Através das quais é 

possível notar a desorganização do fluxo e estacionamento dos veículos em locais 

indevidos e barreiras ao longo das faixas de pedestres. 

 

 
Figura  20: Situação característica antes da intervenção no Bairro de Salamanca, em Madri, Espanha.   

Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 
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Figura  21: Barreiras antes da intervenção realizada no Bairro de Salamanca, em Madri, Espanha: 

mobiliário urbano obstruindo a faixa de pedestres. 
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 

 
Exemplos de melhorias alcançadas após a intervenção podem ser percebidos a partir 

das figuras 22, 23 e 24. A primeira demonstra a ordenação dos cruzamentos, 

enquanto as demais mostram detalhes destes, como o mobiliário urbano alinhado, 

permitindo que as calçadas fiquem livres aos pedestres, e junção perfeita entre vias e 

calçadas a partir de rampa de acesso bem executada (figura 23) e amplitude de 

espaço aos pedestres nos cruzamentos das ruas (figura 24). 

 
Figura  22: Estado atual do cruzamento de duas ruas do Bairro de Salamanca, em Madri, Espanha: 

ordenação e ampliação do espaço e organização do trânsito de veículos.  
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 
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Figura  23: Facilidade de acesso e deslocamento para pedestres no Bairro de Salamanca, em Madri, 

Espanha: rampa integrada e calçadas desobstruídas. 
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 

 

A partir da figura 23, pôde-se perceber que a rampa bem executada, ficando 

totalmente alinhada à via, em conjunto com mobiliário urbano alinhado na mesma 

direção ao longo da calçada permite que a circulação dos pedestres seja realizada 

com mais conforto e segurança. Já a partir da figura 24, nota-se que o paisagismo 

alinhado a melhorias como, por exemplo, organização do mobiliário urbano e faixas de 

pedestres alinhadas ao mesmo nível das calçadas permitem a delimitação das áreas 

de travessia com mais segurança e qualidade de vida a toda a população. 

 
Figura  24: Amplitude de espaço aos pedestres nos cruzamentos das ruas do Bairro de Salamanca, em 

Madri, Espanha.  
Fonte: MÁRTINEZ-CAMPOS (2000). 

 



    79 

Ainda com relação à Madri, Medrano (2002) relata intervenções de reabilitação 

realizadas no Bairro de Lavapiés, uma região caracterizada como o primeiro recinto 

cristão da Espanha e onde se localizava o bairro judeu. Trata-se de um bairro de baixa 

renda, originalmente uma favela, sofreu processo de requalificação e, atualmente, 

depois de quatro séculos, o local pode ser reconhecido como bairro de operários, onde 

é possível a convivência entre distintos povos e regiões. 

 

Em função das características do local, quatro suportes fundamentais foram 

abordados: casas e patrimônios edificados, infra-estrutura viária, programa social 

complementar de cobertura social e a criação de grandes equipamentos e edifícios de 

arquitetura de qualidade que propiciassem à população características e atividades 

próprias de uma cidade moderna. Entendendo, assim, a acessibilidade como um 

conceito amplo, possibilitando abertura, atenção a limites e avanços da tecnologia, 

nexo e confluência de culturas, união e comunicação de pessoas diferentes. Portanto, 

considerando os seguintes aspectos: 

 

• Ordenação e resgate dos espaços dos pedestres, definindo claramente os 

limites entre estes e os veículos, eliminando barreiras e tornando os ambientes 

mais humanos e acessíveis; 

 

• Implementação de novas áreas verdes, utilização racional da água e 

remodelação dos espaços, de modo que permitisse a sustentação de distintas 

atividades comerciais e culturais; 

 

• Reordenação do sistema viário, re-posicionando áreas de estacionamento, 

controlando a presença de veículos, dando continuidade à pavimentação, 

ampliando as calçadas e permitindo acessibilidade continua entre vias de 

circulação e edificações.  

 

A partir da figura 25 é possível notar melhorias alcançadas após a intervenção. Esta 

expõe exemplo de ruas do bairro ordenadas de modo a permitir a circulação de 

pedestres com segurança. 
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Figura  25: Ruas do bairro de Lavapiés (Madri, Espanha) após intervenção: ordenação e resgate dos 

espaços para pedestres.  
Fonte: MEDRANO (2002).  

 

Entre outros exemplos de melhoria conquistados após a intervenção, destaca-se a 

integração entre importantes equipamentos urbanos. As figuras 26 e 27 expõem, 

respectivamente, entorno acessível entre Mercado de San Fernando e Plaza de 

Augustín Lara e detalhe da rampa integrada ao entorno.  

 

 
Figura  26: Entorno acessível: Mercado de San Fernando e Plaza de Augustín Lara, em Madri, Espanha.  

Fonte: MEDRANO (2002).  
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Figura  27: Rampa integrada ao entorno na Plaza de Agustín Lara, em Madri, Espanha. 

Fonte: MEDRANO (2002).  
 

Assim, percebe-se que, entre todos os exemplos de intervenções realizadas na 

Espanha, a acessibilidade foi colocada como fator integral, intrínseco ao ambiente, 

facilitando a vida de toda a população e não apenas daquelas que apresentam algum 

tipo de deficiência. Demonstrando, ainda, ser possível permitir acesso e deslocamento 

às pessoas com deficiência em áreas históricas em condições de igualdade aos 

demais membros da sociedade.  

 

A partir da revisão da literatura, foram encontrados outros exemplos de locais que 

conseguiram alcançar acessibilidade em áreas históricas. Entretanto, nota-se que 

estes foram realizados em menor escala, não englobando bairros inteiros, como 

ocorreu em Madri.  

 

Satre e Flores (2002) afirmam que no Fort Edmonton Park, maior parque histórico do 

Canadá, é muito difícil manter a essência histórica junto às facilidades de acesso para 

pessoas com deficiência. Em contrapartida, relatam que encontraram uma solução 

única para a questão no local: foram instaladas rampas chanfradas para elevar as 

calçadas ao nível das portas, mantendo, assim, o caráter histórico do Forte. Da 

mesma forma que o trem histórico do local é acessível por meio de um elevador 

instalado junto à escada e, no interior do trem, modificações permitem a passagem de 

cadeiras de rodas, facilitando, assim, que pessoas com limitações possam percorrer 

todo o parque. A figura 28 demonstra o elevador que dá acesso às pessoas com 

deficiência ao trem. 
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Figura  28: Trem histórico acessível do Fort Edmonton Park, no Canadá.  

Fonte: SATRE; FLORES (2002).  
 

No Brasil, foram realizadas ações isoladas em algumas cidades do país. Segundo 

pesquisa realizada por Gerente (2005) junto a alguns superintendentes regionais do 

IPHAN, com objetivo de levantar dados sobre o que vem sendo realizado pelo Instituto 

em relação à acessibilidade em sítios ou propriedades históricos, notam-se que 

poucas superintendências têm procurado resolver a questão do acesso para todos nos 

espaços públicos de preservação histórica. Embora algumas estejam se preocupando 

em tornar, principalmente, o acesso às edificações e parte de seu interior, acessíveis 

às pessoas com limitações físico-motoras, as ações realizadas são pontuais, não 

atribuindo o caráter sistêmico e integral necessário à questão. Citam-se os resultados 

obtidos com a pesquisa junto às superintendências dos Estados de Minas Gerais e 

Mato Grosso do Sul. 

 

De acordo com Cambraia (2004) apud Gerente (2005), responsável pela 13ª 

Superintendência Regional do IPHAN, no Estado de Minas Gerais, existe uma 

preocupação constante com o acesso para deficientes físicos ao patrimônio histórico 

deste Estado, procurando atender à legislação em todas as obras de restauração, 

“mediante a instalação de equipamentos que facilitem o acesso à edificação, bem 

como a adaptação das instalações sanitárias”. Os locais citados por Cambraia como 

acessíveis a deficientes físicos, por meio de obras recentemente realizadas, são: Casa 

do General Carneiro, no Serro, Casa da Baronesa, em Ouro Preto, Museu Regional de 

São João Del Rei, Museu do Ouro e Matriz de Nossa Senhora da Conceição, ambos 

em Sabará, e Capela de Nossa Senhora do Rosário, em Caeté. Segundo Gerente (op. 

cit.), o superintendente relatou, ainda, que algumas intervenções visando 

acessibilidade nos espaços públicos abertos tombados são inviáveis, em função das 
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leis de preservação, e, por isto, “até o momento não existem registros de casos de 

modificações neste sentido em Minas Gerais”.  

 

Na região Centro-Oeste, Gerente (2005) consultou a 18ª Superintendência Regional 

do IPHAN, do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo Neto (2004) apud Gerente (op. 

cit.), tem sido executado, nos últimos anos, poucos projetos e intervenções nos locais 

históricos e, praticamente, nada relacionado à questão da acessibilidade. O mesmo 

autor afirma que não existem muitas experiências neste campo, a não ser uma 

intervenção realizada na sede de uma fazenda do século XVII, resolvida, entre outras 

ações pontuais, com rampas móveis de chapa metálica dobrada e soldada.  

 

A partir da comparação entre os resultados obtidos por Gerente, percebe-se que 

mesmo entre as ações realizadas pelo IPHAN, não há uma homogeneidade de 

pensamento quanto às práticas de acessibilidades em sítios e locais históricos 

protegidos.  

 

Entre os sítios históricos brasileiros divulgados como acessíveis a pessoas com 

deficiência, a cidade de Pirenópolis, em Goiás, se destaca no cenário nacional. O 

projeto foi denominado “Pirenópolis sem Barreiras – Patrimônio para Todos”, realizado 

no ano de 2000. Segundo Soares (2003), teve como objetivo principal promover 

intervenções urbanas ao longo de toda a cidade para permitir o acesso confortável, 

seguro e independente de pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção. 

Pode-se afirmar que o projeto foi um marco na questão da busca pela acessibilidade 

em sítios históricos brasileiros por procurar promover o acesso irrestrito das pessoas, 

envolvendo toda a comunidade na solução deste desafio. Entretanto, alguns de seus 

resultados são questionáveis. Num projeto que visava a autonomia de pessoas com 

dificuldade de locomoção, não foram consideradas facilidades como corrimãos e 

guarda-corpos; a instalação de algumas rampas mal-executadas e/ou mal-projetadas 

obrigam que as pessoas, principalmente as usuárias de cadeira de rodas, utilizem a 

rampa, mesmo sem a intenção de acessar o prédio.  

 

A partir da figura 29, percebe-se o estado anterior à intervenção, sem calçadas para 

circulação até a igreja. 
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Figura  29: exemplo de estado anterior a intervenção em Pirenópolis/GO: entorno da igreja. 

Fonte: SOARES (2003). 
 

A figura 30 demonstra que as questões relacionadas à acessibilidade não foram 

abordadas de forma integral, visto que as melhorias desconsideraram a instalação de 

rampas e corrimãos que, somada a instalação de rampa mal executada, podem 

causar riscos de acidentes aos usuários. 

 
Figura  30: estado posterior à intervenção com foco na acessibilidade realizada no entorno à Igreja em 

Pirenópolis/GO: construção de calçadas sem corrimãos e guarda-corpos, além de rampa mal executada. 
Fonte: SOARES (2003). 

 

A figura 31 demonstra o prédio da prefeitura da cidade antes da intervenção, com 

barreiras no acesso ao mesmo, porém com a calçada desobstruída para a passagem 

de pedestres, com ou sem deficiência. A partir da figura 32, percebe-se que as obras 

realizadas com intuito de facilitar a vida das pessoas com deficiência, acarretaram em 

barreiras a todas as pessoas, principalmente aquelas usuárias de cadeiras de rodas. 
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Visto que, com a instalação da rampa de acesso ao prédio da prefeitura, boa parte da 

calçada foi tomada pela mesma, obrigando que, ou as pessoas utilizem a rampa, 

mesmo sem a intenção de entrar na edificação, ou saiam da calçada, transitando pela 

via. Vale ressaltar, ainda, que a rampa não possui corrimãos ou guarda-corpos.  

 
Figura  31: situação anterior à intervenção realizada na Prefeitura Municipal de Pirenópolis/GO: barreira 

no acesso à edificação. 
Fonte: SOARES (2003). 

 

 
Figura  32: situação posterior à intervenção na Prefeitura Municipal de Pirenópolis/GO: rampa torna-se 

uma barreira ao longo da calçada. 
Fonte: SOARES (2003). 

 

Em relação a áreas de circulação pública, Paiva (2001) realizou pesquisa no centro 

antigo de Manaus, no estado do Amazonas. Segundo o autor, a área sofreu, ao longo 

dos anos, as mais variadas agressões. Ao relatar um inventário realizado nas 

principais ruas do centro antigo da capital amazonense, afirma que foram encontrados 
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trechos de calçadas sem pavimentação, pisos danificados, desnivelados, mobiliários 

urbanos inadequados, ocupação desordenada e pontos estratégicos sem nenhum tipo 

de sinalização auxiliar aos milhares de pedestres que transitam diariamente ali. O que 

decorreu na adequação e humanização destes ambientes a maior número de pessoas 

possível, incluindo-se aquelas com deficiência. O projeto contou com ampla 

participação popular, gerando índice de satisfação acima do esperado. 

 

Gerente (2005), ao realizar estudo no sítio histórico de São Francisco do Sul, Santa 

Catarina, objetivando avaliar as barreiras de deslocamento, orientação e uso dos 

espaços históricos abertos de uso público de maneira a introduzir diretrizes de projeto 

para a acessibilidade nestes locais, relata que os principais problemas enfrentados 

pelos usuários nos sítios históricos estão relacionados ao deslocamento, a orientação 

espacial e ao uso dos espaços e dos equipamentos; e os usuários mais prejudicados 

são aqueles com restrições físico-motoras, seguidos dos que apresentam disfunções 

visuais ou psico-cognitivas. Afirma, ainda, que os sítios históricos são locais protegidos 

por leis de preservação, que restringem a modificação de suas características 

históricas, acarretando na difícil aplicação das normas de acessibilidade existentes. 

 

Melo e Silva (2006) realizaram estudo sobre acessibilidade no Bairro do Recife Antigo 

(Recife-PE), que se destaca por ser um patrimônio cultural, onde buscaram 

compreender como questões sociais e legais, em relação a acessibilidade, 

desenvolvimento sustentável e preservação do patrimônio histórico, se relacionam 

neste local. Perceberam que, mesmo com tentativas de atingir rotas acessíveis de 

turismo, serviço, financeira, gastronômica, a acessibilidade não foi tratada de forma 

global, não alcançando, de fato, o esperado, já que pouco foi feito em favor da 

acessibilidade e quando feito, foi de forma pontual. Ou seja, algumas barreiras foram 

eliminadas, mas não resultou em acesso livre para as pessoas com deficiência. 

Impedindo, assim, as pessoas com deficiência de usufruir de imóveis de preservação 

e das manifestações culturais que ocorrem neste ambiente. Para os autores, a 

acessibilidade se mostra, antes de tudo, uma prática social, sua promoção contribui 

para tornar as condições de mobilidade urbana mais adequada, atendendo às 

necessidades de todos, visto que cada um tem diferentes capacidades, limitações e 

necessidades. 

 

No sítio histórico de São Luís, Maranhão, segundo observações da autora, percebe-se 

que a acessibilidade física foi contemplada em algumas de suas ruas, a partir da 

instalação de rampas de acesso entre vias e calçadas, facilitando o acesso a estas, 
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como é possível notar a partir das figuras 33 e 34. Em contrapartida, a acessibilidade 

foi vista como um fator pontual, ao mesmo tempo em que o acesso às calçadas é 

facilitado, diversas barreiras são encontradas nos acessos aos prédios públicos e 

coletivos, como, por exemplo, a lojas de artesanato (figuras 33 e 34) e ao Museu de 

Artes Visuais (figura 35). Tratam-se de claros exemplos de que não adianta pensar a 

acessibilidade apenas como a “colocação de rampas para as pessoas em cadeira de 

rodas”. Enquanto esta não for integrada, permitindo que as pessoas possam usufruir 

do transporte público, se deslocar pelas calçadas e acessar as edificações que 

desejam, em segurança, não se estará permitindo, de fato, a inclusão e igualdade de 

oportunidades de todos à sociedade, seus direitos não estão sendo, de fato, 

assegurados.  

 

 
Figura  33: facilidade de acesso às calçadas em contraste com as barreiras de acesso a loja de 

artesanato no sítio histórico urbano de São Luís/MA. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  34: acessibilidade não integral: rampa de acesso entre via-calçada e barreiras no acesso à loja de 

artesanato no sítio histórico urbano de São Luís/MA. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 
 

 
Figura  35: barreira causando dificuldade de acesso ao Museu de Artes Visuais, localizado no sítio 

histórico urbano de São Luís/MA. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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Ao ampliar os exemplos, foge-se dos sítios históricos, mas citam-se locais de extrema 

importância histórica e cultural que alcançaram acessibilidade ou, pelo menos, foram 

estudadas com vistas a melhorar o acesso para todos.  

 

Tombado em 1973 pelo IPHAN, em 1990, pelo município do Rio de Janeiro e, em 

2007, eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo, sendo o terceiro mais 

votado, o monumento do Cristo Redentor, na cidade do Rio de Janeiro, é um exemplo 

de espaço aberto onde a questão da acessibilidade foi incorporada sem prejudicar em 

nada o caráter histórico e cultural do local. Ao contrário, o acesso facilitado ao mirante 

contribuiu para aumentar o número de visitantes a este importante ponto turístico. 

Alternativa aos 220 degraus da antiga escadaria de acesso à estátua do Cristo 

Redentor, foram instalados três elevadores e quatro escadas rolantes. O novo sistema 

mecânico beneficia visitantes que antes subiam os degraus com dificuldade, 

principalmente aqueles idosos, obesos e asmáticos, além de permitir o acesso de 

pessoas com deficiência (PROJETO CRISTO REDENTOR, 2008). As figuras 36, 37 e 

38 ilustram o caminho a ser percorrido para chegar aos pés da estátua, a partir das 

facilidades instaladas. 

 

 
Figura  36: facilidade de acesso para todos para chegar ao monumento do Cristo Redentor, no Rio de 

Janeiro/RJ: acesso aos elevadores. 
Fonte: MOREIRA (2008). 

 

A partir das figuras 36 e 37, percebe-se que as alterações realizadas não retiraram a 

vista dos visitantes. A torre de 33 metros descortina a primeira vista da cidade. Os 

elevadores são panorâmicos, possuem capacidade para até 13 pessoas ou 1 

tonelada. A viagem leva cerca de 20 segundos e tanto a velocidade quanto a 

capacidade dos elevadores foram calculadas para que a espera máxima, em 

momentos de pico, não ultrapasse seis minutos. 
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Figura  37: facilidade de acesso para todos: entrada dos elevadores que dão acesso ao monumento do 

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro/RJ. 
Fonte: MOREIRA (2008). 

 

A figura 38 ilustra as escadas rolantes em harmonia com o conjunto, não o 

descaracterizando, nem interferindo na paisagem. Foram instaladas quatro escadas 

rolantes – duas para a subida e duas para a descida. Elas têm 16 metros de 

comprimento e 30 graus de inclinação, com uma velocidade de 0,5 m/s. Cada dupla de 

escadas vence um desnível de 6 metros e é interligada por passarelas que conduzem 

os visitantes ao monumento. O tamanho dos degraus e a velocidade da escada 

permitem que a mesma seja utilizada, com segurança, por pessoas em cadeiras de 

rodas. 

 
Figura  38: facilidade de acesso para todos: escadas rolantes para acesso ao monumento do Cristo 

Redentor, no Rio de Janeiro/RJ. 
Fonte: MOREIRA (2008). 
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Neste sentido, percebe-se que a acessibilidade foi um incentivador para visitação ao 

Cristo de turistas e cariocas, facilitando a chegada de todos ao monumento, sem 

prejudicá-lo em nada.  

 

Ainda em relação aos estudos isolados relacionados a locais de preservação histórica, 

destacam-se os equipamentos urbanos, entre os quais foram encontrados estudos 

sobre museu e teatro.  

  

Museus são atrações permanentes nos roteiros turísticos e culturais da humanidade 

devido à especificidade de suas ofertas - idéias, sensações, conhecimento e cultura.  

 

Agra et al (2004), ao realizarem a análise da acessibilidade do Museu do Homem do 

Nordeste, localizado no bairro de Casa Forte, em Recife – PE, objetivaram analisar o 

espaço em questão visando à acessibilidade universal. Diante de pesquisas na área 

da ergonomia, da planta baixa do museu e de visitas feitas pelo grupo, foram 

detectados, em diversos locais, problemas de acessibilidade e/ou sinalização, aos 

quais propuseram soluções. Observaram, ainda, que medidas simples, baseadas no 

design universal, podem vir a facilitar a vida das pessoas com limitações. 

 

Teatros devem possibilitar acesso e uso de pessoas com diferentes habilidades e 

restrições para possibilitar a participação de todos nas atividades de lazer, turismo, 

cultura e socialização que estes locais proporcionam.  

 

Com vistas a verificar as condições de acessibilidade, a partir do uso, orientação, 

deslocamento e comunicação, Bins Ely et al (2008) analisaram os espaços externos e 

internos do Teatro Álvaro de Carvalho, localizado no centro de Florianópolis-SC. Trata-

se de um edifício histórico tombado, com capacidade para 500 pessoas. Para 

levantamento dos problemas, realizaram entrevistas, observações e passeios 

acompanhados, que demonstraram problemas em relação a todos os aspectos 

pesquisados. Os problemas de orientação relacionam-se à inexistência de sinalização 

de elementos externos e internos (estacionamento para pessoas com deficiência, 

banheiros adaptados, identificação de fileiras e poltronas é pequena e mal 

posicionada, entre outros). Os problemas de deslocamento são decorrentes de grelhas 

irregulares, passeios estreitos, rampas inadequadas e/ou mal posicionadas, 

inexistência de corrimãos e guarda-corpos, iluminação inadequada, etc. Em relação à 

comunicação, não há funcionários treinados para comunicação com pessoas com 

deficiência auditiva e inexistência de qualquer equipamento auxiliar para cegos. Os 
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problemas de uso relacionam-se às poltronas, vagas de estacionamento e acesso aos 

elevadores. Como soluções, os autores apontaram intervenções que não alterassem 

os elementos arquitetônicos do edifício, que fossem simples e de baixo custo. 

Indicando como prioridade a mudança do balcão da bilheteria, incluindo pessoa 

habilitada em libras, para comunicação com pessoas surdas e/ou mudas; criação de 

sistema de orientação no ambiente interno; eliminação de barreiras nos banheiros 

adaptados.  

 

Portanto, com base nos exemplos colocados, é possível perceber que a acessibilidade 

em locais de preservação histórica é perfeitamente possível sem interferir, sem 

descaracterizar os ambientes, nem muito menos diminuir seu caráter histórico. Ao 

contrário, permitir o uso e acesso de maior quantidade de pessoas, incluindo aquelas 

com algum tipo de deficiência, agrega valor aos bens, uma vez que deixam de ser 

construções “inatingíveis”, passando a fazer parte da vivência das pessoas. Sendo, 

assim, necessário derrubar o mito de que “não se pode intervir nestes locais”. As 

intervenções que contemplam a acessibilidade nestes espaços requalificam os 

ambientes, adicionando-os características de um tempo presente, mas sem 

desmerecer aquelas do passado. E, permitindo que maior parcela da população tenha 

condições de uso e acesso, atende às necessidades e expectativas de ampla gama de 

usuários, incluindo aqueles com deficiência, fazendo com que todos se sintam parte 

integrante do mesmo espaço e, por este motivo, tenham maior interesse em preservá-

lo. Da mesma forma que quando a acessibilidade é incorporada ao planejamento e à 

vivência de um local, todas as pessoas são beneficiadas e não apenas aquelas com 

algum tipo de deficiência.  

 

Portanto, torna-se fundamental permitir o uso e acesso aos sítios e locais de 

preservação histórica a maior parcela da população. Para tal, é importante estudar 

cada ambiente de acordo com suas características históricas e de uso, da mesma 

forma que devem ser levadas em consideração as características de seus usuários, 

podendo estas informações ser obtidas a partir da plena participação destes. 

 

Vale enfatizar, ainda, que dentre os exemplos relatados, não foi encontrada uma 

metodologia comum que balizasse os estudos. Mesmo sendo necessário o estudo dos 

ambientes caso-a-caso, a partir de suas características particulares, ainda assim, 

coloca-se que uma metodologia comum poderia dar subsídios para comparação entre 

os resultados alcançados entre distintos projetos e pesquisas. E, assim, ser mais fácil 

relacionar quais dos resultados de melhoria que lograram êxito podem ser replicados 
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em outros casos, facilitando a disseminação da acessibilidade em sítios históricos 

mundo afora e formando um banco de dados para facilitar estudos futuros ou mesmo 

servir de base para a normalização de acessibilidade de locais de preservação 

histórica.   

 

Ao acreditar nesse pressuposto, foram estudados vários métodos e técnicas de 

diversas áreas do conhecimento para propor procedimentos metodológicos capazes 

de responder à acessibilidade física de sítios históricos urbanos, culminando na Parte 

II desta pesquisa.  
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PARTE II: ESTUDO ANALÍTICO  

4| Métodos e técnicas: análise crítica para a forma ção 
da proposta de trabalho 
 

Propostas de procedimentos metodológicos inovadoras surgem a partir da percepção 

da necessidade desta, em conjunto com incessantes buscas, análises e adaptações 

de métodos e técnicas já existentes de distintas áreas do conhecimento. 

 

De acordo com Gil (1999), pode-se definir método como qualquer caminho para se 

chegar a determinado fim. Enquanto método científico é o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos para se atingir o conhecimento. Em contrapartida, Bomfim 

(1995) ressalta que métodos nada mais são do que instrumentos de trabalho e, 

portanto, é preciso evitar o mito de que sua utilização em projetos é garantia de 

sucesso. Métodos e técnicas podem auxiliar na organização de tarefas tornando-as 

mais claras e precisas, assim, oferecem suporte lógico ao desenvolvimento de um 

projeto, facilitando que este obtenha êxito.  

 

Para Marconi e Lakatos (1999), a seleção do instrumental metodológico está 

diretamente relacionada ao problema a ser estudado. Dependerá de vários fatores 

relacionados à investigação, natureza dos fenômenos, objeto da pesquisa, recursos 

financeiros, equipe de trabalho, entre outros elementos que possam surgir durante a 

pesquisa. 

 

Baseando-se nos autores supracitados, percebem-se que estudo e seleção de 

métodos e técnicas adequados ao perfil e objetivos da pesquisa são o diferencial para 

se alcançar os resultados pretendidos de forma eficiente. Da mesma forma, ao se 

apresentar uma nova proposta de procedimentos metodológicos para avaliar 

determinado assunto, é necessário lançar mão do estudo de diversos métodos e 

técnicas reconhecidos na literatura científica, tanto no que diz respeito à análise dos 

mesmos, para reconhecer quais aspectos estes são capazes de responder, como na 

tentativa de adequá-los a nova realidade pretendida, no caso de propostas 

metodológicas que visem responder a novos questionamentos.  

 

Neste sentido, são apresentados e analisados, a seguir, diversos métodos e técnicas 

utilizados para embasar a proposta de procedimentos metodológicos para avaliação 

da acessibilidade física em sítios históricos, proposta neste trabalho. 
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4.1| Métodos e técnicas que focam a participação do s usuários 
 

A respeito de métodos e técnicas com enfoque participativo, Brose (2001) coloca que 

o foco principal se concentra no poder. Poder para tomar decisões, para alocar 

recursos, para iniciar ou encerrar atividades. Trata-se de ajudar a estruturar as 

disputas de poder entre atores sociais, tornando-as mais transparentes e, assim, 

contribuindo para uma distribuição mais eqüitativa de poder.  

 

Neste sentido, Thiollent (1998) e Iida (2005) concordam que pesquisas participativas 

são métodos em que os pesquisadores e participantes da situação estão envolvidos 

no sentido de cooperar ou participar na busca de soluções aos fenômenos. O 

pesquisador deixa de ser simples observador e passa a fazer parte ativa da solução 

do problema. A participação também pode ser entendida como a inclusão de possíveis 

usuários ou consumidores na solução do problema.  

 

Podem ser mais trabalhosas e demoradas em relação aos demais tipos de pesquisa, 

pois não se trata apenas de coletar dados e tratar informações, deve haver interação 

entre as partes. Em contrapartida por este mesmo motivo, tem maiores possibilidades 

de ser implementada. As mudanças tendem a sofrer menos resistências e dificuldades 

em comparação a propostas realizadas por projetos que não dão oportunidade a todos 

os possíveis atores sociais envolvidos expressarem suas necessidades e 

expectativas. Visto que, segundo Nagamachi (1995), quando os próprios usuários 

participam da avaliação dos itens a serem reestruturados existe um sentimento maior 

de responsabilidade, já que eles fizeram parte daquele processo, resultando em maior 

satisfação e motivação. 

 

A participação não é somente um instrumento para a solução dos problemas, mas 

também uma necessidade do homem de auto-afirmar-se, de interagir em sociedade, 

criar, realizar, contribuir, sentir-se útil. É um instrumento muito eficaz para aumentar a 

motivação e o entusiasmo das pessoas, contribuindo para a expressão do pleno 

potencial de uma organização (CORDIOLI, 2001). Sendo, desta maneira, um incentivo 

a mais à integração das pessoas com deficiência. Eliminando tanto barreiras físicas 

nos espaços utilizados por elas, como barreiras atitudinais e pragmáticas, uma vez 

que será estimulada a participação dessas pessoas enquanto cidadãos formadores de 

opinião, favorecendo sua inclusão social. 
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Entre os métodos e técnicas pesquisados que focam a participação dos usuários, 

destacam-se: 

 

- Ergonomia participativa 

A ergonomia participativa procura envolver vários níveis organizacionais na 

identificação, análise e solução de problemas, principalmente os problemas 

ergonômicos. Assim, constitui em uma estratégia para estimular a participação, pois o 

envolvimento dos usuários em resolver os problemas ergonômicos pode gerar maior 

confiança, interesse e experiência, levando-os a enxergar e resolver problemas 

relacionados ao seu ambiente (GUIMARÃES, 2004b). 

 

Para Brown (1995), a participação do usuário, tanto na fase de identificação dos 

constrangimentos ergonômicos como na fase de concepção e implementação das 

propostas projetuais, é justificada por garantir maior envolvimento por parte dos 

mesmos e, conseqüentemente, gerar maior índice de sucesso nas modificações. 

 

No entanto, acredita-se que sua maior contribuição esteja na transferência do 

conhecimento. Segundo Iida (2005), a participação efetiva envolve níveis crescentes 

de aquisição de conhecimentos, mudanças de comportamentos e controles de 

realimentação, que devem acontecer de forma contínua e cumulativa. Começam com 

uma regulação externa e evoluem até alcançar uma regulação interna, auto-suficiente. 

Isto é, no começo do processo, com praticamente nenhuma participação interna, os 

conhecimentos em ergonomia são dominados apenas pelo consultor/ pesquisador 

externo. Com o desenrolar do processo, os conhecimentos vão sendo repassados e 

assimilados aos demais participantes, sendo incorporados à cultura do local em 

estudo, passando a ter uma existência própria, existindo no dia-a-dia sem depender de 

estímulos externos, podendo, assim, o consultor/ pesquisador externo ser dispensado. 

A figura 39 demonstra melhor este processo.  
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Figura  39: Processo de implementação da ergonomia participativa.  

Fonte: IIDA (2005).  
 

A ergonomia participativa é capaz de promover melhorias em diferentes setores da 

sociedade. Para Dias et al (2006), a Ergonomia Participativa é social e a solução dos 

problemas a que ela se propõe envolve a interação entre três elementos básicos: 

universo, agente e representações externas.   

 

Nesta pesquisa, a importância da ergonomia participativa fica evidente em relação à 

importância de dar voz ativa aos usuários, justificada pela qualidade que se pretende 

incorporar aos resultados, tanto a curto prazo, na busca de soluções de acessibilidade 

que traduzam as reais necessidades dos usuários, como a longo prazo, no que tange 

a manutenção das soluções alcançadas. Portanto, sua maior contribuição diz respeito 

muito mais à filosofia de incorporar perfil e voz dos usuários em todas as etapas do 

projeto. Assim, neste trabalho, a ergonomia participativa entrará como alicerce, uma 

premissa a ser desenvolvida em todas as etapas da proposta metodológica. 

Pretendendo dar voz ativa aos usuários para, assim, obter resultados satisfatórios a 

maior parcela possível da população.  

 

- Community design  (GUY, 2002) 

O community design consiste no design de ambientes coletivos, como espaços 

abertos, vizinhanças e centros comunitários envolvendo os principais interessados 

(usuários diretos) na discussão de tais projetos (HESTER,1990 apud GUY, 2002). Os 

community designers possuem a responsabilidade profissional de compreender a 
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comunidade como sistema social complexo. Baseando-se em três aspectos: 

sustentabilidade, acessibilidade (política, física, econômica, social e cultural) e estética 

(BLAKE, 2003).  

 

No entanto, segundo PICCED (2000), o processo não segue necessariamente um 

método fixo, visto que se baseia na inclusão e participação democrática. De acordo 

com Kaner et al. (1996) apud Guy (op. cit.), a principal característica do processo 

consiste em comparar, através de investigações e diálogos, múltiplas opiniões e 

visões (pensamento divergente), seguindo para um período de resolução e 

concordância (pensamento convergente) até um ponto de decisão; procura-se partir 

da resolução de um “problema” até a identificação de uma “solução”, como demonstra 

a figura 40. 

 

 

Figura  40: Modelo de Tomada de Decisão.  
Fonte: KANER et. al. (1996) apud GUY (op. cit.). 

 

Uma etapa muito importante do processo diz respeito à resolução dos “conflitos”. 

Tanto a comunidade quanto os especialistas agem diretamente na tomada de decisão. 

Em contrapartida, a participação dos primeiros é relativamente limitada. Já ao designer 

cabe agir de diversas maneiras: como facilitador das habilidades da comunidade; 

como profissional, ficando a cargo dele definir o processo de planejamento e 

desenvolvimento das competências necessárias para projetação; e, ainda, filtrar as 

opiniões dos participantes, acatar as pertinentes e refutar as desconexas, procurando 

deixar claro as causas para tais escolhas e incentivando os usuários a exercerem sua 

participação de modo congruente ao projeto (GUY, op. cit.).  

 

Para que os participantes tenham maiores possibilidades de interagir, entender e 

contribuir mais eficazmente com o projeto, cabe, ainda, ao community designer 

interagir com os especialistas e demais participantes do projeto no sentido introduzir-

lhes os conhecimentos necessários (GUY, 2002). A interação entre comunidade, 
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community designer e disciplinas variadas pode ser entendida observando a figura 41. 

A linha em diagonal mais grossa representa o “movimento” da comunidade ao realizar 

interações entre o projeto e diferentes disciplinas e esferas do conhecimento. Ao longo 

do processo, os diferentes conhecimentos vão sendo introduzidos à comunidade, de 

acordo com a necessidade. Os conhecimentos devem ser introduzidos até que os 

membros da comunidade estejam aptos a tomar as decisões necessárias. 

 

 
Figura  41: Processo de aquisição de conhecimentos transmitidos à comunidade.  

Fonte: GUY (2002). 
 

O community design não expõe uma seqüência de etapas a serem seguidas. Assim 

como a ergonomia participativa, a importância desta se relaciona ao fundamento de 

envolver a participação do usuário em todas as etapas do projeto e, para tal, também 

enfatiza a importância de passar conhecimento aos mesmos. Em contrapartida, 

diferente da ergonomia participativa, é destacada a importância de considerar o filtro 

do pesquisador/consultor de modo a obter propostas condizentes, que possam de fato 

ser implementadas à realidade do local com respaldo técnico-científico.  

 

Além disso, neste método Guy (op. cit.) também destaca a importância do processo de 

criação e projeto, sugerindo a realização de brainstorming no intuito de listar todas as 

idéias para resolução dos problemas levantados, além da análise crítica dessas idéias, 

estudando custos, praticidade e possibilidades de sucesso e falhas das mesmas. 

 

Portanto, a importância do community design para a construção dos procedimentos 

metodológicos propostos neste trabalho refere-se à confirmação da importância de dar 

voz ativa a usuários conscientes do projeto, visto que foram repassados aos mesmos 

conhecimentos necessários para tal, e à proposta colocada pelo autor de obter 

sugestões de melhorias a partir da realização de brainstorming. Porém ao analisar 
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esta ferramenta, percebeu-se que esta não é a mais adequada para a questão, visto 

que permite que o desenrolar do processo seja “muito solto”, como será explicado a 

diante.  

 

O quadro 1 apresenta o resumo das principais contribuições que o estudo de métodos 

e técnicas com foco na participação dos usuários trouxe para a construção da 

proposta de procedimentos metodológicos.  

 

Quadro 1: resumo das contribuições dos métodos e técnicas com foco na participação dos usuários para 
a construção da proposta de procedimentos metodológicos. 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta  

Ergonomia participativa 

Community design  

Transferência de conhecimento dos 
especialistas aos usuários, atentando para a 
necessidade de uma etapa de treinamento.  

 

4.2| Métodos e técnicas que focam o ambiente constr uído: 
espaço urbano 
 

De acordo com Melo (2000), por ser concentradora de atividades, a expansão do 

espaço urbano implica na crescente movimentação de pessoas e mercadorias, com 

vistas ao atendimento das necessidades básicas destes grupos sociais. Portanto, a 

cidade pode ser entendida como um complexo sócio-econômico, onde a complexidade 

urbana está relacionada às pessoas, através das interações entre estas e os diversos 

elementos do sistema.  

 

No espaço urbano, as inter-relações humano-tarefa-ambiente podem ser manifestadas 

pelas inúmeras interações e relações que ocorrem na cidade. Assim, o espaço urbano 

pode ser compreendido como um local com diversos espaços de encontros e 

desencontros, manifestados em distintas escalas, como por exemplo, em casa, num 

cinema, num parque. Sendo, desta forma, fundamental que o espaço urbano seja 

condizente às necessidades e expectativas de seus usuários. E, para tal, destaca-se a 

importância de lançar mão de metodologias que sejam capazes de traduzir estas 

aspirações das pessoas a fim de proporcionar-lhes mais qualidade de vida.  

 

Para Mendonça (2001), a intensificação das preocupações com o ambiente urbano 

deriva, entre outros fatores, do incremento das cidades no que diz respeito ao seu 

crescimento e complexidade, fato aliado à queda da qualidade de vida urbana, 

principalmente nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Assim, para o autor, são 
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observadas mudanças metodológicas no campo disciplinar urbano que resultam da 

insatisfação com a baixa qualidade do ambiente.  

 

Para este trabalho, o estudo de metodologias que abordem o espaço urbano tem um 

significado particular, visto que o sítio histórico tratado neste trabalho se insere num 

espaço urbano. Portanto, era necessário entender até que ponto as metodologias 

poderiam responder aos requisitos de acessibilidade física pretendidos nesta 

pesquisa. Assim, procurou-se selecionar métodos e técnicas que tratassem o espaço 

urbano sem desmerecer a opinião de seus usuários. Entre os quais se destacam:  

 

-  PROJECT FOR PUBLIC SPACES  – PPS (PROJECT FOR PUBLIC SPACES, INC., 

2003) 

Segunda as premissas do PPS, um local é adequado quando as pessoas se sentem 

confortáveis e bem vindas. Para transformar um ambiente inadequado e torná-lo 

agradável ao uso, faz-se necessário que haja elementos físicos que propiciem esta 

transformação, como mobiliários, elementos paisagísticos, objetos artísticos, etc, 

assim como também são necessárias mudanças na circulação do pedestre de modo 

que seja possível um maior envolvimento entre os edifícios e negócios circundantes e 

as atividades próprias do espaço público.   

 

Assim, o PPS coloca onze princípios para a criação de bons espaços públicos, com 

intervenções específicas: 

 

I. A comunidade como especialista : em qualquer espaço público, um importante 

ponto de partida é identificar os talentos e recursos dentro da comunidade. Estas 

pessoas podem prover perspectivas históricas e uma compreensão apurada do 

funcionamento do local. Estas informações podem ajudar a criar um sentimento de 

posse da comunidade pelo projeto.   

 

II. Deve-se criar um lugar, não um projeto : é necessário introduzir elementos que 

propiciem às pessoas a sensação de boas vindas e conforto entre os diferentes 

setores da comunidade. A meta deve ser criar um ambiente que tenha tanto senso de 

força como imagem de conforto entre a comunidade. 

 

III. Procurar por parceiros : os parceiros são críticos ao sucesso e à imagem de um 

projeto público da melhoria do espaço. Eles ajudam na realização de brainstormings e 
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outros meios na busca de soluções de problemas. Podem ser instituições, museus, 

escolas, entre outros. 

 

IV. Pode-se conseguir muito apenas observando : pode-se aprender muito 

analisando falhas e sucessos alheios. Observando como as pessoas estão usando (ou 

não estão usando) os ambientes e, assim, encontrar o que elas gostam ou não nesses 

locais, é possível identificar o que se deve ou não realizar no projeto de espaços 

públicos. 

 

V. Ter visão : é essencial ter visão a respeito de que tipos de atividades podem 

acontecer num espaço, sempre levando em consideração o conforto da comunidade, a 

boa imagem do local e o sentimento de orgulho das pessoas da comunidade em 

relação aos ambientes.  

 

VI. Começar com experiências : a complexidade de espaços públicos é tal que não 

se pode esperar fazer inicialmente tudo corretamente. Os melhores espaços foram 

adquiridos através de melhorias a curto prazo, que podem ser testadas e refinadas por 

muitos anos. 

 

VII. Arranjo e disposição : em espaço público, o arranjo e disposição de diferentes 

elementos são muito importantes. Eles devem ser colocados de forma que favoreçam 

seu uso e integração.  

 

VIII. Evitar o “não pode ser feito” : se disserem que o projeto “não pode ser feito 

desta maneira”, deve-se encontrar uma maneira adequada de inserir as diretrizes 

pretendidas de modo que os demais profissionais envolvidos acatem a idéia. Começar 

implementando melhorias em pequenas cidades é uma maneia de dar visibilidade ao 

projeto e demonstrar a importância dos ambientes, superando, assim, os obstáculos.  

 

IX. A forma suporta as funções : os inputs da comunidade e dos parceiros em 

potencial, o entendimento das funções dos espaços, a experiência e a superação de 

obstáculos promovem o conceito do espaço.  

 

X. Dinheiro não é referência : O envolvimento da comunidade e dos parceiros pode 

diminuir os custos do projeto, além disso, face aos benefícios obtidos pela 

comunidade, os custos serão encarados como conseqüência dos resultados e não 

impedimento para a execução do mesmo.  
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XI. Nunca está acabado : as opiniões e expectativas da comunidade devem ser 

preocupações constantes. Desgastes acontecem, necessidades mudam e outras 

coisas acontecem no ambiente construído. Estar aberto às necessidades de 

mudanças e ter gerência flexível para decretá-las é o que constrói grandes espaços 

públicos e grandes cidades. 

 

Ao analisar os princípios do PPS, percebe-se que não se trata de um método linear. 

Entretanto, seus valores embutidos em cada princípio são de fundamental importância, 

sendo imprescindível levá-los em consideração em todos os projetos que pretendam 

incorporar qualidade de vida aos usuários de um ambiente. 

Neste trabalho, reconhece-se a importância de todos os princípios, dando maior 

destaque a três aspectos: considerar a opinião dos usuários diretos do local em 

estudo, aprender a partir de outras experiências e entender que, quando se trata de 

comunidade, o trabalho deve estar em constante manutenção e continuação.  

 

O primeiro pelo fato de serem os usuários os mais indicados a apontar problemas e 

potencialidades, permitindo, assim, ambientes que traduzam necessidades, 

expectativas e, principalmente, a identidade da comunidade. Aprender a partir de 

outras experiências, tanto em relação a outros ambientes da região em estudo, como 

de ambientes distintos, estudados por outros pesquisadores, permite observar e 

analisar questões bem e mal sucedidas, analisando a viabilidade de rebatê-las ou não 

no ambiente em estudo. Em relação a manutenção e continuidade, tornam-se 

aspectos óbvios a medida em que benefícios alcançados tendem a se deteriorar e/ou 

ficar obsoletos se não são realizados serviços de manutenção e atualização. 

 

Neste sentido, na visão do PPS, para se conseguir um espaço público eficiente e com 

qualidade é fundamental relacionar o ambiente com o usuário e suas atividades com 

as características subjetivas importantes ao convívio social. A figura 42 demonstra 

esta interação.  
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Figura  42: Diagrama de atributos do PPS. 

Fonte: PROJECT FOR PUBLIC SPACES, INC. (2003), traduzido pela autora. 
 

Equacionar esta interação entre usuários, suas atividades e o ambiente é o resultado 

que se pretende chegar com a estratégia metodológica proposta neste trabalho, tornar 

os ambientes de sítios históricos condizentes com a realidade e expectativa de seus 

usuários. Sendo, portanto, importante levar em consideração as premissas do PPS 

como base estrutural para a construção da referida proposta. 

 

- Diagnóstico Rápido Urbano Participativo – DRUP  (SUSIN et al, 2001) 

Originaria do Rio Grande do Sul, o DRUP é uma nova abordagem às características 

de uma determinada realidade, em que representantes da comunidade em conjunto 

com equipes técnicas trocam experiências com a população, através do diálogo para 

identificação de problemas e potencialidades do local. Objetiva subsidiar a elaboração 

de planos de desenvolvimento, dando encaminhamento de soluções possíveis, com 

perspectivas de serem implementadas em coogestão entre comunidade e poder 

público.  

 

Em comparação a outras metodologias, este método oferece alternativa de 

metodologia participativa de levantamento de informações e análise da situação 

existente de forma rápida e custo inferior. São empregadas técnicas que podem ser 

facilmente assimiladas pelos representantes da comunidade, tais como mapas, 

croquis, ilustrações, fotos, técnicas de hierarquização de problemas, priorização de 
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soluções, além de técnicas de trabalho participativo em grupo e visualização, dentre 

outras. A figura 43 detalha o processo do DRUP. 

 

 
Figura  43: Processo de aquisição de dados, a partir do DRUP.  

Fonte: SUSIN et. al. (2001). 
 

O autor não esclarece a seqüência dos procedimentos, porém coloca que as técnicas 

para se atingir este processo são: 

- história, retratos, citações (captar histórias, incluindo citações populares, que 

identifiquem o local em estudo); 

- verificação de dados secundários (pesquisas em registros oficiais, como censos, 

relatórios, pesquisas, fotos aéreas, mapas, etc); 

- observação direta (contato direto com a área em estudo, ressaltando pontos de 

referência, registrados sobre mapas da área);  

- entrevistas semi-estruturadas (entrevistas informais com usuários da área, 

destacando-se a importância de ouvir a comunidade); 

- entrevistas estruturadas (obtenção de respostas objetivas sobre determinado 

aspecto); 

- mapas e perfis transversais (registrar nos mapas e perfis transversais informações 

internas e do entorno da área de trabalho, observações complementares escritas, 

realizadas no levantamento de campo, localização e características dos maiores 

problemas e potencialidades do local em estudo); 

- caminhada com registro fotográfico (registrar principais problemas e potencialidades 

do local em estudo e seu entorno); 

- perfis históricos (registro escrito das informações obtidas por meio das entrevistas 

com os usuários sobre fatos ocorridos na área e na comunidade. O que permite 

compreender os condicionantes e limitações e identificar potencialidades que servirão 

de subsídios para ações futuras);  
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- diagrama das relações entre a comunidade e outras instituições (investigar a relação 

entre comunidade e outras instituições, compreendendo o quanto a comunidade 

sente-se próxima ou distante destas); 

- confecção de maquetes (confecção de maquetes da área ou parte da área em 

estudo para facilitar a percepção espacial do meio); 

- oficinas e reuniões de trabalho (reuniões entre todos os envolvidos do projeto para 

discutir problemas e potencialidades e propor soluções condizentes com a realidade 

aos problemas levantados); 

- relatório de retorno das informações à comunidade (sistematizar informações, 

discussões e conclusões em relatório para visualização dos registros e revisão dos 

resultados).  

 

O estudo deste método se mostrou eficiente e importante à estruturação dos 

procedimentos metodológicos, objetivo desta pesquisa. Pois, a partir deste, pôde-se 

perceber diversos meios de alcançar a estruturação da proposta para avaliação da 

acessibilidade física em sítios históricos urbanos.  

 

A partir deste método, confirmou-se a importância de trabalhar com ferramentas 

facilmente perceptíveis pela comunidade, facilitando o entendimento dos usuários a 

respeito dos objetivos de um projeto e dos problemas a serem investigados. Em 

contrapartida, as etapas do DRUP foram consideradas muito extensas para que 

fossem integralmente empregadas na estruturação da proposta desta pesquisa.  

 

Dentre as etapas do método estudado, destaca-se a importância de:  

 

- uso de mapas, caminhadas com registros fotográficos e entrevistas semi-

estruturadas, pois estes procedimentos permitem a captação de dados de forma 

simples, rápida, eficiente e com baixo custo; 

 

- realização de oficinas e reuniões de trabalho, visto que estas permitem interação 

entre usuários e pesquisadores, com valiosas transmissões de conhecimentos entre 

ambos; e 

 

- relatório de retorno com os dados obtidos em linguagem acessível à comunidade, de 

modo que estas pessoas possam se sentir em constante contato com a pesquisa, 

contribuindo ao sentimento de valorização e identificação com o projeto, além de 

permitir ao pesquisador confirmação ou refutação a respeito dos dados coletados.  
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Entende-se que a etapa de confecção de maquetes seja uma alternativa interessante 

para a comunidade entender a sistematização do ambiente em estudo. Em 

contrapartida, seu emprego nos procedimentos metodológicos propostos nesta 

pesquisa foi refutado em função do seu custo e dispêndio de tempo relativamente 

altos para confecção da mesma.  

 

Assim, acredita-se que lançando mão dos processos destacados anteriormente, pode-

se estruturar a proposta de modo a conseguir captar dados bastante significativos de 

forma rápida, eficiente, com baixo custo, além de mantê-los constantemente 

atualizados, tanto para os pesquisadores como para a comunidade participante.  

 

O quadro 2 apresenta a síntese das principais contribuições do estudo dos métodos e 

técnicas que focam o ambiente construído, em relação ao espaço urbano. 

 
Quadro 2: resumo das principais contribuições do estudo dos métodos e técnicas que focam o ambiente 
construído, em relação ao espaço urbano 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta  

Project For Public Spaces – PPS Levar em consideração as premissas do PPS 

Diagnóstico Rápido Urbano 
Participativo - DRUP 

Atentou para a necessidade de utilização de 
ferramentas facilmente percebíveis e 
compreensíveis pela comunidade. 

 

4.3| Métodos e técnicas que focam o ambiente constr uído: 
espaços internos e espaços específicos 
 

A maior parte da nossa vida desenvolve-se no ambiente construído, seja uma 

edificação ou cidade. Segundo Monteiro e Oliveira (2004), entender sua composição, 

seus significados, os impactos que o mesmo sofre e provoca e os recursos 

necessários para sua produção e manutenção consistem no primeiro passo para a 

concepção de ambientes com qualidade, direcionados ao atendimento das reais 

necessidades humanas.  

 

Com base nos autores supracitados, coloca-se que para entender e identificar 

problemas e potencialidades de determinado ambiente construído faz-se necessário 

lançar mão de métodos e técnicas que sejam capazes de responder a estas questões, 

de modo a tornar o ambiente mais condizente às necessidades de seus usuários.  
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Entre as metodologias analisadas, destacaram-se a APO e a DiPUR, visto que ambas, 

em algum momento, levam em consideração a participação dos usuários, como 

exposto a seguir: 

 

- Avaliação Pós-Ocupação – APO (ORNSTEIN, 1992) 

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é um meio para avaliar sistematicamente ambientes 

construídos e, também, para criar procedimentos que estimulem o desenvolvimento de 

propostas que visem o bem-estar do usuário. Prioriza aspectos de uso, operação e 

manutenção, considerando essencial o ponto de vista dos usuários, in loco.  

 

Ao considerar o ambiente construído num sentido amplo, engloba micro e 

macroambientes, que podem ser traduzidos desde um apartamento, edifício, até um 

espaço urbano, cidade, região. Esta metodologia pretende, a partir de fatores técnicos, 

funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do ambiente em uso, 

diagnosticar aspectos positivos e negativos do ambiente em uso, levando em 

consideração a opinião dos técnicos, projetistas, clientes e usuários. A partir dos 

aspectos negativos, pretende gerir recomendações que possam:  

 

- minimizar, ou corrigir, problemas detectados a partir da avaliação do ambiente, por 

meio do estabelecimento de programas de manutenção e conscientização dos 

usuários, visando a conservação do patrimônio; 

 

- realimentar o ciclo do processo de produção e de uso de ambientes semelhantes, 

através da criação de um banco de dados alimentado pelos estudos de casos 

realizados, buscando aperfeiçoar o desenvolvimento de projetos futuros.  

 

A figura 44 detalha o ciclo de realimentação do processo de produção e uso em que 

se baseia esta metodologia.   

 
Figura  44: Ciclo de realimentação do processo e uso em que se baseia a APO. 

Fonte: ORNSTEIN (1992). 
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Para esta pesquisa, a importância do estudo da APO se relaciona, principalmente, por 

esta metodologia poder ser utilizada como ferramenta política. Visto que, segundo 

Rossi e Freeman (1984) apud Ornstein (1992), todo cidadão deveria ter acesso às 

informações e resultados, sejam estes eficazes ou não, de uma avaliação que 

intenciona melhorar a qualidade de vida em ambientes construídos.  Além dos 

técnicos, clientes e usuários, outras esferas políticas podem ter interesse numa 

avaliação. Portanto, cabe tanto aos usuários diretos como às esferas maiores de 

poder, se apropriar dos resultados obtidos a partir de uma APO para tentar modificar a 

realidade, em casos que sejam detectados aspectos negativos, assim como exigir que 

sejam mantidos e replicados aspectos positivos, encontrados em casos semelhantes.  

  

Outro aspecto percebido a partir desta metodologia foi a importância da identificação e 

sistematização da área em estudo com intuito de entender melhor suas 

características, culminando na estruturação da primeira parte da estratégia de 

procedimentos metodológicos proposta. 

 

- Diagnóstico Participativo de Unidades de Conserva ção – DiPUC  (MOURA, 2001) 

O DiPUC é um método fundamentado no enfoque participativo, para análise da 

realidade de Unidades de Conservação (UCs)5, por meio de um processo de 

aprendizagem compartilhada.  

 

É indicado para levantamento de dados e análises qualitativas e para o incentivo ao 

fortalecimento da participação dos envolvidos com a Unidade.  

 

O método propõe etapas flexíveis de construção de um processo de aprendizagem 

compartilhada, conhecimento da realidade em questão e envolvimento gradativo dos 

diversos atores. Estas etapas devem ser desenvolvidas observando uma seqüência 

lógica, com instrumentos que possibilitem leitura mais ampla do contexto, incluindo a 

caracterização do espaço físico, tanto da UC como de seu entorno. 

 

Para se atingir os objetivos do projeto, o método propõe: 

- Como passo inicial, confecção de mapa, para visualizar a distribuição espacial da UC 

e suas principais características; 

                                                 
5 Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas, destinadas à conservação da biodiversidade, do 
patrimônio natural e cultural, ricas em recursos naturais e dotadas de raras belezas cênicas. São 
administradas por regime especial (MOURA, 2001).  
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- Definição de calendário, com detalhamento de prazos e etapas a cumprir, oferecendo 

subsídios para identificação das ações realizadas por época do ano; 

- Identificação dos diversos atores envolvidos, por meio do diagrama de relações ou 

de envolvimento. Objetiva identificar o grau de envolvimento e de importância desses 

autores;  

- Realização do diagrama de fluxo, criado para identificar atividades, períodos e 

diversos fluxos na UC. Inclui a percepção das pessoas sobre os processos que 

aconteceram na área em estudo; 

- Resgate da memória dos acontecimentos importantes para a UC e para a 

comunidade, através da Linha histórica. Esta cria interesse nos participantes, que se 

motivam pela aquisição de novos conhecimentos sobre o local, estimulando, ainda, a 

união do grupo.  

 

Este método incentiva a participação da comunidade, entendendo o projeto com algo 

mais amplo, onde se interessa não apenas pelo local em estudo, mas por todo seu 

entorno. Concorda, portanto, com o conceito de sistema proposto pela ergonomia, 

colocado nesta pesquisa como fundamental ao bom funcionamento do todo. Em 

contrapartida, percebe-se que, ainda que suas ferramentas propiciem a investigação 

dos atores envolvidos e das atividades realizadas no local, não dão subsídios para se 

conhecer os problemas e potencialidades do ambiente em estudo. Deste modo, este 

método se aplica na formulação dos procedimentos metodológicos propostos nesta 

pesquisa como fundamentação, ou seja, na concepção da proposta, visto que ele 

reforça a importância de estudar o ambiente de modo integrado. Pois, assim, tem-se 

maiores condições de entender a área em estudo e propor soluções mais condizentes 

a realidade do local.  

 

A partir do quadro 3 podem-se perceber as maiores contribuições obtidas com o 

estudo de métodos e técnicas que focam o ambiente construído, em relação a 

espaços internos e espaços específicos, para a construção da proposta de 

procedimentos metodológicos. 

 

Quadro 3: resumo das principais contribuições do estudo dos métodos e técnicas que focam o ambiente 
construído, em relação a espaços internos e espaços específicos 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta  

Avaliação Pós-Ocupação - APO 
 

Alertou para o fato de que o projeto deve 
funcionar como ferramenta política; 
 

Necessidade de realizar identificação e 
sistematização da área em estudo, 
culminando na primeira fase da proposta    
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Diagnóstico Participativo de  
Unidades de Conservação - DiPUC 
 

Concorda com o conceito de sistema utilizado 
pela ergonomia. Porém, as etapas propostas 
não dão subsídios suficientes para coleta de 
dados 

 

4.4| Métodos e técnicas com foco no design 
 

Lobach (2001) define design como “processo de adaptação dos produtos de uso, 

fabricados industrialmente, às necessidades físicas e psíquicas dos usuários ou 

grupos de usuários”. Porém, sabe-se que a prática do design está além das atividades 

industriais.  

 

Design, como processo ou prática, pode ser visto como aspecto da troca entre o 

humano e a natureza, já que seus produtos são partes do entorno material; e permite 

considerar o resultado deste processo um produto necessariamente cultural, 

subordinado a uma dinâmica histórica (Bonsiepe, 1978). O design é o processo que 

trará como resultado o produto, entendendo-se este como algo maior, abrangendo 

desde um alfinete, uma caneta a um avião ou um ambiente de um espaço.  

 

Bonsiepe (op. cit.) coloca, ainda, que o design não é somente um coquetel misto de 

todas as especialidades; é, sobretudo, uma maneira global de processo que consiste 

em verificar o grau de complexidade do problema de design, sua dimensão histórica, 

de ergonomia, sem esquecer da perspectiva sociocultural.  

 

Nesta pesquisa, interessa-se, principalmente, pelas perspectivas da ergonomia, ou 

seja, adequar os espaços às características dos usuários; e da sociocultural, isto é, 

integrar os usuários no processo de busca e solução de problemas e potencialidades 

de um sítio histórico urbano.  

 

Portanto, desenvolver procedimentos metodológicos que consigam captar a voz dos 

usuários de modo a coletar constrangimentos impostos aos distintos tipos de usuários 

de um sítio histórico urbano e possíveis soluções a estes problemas é de suma 

importância ao designer enquanto profissional designado a resolver problemas de 

produtos e processos que possam atender a ampla gama de pessoas. Daí a 

importância do estudo de métodos e técnicas do design, de modo a perceber se estes 

são capazes de responder às questões de acessibilidade física de espaços livres 

públicos de sítios históricos.  
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Entre os métodos e técnicas estudados com foco no design, destacam-se:  

 

- Bonsiepe  

Para Bonsiepe (1978), a atividade projetual em design é formada por um duplo 

processo: primeiro, a concepção, ideação, partindo para a plasmação física ou 

material desta idéia, pois seus aspectos estão unidos de maneira indissolúvel. O que 

possibilita ver o design como prática projetual, ou prática social; dissociando-o de vez 

ao caráter subjetivo e “mágico”, quando muitas vezes o processo de design é 

relacionado a criação por pura inspiração, ou, como relata o autor, “relacionados a 

impulsos teológicos ou de misteriosa inspiração”.  

 

A partir do quadro 4, pode-se verificar que, na metodologia proposta por Bonsiepe, a 

fase de Estruturação do Problema é considerada como fundamental à solução de um 

problema diante de alternativas. Nesta fase, coloca-se a importância de inserir os 

conceitos da ergonomia no intuito de criar propostas condizentes às necessidades dos 

usuários.  

 

   Quadro 4: fases do processo projetual na visão de Bonsiepe (1978). Fonte: BONSIEPE (1978). 

  

 

Desta maneira, percebe-se sua importância para esta pesquisa. Visto que a 

metodologia de Bonsiepe coloca que é fundamental partir da definição do problema 

para as soluções. Assim, pretende-se incorporar esta filosofia nos procedimentos 

metodológicos para avaliação da acessibilidade física de sítios históricos, que os 
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usuários apontem os principais problemas de acesso e deslocamento, para a partir 

destes ser traçadas estratégias de soluções aos mesmos.  

 

- Bomfim 

O modelo proposto por Bomfim (1995) coloca o design como uma das atividades que 

se ocupam da configuração de produtos fabricados em série. Para tal, identifica cinco 

fatores principais que determinam o desenvolvimento do projeto: 

 

. Sujeito Criador (SCR) ou designer, que participa do processo de produção de bens 

materiais de acordo com objetivos estabelecidos pela sociedade, interesses pessoais, 

capacidade técnica e habilidade para atender a estes objetivos; 

 

. Sujeito Produtor (SP) ou empresas que se encarregam da produção dos produtos; 

 

. Sujeito Consumidor (SC) ou usuários a quem os produtos se destinam para atender 

demandas; 

 

. A sociedade como Instituição (SI) ou representantes de interesses de grupos que 

determinam políticas de desenvolvimento econômico, social, etc, através de leis, 

normas ou critérios; 

 

. Produto (P), enquanto conjunto de estruturas e funções.  

 

A figura 45 representa a relação entre estes fatores 

 
Figura  45: Relação entre os principais fatores que influenciam no desenvolvimento do produto. 

Fonte: BOMFIM (1995). 
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Para o autor, o funcionamento do modelo gira em torno do objetivo do Sujeito Produtor 

(SP), que visa alcançar, através da comercialização de seus produtos, a multiplicação 

de sua capacidade produtiva. O Produto (P) deve representar, portanto, mínimo custo 

e máximo rendimento. Considerações quanto às necessidades do Sujeito Consumidor 

(SC) são apreciadas enquanto expectativa de mercado. Do ponto de vista do Sujeito 

Produtor, o designer ou Sujeito Criador (SCR) será eficiente na medida em que seu 

trabalho apresente produtos mais competitivos no mercado, através de aspectos 

formais e funcionais. Este deverá, ainda, racionalizar o processo produtivo, 

promovendo a redução de custos.  

 

Por outro lado, o objetivo do Sujeito Consumidor é alcançar, por meio do uso ou 

consumo dos produtos, a satisfação de suas necessidades com menor custo e 

máximo rendimento. O equilíbrio dos interesses de ambas as partes é função da 

capacidade e da possibilidade de se fazer representar através de organismos próprios 

para definição de leis, normas e critérios que regem a sociedade como um todo. 

 

Assim, nesta pesquisa, destaca-se a necessidade de criar produtos que atendam a 

todos, independente de suas características antropométricas ou limitações, visto que 

quanto maior a gama de usuários que tal produto atingir, menor os custos do mesmo 

tanto para os consumidores, como para os produtores. Este é um grande desafio aos 

designers, enquanto sujeitos criadores.  

 

- Baxter 

As possibilidades de desenvolver um novo produto são inúmeras e todas provém da 

compreensão da mente do consumidor (BAXTER, 2000). Visto que estes são os que 

“determinam” o desenvolvimento do mercado.  

 

O autor coloca que o desenvolvimento do projeto do produto envolve pesquisa de 

mercado, projeto conceitual, desenvolvimento, especificações para fabricação e 

gerência dos riscos. A figura 46 detalha todo o processo.  
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Figura  46: Processo de desenvolvimento de projeto de produto proposto por Baxter (2000). 

Fonte: BAXTER (2000). 
 

O autor ressalta, ainda, que cada etapa deste processo compreende um ciclo de 

geração de idéias, seguido da escolha das que mais se adequam aos objetivos 

pretendidos do projeto. O processo não é rígido. Podem-se omitir algumas etapas, 

passando para a próxima. Ou ainda pode ser necessário que uma mesma etapa seja 

repetida várias vezes, tudo isso faz parte do processo e varia de acordo com cada 

projeto.  

 

Para esta pesquisa, sua importância refere-se ao foco que se dá aos diversos testes 

de mercado, onde são consideradas as opiniões dos usuários, que definirão a próxima 

etapa a ser seguida. Da mesma forma, pretende-se que os procedimentos 

metodológicos propostos sejam capazes de se adequar às características encontradas 
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em cada ambiente a ser estudado. Porém, sempre levando em consideração as 

opiniões dos usuários, que fará com que o resultado final atenda a necessidade de 

todos.  

 

- Lobach 

Segundo Lobach (2001), o processo de desenvolvimento do produto é antecedido por 

um conjunto de variáveis (conhecimento/experiência, temeridade/incerteza, 

intelecto/segurança), além da criatividade, que precisam ser consideradas para que o 

produto a ser concebido tenha atendido às exigências e demandas dos usuários, 

conforme ilustra figura 47.  

 
Figura  47: Processo de desenvolvimento de projeto de produto, a partir de Lobach (2001). 

Fonte: LOBACH (2001). 
 
 

A partir da figura 47, percebe-se que os produtos conceitual, criativo e material estão 

interligados. O resultado destes é o produto que se deseja obter.  

 

O autor divide o processo de design em quatro fases, indo desde a preparação do 

processo criativo, passando pela geração, onde serão desenvolvidas propostas de 

alternativas ao problema levantado, desencadeando na fase de avaliação das 

alternativas geradas, escolhendo a melhor solução e fazendo os ajustes necessários, 
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até a realização do processo de design, que resultará no produto em si. O quadro 5 

explica melhor o processo. 

 

  Quadro 5: fases do processo de design. Fonte: Lobach (2001). 

 

 

A partir da figura 47 e do quadro 5, percebe-se que o processo de design de produto é 

focado no processo criativo, sendo que este sofre constantes avaliações embasadas 

por processos de design que dão respaldo técnico-científico às soluções propostas.  

 

Da mesma forma, para esta pesquisa, interessa que as modificações a serem 

propostas para o ambiente a ser estudado estejam em constante avaliação pelos 

usuários para certificar que estas atenderão a suas necessidades.  

 

Assim, sintetizam-se as informações obtidas com o estudo de métodos e técnicas com 

foco no design, colocando no quadro 6 as maiores contribuições destes para a 

construção da proposta de procedimentos metodológicos, objetivo deste estudo.  
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Quadro 6: resumo das contribuições do estudo de métodos e técnicas com foco o design para a 
construção da proposta de procedimentos metodológicos 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta  

Bonsiepe (1978) 

Bomfim (1995) 

Baxter (2000) 

Lobach (2001) 

 
Partir dos problemas para as soluções; 
Sempre considerar a opinião dos usuários e 
mantê-las atualizadas 

 

4.5| Métodos e técnicas com foco na ergonomia 
 

Segundo Iida (2005), a unidade básica da ergonomia é o sistema humano-tarefa-

máquina. Portanto, parte deste sistema é gerenciada pelas ciências naturais (biologia, 

fisiologia, física, química) e outra, pelas ciências sociais (sociologia, psicologia e 

antropologia), cada uma lançando mão de métodos e técnicas diferentes. Dependendo 

da natureza do problema, predominando uma área da ergonomia.  

 

Do mesmo modo, Wisner (2004) coloca que as demandas de investigação dos 

problemas em ergonomia são distintas. Tais demandas influenciaram fortemente na 

formação da ergonomia no Brasil, pois, segundo Guimarães (2004a), desde os 

primórdios das pesquisas brasileiras, houve a influência de autores de ambas as 

linhas de abordagens. 

 

Entre as três metodologias de intervenção ergonômica mais difundidas no Brasil, 

podem ser percebidas características comuns, visto que o foco destas está no sistema 

humano-tarefa-máquina, e são, normalmente, utilizadas em pesquisas e consultorias 

em fábricas, estações de trabalho, objetivando melhorar as condições de trabalho das 

pessoas que realizam suas tarefas nesses locais para, assim, incrementar a qualidade 

de vida das mesmas.  

 

Para esta pesquisa, vale estudar estas metodologias no sentido de ampliar sua 

aplicação, extrapolando a fronteira humano-tarefa-máquina e pensando-a no sentido 

de humano-tarefa-ambiente, procurando adaptá-las ao ambiente construído. Neste 

sentido, coloca-se que entre as metodologias em ergonomia mais utilizadas no Brasil, 

estão: 
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- Abordagem Sistêmica do Sistema-Humano-Tarefa-Máqu ina – SHTM , de Moraes 

e Mont’alvão (2003). Que propõe as etapas: 

a) Apreciação ergonômica (fase exploratória: mapeamento dos problemas 

ergonômicos, sistematização do SHTM e delimitação dos problemas ergonômicos);  

b) Diagnose ergonômica (aprofundamento dos problemas priorizados e teste de 

predições);  

c) Projetação ergonômica (adaptar os problemas diagnosticados às características de 

seus usuários); 

d) Avaliação, validação e/ou testes ergonômicos (retornar aos usuários as alternativas 

propostas para realização de testes, avaliações e simulações); e  

e) Detalhamento ergonômico e otimização (revisão do projeto, após a validação pelo 

contratante e pelos usuários). 

 

Para esta pesquisa, sua contribuição está na possibilidade de embasar o mapeamento 

inicial dos problemas encontrados no local em estudo a partir da Taxonomia dos 

Problemas Ergonômicos. Além da importância de propor etapas de caráter sistêmico, 

procurando compreender o ambiente em estudo como um todo, e que estas sejam 

complementares umas às outras. 

 

- Análise Ergonômica do Trabalho – AET , proposta Santos e Fialho (1997). Que 

engloba as etapas: 

a) Análise da demanda (reconhecimento do local e definição do problema a ser 

estudado);  

b) Análise da tarefa (a partir de hipóteses formuladas na fase anterior, é definida a 

situação de trabalho analisada: delimita-se o sistema homem x tarefa a ser abordado e 

uma descrição dos diversos componentes do sistema deve ser realizada. Finaliza-se 

com a confirmação ou refutação da hipótese anterior); e 

c) Análise da atividade (avaliação das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, 

face às condições e aos meios que lhes são colocados, resultando num pré-

diagnóstico da situação analisada). 

 

O estudo desta metodologia contribuiu para esta pesquisa no sentido de alertar para a 

necessidade de se analisar a demanda do ambiente em estudo, ou seja, reconhecer o 

local, identificando seus principais problemas, para, assim, avaliar a necessidade ou 

não de realizar intervenção. Além de também mostrar a importância da 

complementaridade entre as etapas.  
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- Análise Macroergonômica do Trabalho – AMT , difundida por Guimarães (2004b). 

Que coloca cinco fases para sua realização, são elas: 

a) Fase 0: Lançamento do projeto (explicação para os trabalhadores do objetivo do 

projeto, suas fases, métodos e técnicas a serem utilizadas);  

b) Fase 1: Apreciação ergonômica (levantamento, mapeamento, dos IDEs - Itens de 

Demanda Ergonômica - dos problemas);  

c) Fase 2: Análise ou diagnose ergonômica (aprofundamento dos problemas 

levantados e priorizados na apreciação, confirmação dos problemas);  

d) Fase 3: Projetação (propostas de modificações ou de novas concepções projetuais); 

e) Fase 4: Validação e implementação das modificações (testar se as propostas são 

satisfatórias). 

 

Para esta pesquisa, o estudo da AMT reforçou, a partir da Fase 0, a importância, 

colocada pela ergonomia participativa e pelo community design, de treinar os 

participantes da pesquisa, tanto no sentido de explicar aos mesmos os procedimentos 

aos quais serão submetidos durante a pesquisa, como pela necessidade de passar-

lhes conhecimento e tirar suas dúvidas. Pôde-se, também, definir um percentual de 

sujeitos estatisticamente representativo, que é definido em 30% por esta metodologia, 

devendo este número ser considerado o mínimo para recrutamento e formação do 

grupo de usuários que participará de todas as etapas da pesquisa, sendo este a “voz” 

dos usuários. Esta metodologia, assim como as demais com foco na ergonomia 

estudadas, alertou, ainda, para a necessidade de dar um caráter sistêmico e integrado 

entre as fases propostas.  

 

Ao realizar estudo comparativo entre as metodologias ergonômicas supracitadas, Silva 

(2005) conclui que há confluência entre os métodos. Afirma que existem não apenas 

similaridades, como também é possível perceber complementaridade entre as etapas 

dos métodos citados, contanto que se mantenha o raciocínio próprio da pesquisa 

científica de análise e síntese projetual.  

 

A autora afirma, ainda, que todas as metodologias têm caráter científico e focam o 

homem em situação real de trabalho, objetivando melhorias no nível do conforto, 

segurança e eficácia. Todas consideram o problema de forma sistêmico para 

entendimento global do processo e defendem a participação do usuário para análise 

do mesmo. Observou que as diferenças entre seus principais enfoques estão 

basicamente centradas na seqüência das etapas, nas terminologias empregadas para 

cada etapa e método da pesquisa e no enfoque adotado por cada metodologia, que 
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reflete a formação básica do ergonomista. Em contrapartida, percebeu que a maioria 

das etapas dos métodos analisados caracteriza-se pela composição de fases e usam 

freqüentemente as mesmas técnicas de pesquisa social para captação dos dados: 

observações, entrevistas e questionários. 

 

Ao ampliar a barreira do sistema, conclui-se que estas metodologias podem ser 

adaptadas e empregadas no estudo do ambiente construído, onde o foco passa a ser 

o usuário e sua interface com determinado ambiente, onde ele realiza uma tarefa 

qualquer. Porém, vale ressaltar que não há uma metodologia destinada 

especificamente ao estudo desta interface.  

 

Martins (2003) coloca que ergonomia do ambiente construído estuda a relação 

humana nas suas interações com o espaço construído. Sendo que a ergonomia no 

âmbito do ambiente construído passa a incorporar o conhecimento de disciplinas 

relacionadas ao ser humano (antropologia, antropometria, sociologia, psicologia, 

semiótica, etc) e ao ambiente (arquitetura, design, engenharias, etc), de modo a 

analisar as interações e adequações ao ser humano. A Ergonomia, a partir de sua 

visão sistêmica, assume o papel de subsidiar o planejamento, projeto e avaliação do 

ambiente construído, tomando o usuário como elemento central, investigando suas 

características e necessidades para, assim, melhor adequar o ambiente. 

 

Desta forma, percebe-se a necessidade de pesquisas com a participação dos 

usuários, no intuito de coletar dados referentes aos mesmos, para que os ambientes 

estejam de acordo com suas características. Para tal, faz-se necessário lançar mão de 

técnicas de pesquisa social, como observações, entrevistas e questionários. Portanto, 

pretende-se utilizar tais técnicas nas etapas da pesquisa, no intuito de captar dados 

sobre a interface usuários-sítios históricos.  

 

A partir do estudo destas metodologias, percebeu-se, ainda, que para avaliação da 

acessibilidade física em sítios históricos a utilização destas metodologias isoladamente 

não se mostra eficiente, visto que elas dão amplo foco a situações de trabalho. Em 

contrapartida, percebeu-se a importância de: dar um caráter sistêmico aos 

procedimentos metodológicos propostos, no intuito de ser estabelecido um passo-a-

passo lógico para se chegar aos resultados esperados; se basear na taxonomia dos 

problemas ergonômicos proposta pela SHTM, de Moraes e Mont’Alvão (2003), para 

que o pesquisador/consultor tenha um guia para analisar os problemas ergonômicos 

do local em estudo; reconhecer o local em estudo para perceber a necessidade de 
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realizar intervenção no local a ser estudado, como coloca a Análise da Demanda, da 

AET, de Santos e Fialho (1997); considerar a validade do tratamento estatístico, 

colocado por Guimarães (2004b), na AMT, que estabelece 30% da população como 

um número estatisticamente válido. O quadro 7 traz o resumo das contribuições 

destas metodologias para a estruturação da proposta de procedimentos 

metodológicos.  

 

Quadro 7: resumo das contribuições de métodos e técnicas com foco na ergonomia para a estruturação 
da proposta de procedimentos metodológicos.  

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta  

Abordagem Sistêmica do Sistema-
Humano-Tarefa-Máquina – SHTM 

Complementaridade entre etapas;  
Embasar o mapeamento inicial da área em 
estudo a partir da Taxonomia dos problemas 
ergonômicos  

Análise Ergonômica do Trabalho – 
AET 

Complementaridade entre etapas;  
Alertou para a necessidade de análise da 
demanda 

Análise Macroergonômica do 
Trabalho – AMT 

Complementaridade entre etapas;  
Reforçou a importância de realizar o 
treinamento;  
Auxiliou na definição da amostra 

 

4.6| Métodos e técnicas para coleta de dados  
 

Para Trujillo Ferrari (1974) apud Marconi e Lakatos (1999), o objetivo de uma pesquisa 

é tentar conhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no mundo existencial. Assim, 

procuram responder como os fenômenos operam, qual sua função e estrutura, quais 

mudanças efetuadas, o porquê e como se realizam e até que ponto podem sofrer 

influências ou ser controlados.  

 

A pesquisa sempre faz parte de um tipo de problema, de uma interrogação. E assim, 

procura responder às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno 

(Marconi; Lakatos, 1999). Desta maneira, faz-se necessário lançar mão de diversos 

métodos e técnicas que sejam capazes de responder a contento as questões 

levantadas.   

 

Santos e Fialho (1997) apontam que os procedimentos para coleta de dados mais 

usados em ergonomia são: observações, entrevistas, questionários e levantamentos 

físicos. Levando em consideração que esta é uma pesquisa com foco na ergonomia, 

estes serão priorizados e detalhados a seguir: 
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-observações 

Cotidianamente, a observação é um dos meios mais utilizados pelo ser humano para 

conhecer e compreender fenômenos, fatos, pessoas e situações. De acordo com 

Marconi e Lakatos (1999), trata-se de uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e se utiliza dos sentidos na obtenção de aspectos da realidade que se 

pretende investigar. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas em examinar os fatos e 

fenômenos que se deseja pesquisar.  

 

Na investigação científica, segundo Ander-Egg (1978) apud Marconi e Lakatos (1999), 

são empregadas várias modalidades de observações, que se distinguem pelas 

circunstâncias que se apresentam. São elas: 

 

a) Segundo os meios utilizados: 

observação assistemática (não estruturada): para Moraes e Mont’Alvão (2003), 

é também chamada de ocasional ou não estruturada. O conhecimento é obtido 

por meio de uma experiência casual, sem que se determine, a priori, os 

aspectos importantes, observa-se e registra-se tudo aquilo que “salta aos 

olhos”. O observador deve ficar atento ao que acontece a cada momento 

durante a observação. 

observação sistemática (estruturada): conforme Rudio (1982), a observação 

sistemática é também chamada de “planejada”, “estruturada” ou “controlada”. É 

a que se realiza em condições controladas para responder a propósitos que 

foram anteriormente definidos. Na observação sistemática, o observador sabe 

o que procura e o que carece dar importância em determinada situação; deve 

ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que 

vê ou recolhe. 

 

b) De acordo com a participação, o observador é classificado em: 

observação não participante: é também chamada de observação passiva. O 

pesquisador entra em contato com a comunidade, grupo ou realidade 

estudada, mas sem integrar-se a ela. Presencia o fato, mas não participa dele, 

não se deixa envolver pela situação (MARCONI; LAKATOS, op. cit.).  

observação participante: objetivando inicialmente ganhar a confiança do grupo, 

o pesquisador se incorpora ao mesmo. Realiza as atividades que os demais 

membros do grupo, captando o que eles vivenciam e trabalhando dentro do 

sistema de referência deles. Esta participação pode ser anônima ou não 

(RUDIO, op. cit.). 
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c) A partir do número de observações: 

observação individual: realizada por um único pesquisador (MARCONI; 

LAKATOS, 1999). 

observação em equipe: registrada em equipe. Tente a ser mais eficiente que a 

primeira, pois a ocorrência/ fenômeno pode ser observada em vários ângulos 

(MARCONI; LAKATOS, op. cit.). 

 

d) Ao considerar o lugar onde se realiza:  

observação efetuada na vida real (trabalho de campo): segundo Marconi e 

Lakatos (1999), são feitas em situações reais de uso e trabalho. Os dados vão 

sendo registrados à medida que vão aparecendo, sem uma preparação prévia. 

Tal observação reduz possíveis distorções, visto que os fatos observados 

ocorrem como na realidade.   

observação realizada em laboratório: para Marconi e Lakatos (op. cit.), são 

aquelas realizadas em condições cuidadosamente dispostas e controladas. 

Nestas situações, muitos aspectos importantes da vida humana podem ser 

perdidos, em contrapartida, pode-se ter mais controle em reações às variáveis.  

 

Nesta pesquisa, coloca-se a importância das observações realizadas serem em 

situação real de uso, visto o conhecimento necessário que se pretende obter sobre o 

modo de utilização dos usuários nos sítios históricos. Assim, serão priorizadas as 

observações assistemáticas a serem efetuadas na vida real, ou seja, durante o 

trabalho de campo.  

 

-entrevistas 

Segundo Marconi e Lakatos (op. cit.), as entrevistas tem por objetivo principal a 

obtenção de informações do entrevistado sobre determinado assunto ou problema. 

Para Best (1972) apud Marconi e Lakatos (op. cit.), alguns autores consideram-nas 

como o instrumento por excelência da investigação social. Pode, muitas vezes, ser 

considerada superior a outros sistemas de obtenção de dados, quando realizada por 

um investigador experiente.  

 

Há diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com o propósito do 

investigador (MARCONI; LAKATOS, op. cit.): 

a) padronizada ou estruturada: é estabelecido previamente um roteiro, que deve 

ser seguido pelo pesquisador para a realização da mesma; o pesquisador não 

é livre para fugir da padronização, que justifica-se por permitir que todas as 
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respostas sejam analisadas sob um mesmo ângulo, e que as diferenças 

apontam diferenças entre os respondentes e não entre as perguntas. 

Preferencialmente, deve ser aplicada a sujeitos cujas características se 

integrem ao perfil da pesquisa. 

 

b) não estruturada ou despropositada: permite ao pesquisador a liberdade de 

adaptar as questões a cada situação. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente uma questão. De modo geral, as perguntas são abertas e podem 

ser realizadas por meio de uma conversa informal. 

 

c) painel: consiste na repetição de perguntas, de tempos em tempos, às mesmas 

pessoas a fim de estudar a evolução das opiniões em curtos períodos de 

tempos.  

 

Nesta pesquisa, lançar mão de entrevistas na fase de coleta de dados se mostra 

fundamental. Visto que, a partir desta ferramenta, obtêm-se as informações desejadas 

de modo rápido e seguro. Além de permitir o contato entrevistador-entrevistado, 

permitindo que sejam realizados filtros por parte do pesquisador. 

 

-questionários 

Os questionários são instrumentos de coleta de dados constituídos por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao informante, pelo correio 

ou por um portador; depois de preenchido, o respondente devolve-o do mesmo modo 

(MARCONI; LAKATOS, 1999). Portanto, a principal diferença do questionário para a 

entrevista está atrelada ao contato pesquisador-pesquisado. 

 

Os questionários podem ser abertos ou fechados. Os questionários de perguntas 

fechadas podem ser de alternativas dicotômicas, alternativas hierarquizadas ou 

múltipla escolha, cabendo ao entrevistado escolher e assinalar uma das alternativas 

que mais corresponde a suas características, idéias ou sentimentos. Enquanto 

aqueles do tipo aberto trazem perguntas que devem ser respondidas discursivamente. 

Outra opção é aplicar um questionário com perguntas abertas e fechadas. 

 

Marconi e Lakatos (op. cit.) colocam como principais vantagens dos questionários: 

economia de tempo com viagens, permitindo obter grande número de dados, pois 

atinge maior número de pessoas simultaneamente, inclusive abrangendo uma área 
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geográfica mais ampla; maior liberdade das respostas, em função do anonimato, de 

mais tempo para responder às questões e de poder fazê-los em horário mais favorável 

ao respondente.  

 

Assim como, também em função da ausência de contato com o pesquisador, 

destacam-se as desvantagens: percentagem pequena dos questionários que voltam 

ao pesquisador; grande número de perguntas sem respostas; impossibilidade de 

esclarecer os respondentes quanto a questões mal compreendidas; prejuízo ao 

calendário do projeto, devido à devolução tardia dos questionários; dificuldade de 

controle e verificação de quem de fato respondeu ao questionário.  

 

Portanto, nesta pesquisa, a utilização de questionários não se mostra eficaz, pois o 

contato do pesquisador com os usuários é fundamental para realmente se conhecer as 

necessidades da população, principalmente quando este contato é no ambiente em 

estudo. Pois permite ao pesquisador tanto filtrar aspectos fora do contexto, como 

aqueles realmente necessários a todos. 

 

- levantamento físico  

Segundo Ornstein (1992), denominado, também, levantamento técnico-construtivo-

funcional. Trata-se da avaliação realizada pelos técnicos, que abrange dados relativos 

ao sistema do espaço construído, suas instalações, aspectos relativos ao conforto 

ambiental e funcionalidade. Extrapola aqueles levantados junto aos usuários e 

servindo, também, como um conjunto de critérios de desempenho de referência e de 

base comparativa em relação aos resultados obtidos junto aos mesmos.  

 

O processo pode ser dividido em três categorias de pesquisa (Rabinowitz, 1984 apud 

Ornstein, op. cit.): fatores físicos, fatores funcionais e fatores comportamentais, que, 

por sua vez, atuam em três diferentes escalas do ambiente físico: 

 

. em nível espacial-macro: analisa o ambiente como um todo; 

. em nível espacial-micro: estuda os espaços isoladamente; e 

. em nível dos equipamentos: avalia os mobiliários fixos, móveis e os fatores 

ergonômicos.  

 

O quadro 8 explica melhor esta subdivisão e sua interação com o ambiente, em suas 

duas escalas. 
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Quadro 8: categorias de pesquisa e sua interação com o ambiente. Fonte: ORNSTEIN (1992). 
Escalas do ambiente físico  

Itens Micro Macro 

M
at

er
ia

is
 e

 té
cn

ic
as

 

Infra-estrutura 

Superestrutura 

Estruturas especiais  

Juntas de dilatação 

Cobertura  

Impermeabilização 

Seg. contra incêndio 

Alvenaria de tijolos 

Pisos 

Caixilhos e divisórias 

Instalação hidro-sanitárias 

Instalação elétricas 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

F
at

or
es

 fí
si

co
s 

C
on

fo
rt

o 

Iluminação natural 

Iluminação artificial 

Acústica 

Térmica 

Conservação de energia 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

F
at

or
es

 fu
nc

io
na

is
 

Dimensões mínimas 

Armazenamento 

Intervenções e mudanças 

Flexibilidade  

Circulações horizontais e verticais 

Utilização espacial interna 

Circulações externas 

Adequação a pessoas com deficiência  

Comunicação visual 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

 

Baseando-se em Ornstein (1992), coloca-se que os fatores comportamentais são 

analisados a partir da interação dos usuários com os fatores físicos e funcionais 

presentes no ambiente. A autora conclui que, geralmente, a avaliação feita pelos 

técnicos resulta em dados mensuráveis que, ao serem comparados com critérios de 

desempenho (como normas nacionais e internacionais, códigos de obras, cadernos de 

encargos ou ainda experiências profissionais anteriores dos avaliadores envolvidos), 

permitem extrair conclusões parciais de cada item analisado. A parcialidade é 

justificada pelo confronto das informações destas primeiras conclusões com a 

avaliação feita junto aos usuários.  
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Logo, entende-se que englobar etapas de levantamento físico na proposta 

metodológica, objetivo desta pesquisa, é fundamental para o sucesso da mesma, pois 

permite ao pesquisador conhecer, a priori, as características e particularidades do 

ambiente em estudo para, assim, poder analisar comparativamente aos aspectos 

mencionados pelos usuários diretos do local.  

 

O quadro 9 apresenta resumo das contribuições mais importantes para a construção 

da proposta de procedimentos metodológicos, em relação ao estudo de métodos e 

técnicas para coleta de dados. 

 

Quadro 9: síntese da contribuição do estudo de métodos e técnicas para coleta de dados para a 
construção da proposta de procedimentos metodológicos.  

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta 

Observações 
Levantamento físico 

Permitem levantar características e 
particularidades do ambiente em estudo 

Questionários Não há contato pesquisador – pesquisado: 
possibilidade de perda de dados: refutado 

Entrevistas  
 

Permite interação pesquisador – pesquisado: não 
se perdem dados 

 

4.7| Métodos e técnicas com foco na Teoria das repr esentações 
sociais 
 

A Teoria das Representações Sociais tem como pontos centrais a atividade do sujeito 

e a realidade do mundo. Portanto, a tarefa que o individuo desempenha, ou deve 

desempenhar, e a situação que ele encontra para realizar tal é o foco desta teoria, 

aproximando-a, assim, da ergonomia. 

 

A vida coletiva e a vida mental de um indivíduo são feitas de representações. Uma vez 

constituídas, as representações tornam-se realidades parcialmente autônomas, com 

vida própria. Mesmo mantendo íntimas relações com seus respectivos substratos, as 

representações individuais e coletivas são, até certo ponto, independentes. É, então, 

presumível que representações individuais e representações sociais sejam, de certa 

forma, comparáveis, sendo a comparação o único meio prático que se dispõem para 

tornar as coisas inteligíveis (DURKHEIM, 1970). As comparações apresentam ainda 

mais semelhanças quando os indivíduos fazem parte de uma mesma sociedade, estão 

atrelados à cultura semelhante. 
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Segundo o autor (op. cit.), tendo origem nas relações que se estabelecem entre o 

conjunto dos indivíduos associados, as representações coletivas são independentes e 

exteriores às consciências individuais, isto é, existem no conjunto e são exteriores ao 

particular, como fatos sociais; são formadas no todo, ou seja, a partir da reunião de 

indivíduos. A partir delas podem ser encontrados não só os elementos estáveis e 

contraditórios do discurso social, como também a riqueza do simbólico presente no 

senso comum que traz à tona o sentimento, a emoção, o entendimento e o sentido 

que os sujeitos sociais dão à sua realidade. Sentimentos privados são unificados e 

transformados e, nesta associação, a síntese é obra do todo. A resultante ultrapassa o 

indivíduo e o todo ultrapassa a parte. Assim, torna-se claro, que representação 

coletiva não pode ser reduzida a um conjunto de representações individuais. 

 

Dentre as metodologias desta teoria, destaca-se o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 

exposto a seguir.  

 

- Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003, LEFÈVRE; 

LEFÈVRE, 2006)  

O desafio que o DSC busca responder é o da auto-expressão do pensamento ou 

opinião coletiva, respeitando a dupla condição qualitativa e quantitativa destes como 

objeto. 

 

A dupla representatividade – qualitativa e quantitativa – das opiniões coletivas que 

emergem da pesquisa é justificada por: 

 

- a representatividade ser qualitativa em função de, na pesquisa com o DSC, cada 

distinta opinião coletiva ser apresentada sob a forma de um discurso, que recupera os 

distintos conteúdos e argumentos que conformam a dada opinião na escala social; 

trata de um discurso com conteúdo ampliado e diversificado; e 

- a representatividade da opinião também ser quantitativa por tal discurso apresentar 

uma expressão numérica (que indica quantos depoimentos, do total, foram 

necessários para compor cada DSC) e, portanto, agregar confiabilidade estatística, 

considerando-se as sociedades como coletivos de indivíduos. Ou seja, é quantitativa à 

medida que vários sujeitos contribuem para a construção do DSC. 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo é, portanto, uma proposta explícita de reconstituição de 

um ser ou entidade empírica coletiva, opinante na forma de um sujeito de discurso 

emitido na primeira pessoa do singular. 
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Nos indivíduos, a primeira pessoa do singular, é o regime natural de funcionamento 

das opiniões ou representações sociais. De fato, as opiniões ou representações 

sociais são eficientes, funcionam, justamente, porque os indivíduos acreditam que 

suas opiniões são suas, ou seja, geradas em seus cérebros. Por isso, o DSC, como 

esse sujeito de discurso aparentemente paradoxal, já que redigido na primeira pessoa 

do singular, mas reportando um pensamento coletivo, é, sociologicamente, possível. 

 

A coletividade, falando na primeira pessoa do singular, não apenas ilustra o regime 

regular de funcionamento das representações sociais como também é um recurso 

para viabilizar as próprias representações sociais como fatos coletivos pertinentes a 

coletividades qualitativas (de discursos) e quantitativas (de indivíduos). De fato, 

ninguém duvida que indivíduos compartilhem a(s) mesma(s) idéia(s), mas quando tais 

indivíduos opinam, individualmente, veiculam apenas uma parte do conteúdo da idéia 

compartilhada. 

 

Nas pesquisas com o DSC o pensamento é coletado por meio de entrevistas 

individuais com questões abertas, o que faz com que o pensamento, enquanto 

comportamento discursivo e fato social individualmente internalizado, possa ser 

expresso. O resgate do sentido das opiniões coletivas, que resulta num conjunto de 

discursos coletivos, ou DSCs, é um processo complexo, subdividido em vários 

momentos, efetuado por meio de uma série de operações realizadas sobre o material 

verbal coletado nas pesquisas. 

 

Para que se produzam os Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) são necessários 

quatro operações: 1. Expressões Chave (Ech); 2. Idéias Centrais (Ics); 3. 

Ancoragens(Acs); 4. Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) propriamente ditos.  

 

1. As Expressões Chave são trechos selecionados do material verbal de cada 

depoimento, que melhor descrevem seu conteúdo. 

 

2. As Idéias Centrais são fórmulas sintéticas que descrevem o(s) sentido (s) presentes 

no material e também nos conjuntos de respostas de diferentes indivíduos, que tem 

sentido semelhante ou complementar. 

 

3. As Ancoragens são como as Idéias Centrais, fórmulas sintéticas que descrevem 

não mais os sentidos, mas as ideologias, valores, crenças, presentes no material 

verbal das respostas individuais ou nas agrupadas, sob a forma de afirmações 
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genéricas destinadas a enquadrar situações particulares. Na metodologia do DSC, 

considera-se que existem Ancoragens apenas quando estão presentes, no material 

verbal, marcas discursivas explícitas destas afirmações genéricas. 

 

4. Os Discursos do Sujeito Coletivo são as reuniões das Expressões Chave presentes 

nos depoimentos, que tem Idéias Centrais e/ou Ancoragens de sentido semelhante ou 

complementar. Estas Expressões Chave de sentido semelhante formam depoimentos 

coletivos redigidos na primeira pessoa do singular, com a finalidade principal de 

marcar, expressivamente, a presença do pensamento coletivo na pessoa de um 

Sujeito e de um Discurso Coletivo. É como se todos falassem como se fossem (ou por 

meio de) um só. Um Discurso do Sujeito Coletivo busca descrever e expressar uma 

determinada opinião ou posicionamento sobre um dado tema presente numa dada 

formação sócio cultural.  

 

Neste trabalho, esta metodologia se faz importante à medida que auxilia a captar, 

dentre de uma população, o que são pensamentos coletivos e individuais, como tais 

afetam o dia-a-dia das pessoas para, com base nestes dados, ser possível perceber 

quais características são essenciais num ambiente, de modo que beneficie toda a 

população. O quadro 10 traz a síntese da importância deste.  

 

Quadro 10: resumo da importância do estudo de métodos e técnicas com foco nas representações sociais 
para a estruturação da proposta de procedimentos metodológicos. 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta 

Discurso do Sujeito Coletivo - DSC Captar diferenças entre pensamentos coletivos 
e individuais  

 

4.8| Métodos e técnicas com foco no registro de 
comportamento em ambientes 
 

Em algumas situações, torna-se extremamente difícil se colocar no lugar de uma 

pessoa na tentativa de entender como ela vive, suas necessidades e aflições. Da 

mesma forma que perguntas diretas nem sempre respondem o que realmente se 

deseja saber. Segundo Bins Ely (2004), para tal, é necessário aplicar métodos que 

permitam acompanhar e compreender situações concretas vivenciadas pelo usuário. 

 

Neste sentido, métodos baseados no registro do comportamento dos usuários 

mostram-se eficientes ferramentas para retratar a realidade das pessoas, entre os 

quais, destacam-se: 
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- mapeamento comportamental  

O mapeamento comportamental, de Sommer e Sommer (1980), é uma aplicação 

especial das técnicas de observação, referindo-se especialmente ao comportamento 

das pessoas no espaço. Estes mapas podem ser centrado-no-espaço (mostram como 

as pessoas se dispõem numa localização particular e o observador permanece 

estacionário para observar a ação em um local particular) ou centrado-na-pessoa 

(apresentam os movimentos e as atividades das pessoas durante um período de 

tempo).  

 

Os autores estabelecem algumas regras para a aplicação do método: 

 

I. Setorização do espaço a ser analisado. 

 

II. Elaboração da ficha de observação com espaços que deverão conter: local a 

ser analisado, data da análise, hora, nome do observador, atividades 

desenvolvidas no local e quantidade de pessoas desenvolvendo tais 

atividades, incluindo também a diferenciação de pessoas em cada tipo de 

atividade (homem, mulher, criança, jovem, idoso, portador de deficiência). 

 

III. Estipulação do intervalo do dia em que a análise será realizada. 

 

IV. Visita ao local, determinando o ponto onde o observador permanecerá 

estacionário e poderá ter ampla visão do espaço a ser estudado.  

 

V. Observações feitas de hora em hora, preenchendo a ficha elaborada. 

 

VI. Análise das observações feitas.  

 

Para esta pesquisa, a técnica revela-se não se encaixar aos objetivos pretendidos. 

Visto que permite avaliar o comportamento do usuário no espaço, e não as 

necessidades dele no mesmo.  

 

- passeio acompanhado 

De acordo com Bins Ely (2004), o método dos “Passeios Acompanhados” visa obter 

respostas a perguntas complexas por meio de observação direta do comportamento 

do usuário no ambiente em estudo e da verbalização de suas ações. 
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Passeios acompanhados são realizados a partir de visitas com um convidado, 

geralmente pessoa com algum tipo de limitação ou que apresente alguma 

característica relevante para a pesquisa. Percursos e atividades são propostos com 

antecedência e supervisionados com o objetivo de avaliar as ações, o comportamento 

e o relacionamento do usuário no local que se pretende avaliar.  

 

O pesquisador acompanha, entretanto não conduz ou ajuda o convidado ao longo do 

percurso. Este é solicitado a descrever em detalhes questões relativas ao passeio, 

como dificuldades e facilidades encontradas no caminho, motivos pelos quais o 

usuário executou tal ação, ou tomou tal decisão, entre outros. É importante entender a 

maneira que o usuário lê, compreende e utiliza os elementos físicos do ambiente em 

estudo para alcançar seu destino ou realizar uma atividade. 

 

Ao longo do passeio, o pesquisador deve obter informações verbais do convidado para 

compreender as facilidades ou dificuldades provenientes do ambiente. Portanto, é 

solicitado ao convidado que descreva suas ações à medida que forem acontecendo.  

 

Os relatos ao longo de todo o percurso devem ser registrados, através de gravação de 

voz e registro em caderneta de campo, além de realizar registros fotográficos dos fatos 

e comportamentos mais significativos durante a realização das atividades. Após o 

passeio, é fundamental redigir um relatório, transcrevendo as gravações e dispondo as 

fotos em ordem cronológica.  

 

Para esta pesquisa, o passeio acompanhado mostra-se uma ferramenta eficiente à 

medida que permite captar significativos dados qualitativos a respeito do ambiente em 

estudo, coletados a partir de experiências reais vivenciadas pelos usuários. Podem-se 

captar dados atualizados em curto período de tempo.  

 

A partir do quadro 11, percebem-se as contribuições que o estudo de métodos e 

técnicas com foco no registro de comportamento em ambiente trouxe para a 

estruturação da proposta de procedimentos metodológicos. 

 

Quadro 11: resumo das contribuições que o estudo de métodos e técnicas com foco no registro de 
comportamento em ambiente trouxe para a estruturação da proposta de procedimentos metodológicos. 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta 

Mapeamento comportamental  Avalia o comportamento do usuário no espaço 
e não suas necessidades: refutado  

Passeio acompanhado   Permite captar dados a partir da vivência do 
usuário no local 
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4.9| Métodos e técnicas de geração de idéias  
 

A geração de idéias é, de acordo com Baxter (2000), o coração do pensamento 

criativo. Sendo a criatividade o cerne do design em todos os estágios do projeto. 

Ao considerar a visão do autor de que criatividade seja o foco principal do design, 

pode-se afirmar que esta etapa da análise é muito importante. Uma vez que a partir 

desta obtêm-se subsídios para a estruturação da fase de proposição de melhorias aos 

problemas identificados, etapa final da estratégia metodológica para avaliação da 

acessibilidade física de sítios históricos, proposta nesta pesquisa.  

 

Esta importância relaciona-se, principalmente, ao fato de que de posse de todos os 

problemas levantados, seja fundamental criar e propor soluções aos mesmos e que 

estas soluções sejam acordadas por todos. Portanto, foram selecionados e analisados 

métodos e técnicas que estimulassem a participação dos usuários e, ao mesmo 

tempo, auxiliassem no processo de liberação da criatividade. Entre os quais se 

destacam: 

 

- Brainstorming 

Muito utilizado como técnica para liberação da criatividade, pois seu emprego não 

requer treinamento específico, as “sessões de brainstorming” são comparadas a 

“sessões de tempestades cerebrais”. Pode ser aplicada em qualquer fase do projeto, 

com exceção daquelas que requerem julgamento ou avaliação (Bomfim, 1995). Pois, 

segundo Ulbricht et al (2004), é uma técnica que possui como princípio o julgamento 

adiado, desta forma, torna-se um libertador de criatividade, já que todas as idéias são 

consideradas válidas, para que se realize avaliação posterior das mesmas.  

 

No caso de problemas complexos, para obtenção de melhores resultados, é 

importante decompô-los em unidades menores, para resolvê-las uma de cada vez 

(Bomfim, op. cit.). O que demanda muito tempo e disponibilidade dos participantes, e 

dificulta o andamento da pesquisa. 

 

De acordo com Baxter (2000), o brainstorming é realizado em grupo, geralmente 

composto por um líder e cerca de cinco membros regulares e outros cinco convidados. 

Os membros regulares servem para dar ritmo ao processo, enquanto os demais 

podem ser compostos por especialistas, que variam em função do problema a ser 

resolvido. Também é importante ter pessoas não-especialistas no grupo, de modo a 

fugir da visão tradicional e enriquecer o processo. Já Bomfim (1995) coloca que o 
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grupo deve ter de 4 a 12 membros, considerando 6 o número ideal, e enfatiza a 

importância dos participantes não pertencerem a classes sociais muito distantes, 

evitando, assim, possíveis constrangimentos e eventuais bloqueios de idéias.   

 

As sessões do brainstorming devem ser gravadas, ou deve haver alguém encarregado 

de anotar as idéias. Bomfim (op. cit.) coloca quatro regras básicas para sua realização: 

 

• É proibido criticar : todos os comentários ou críticas relacionados às idéias 

surgidas devem ser apresentados após a sessão, desta maneira, o coordenador é o 

responsável em evitar a ocorrência de críticas durante a sessão; 

 

• A fantasia é ilimitada : os resultados são melhores quando o indivíduo conduz 

seus pensamentos e idéias livremente;  

 

• Quantidade precede qualidade : quanto maior o número de propostas e 

idéias, melhores serão os resultados; 

 

• Não há direito de autor : as idéias podem ser combinadas, ou seja, um 

participante pode retomar e desenvolver os pensamentos de um outro membro do 

grupo. Denominando esta combinação de “caronas”. 

Entendem-se estas regras básicas como sendo as premissas/os princípios do 

brainstorming. Consequentemente, não há como englobar esta ferramenta na fase 

relacionada à aquisição de soluções aos problemas encontrados, que compõem os 

procedimentos metodológicos propostos neste trabalho. Visto que se faz necessário 

lançar mão de um instrumento que auxilie no processo de busca de melhorias 

condizentes a realidade, que sejam realmente capazes de ser implementadas e que 

possam ser acordadas por todos, logo, sendo fundamental o julgamento das propostas 

no momento de sua discussão.   

 

Baxter (2000) coloca que, geralmente, a técnica consiste de sete etapas, não 

precisando ser seguidas rigidamente, podendo, inclusive, omitir algumas fases ou 

fundi-las entre si. São elas: 

 

I. Orientação: consiste em determinar a verdadeira natureza do problema, 

propondo-o por escrito e descrevendo-se os critérios para aceitação da solução 

proposta. O modo como o problema é proposto condiciona o trabalho do grupo, 

podendo gerar soluções restritas (fronteiras estreitas) ou mais criativas (amplas); 
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II. Preparação: consiste em reunir os dados relativos ao problema; 

 

III. Análise: permite examinar melhor as etapas de orientação e preparação, 

verificando se foram completas e satisfatórias, assim como determinar as causas e 

efeitos dos problemas e, inclusive, se vale a pena prosseguir; 

 

IV. Ideação: é a fase criativa propriamente dita, quando são geradas as 

alternativas para soluções do problema. Nesta fase, o papel do líder é importante, pois 

estimula a geração de idéias no caminho pretendido e coíbe os julgamentos, que 

devem ser adiados; 

 

V. Incubação: esta fase caracteriza-se por um período de afastamento deliberado 

do problema, pois a ideação entra numa fase de frustração, quando a quantidade de 

idéias vai diminuindo. Após este período de afastamento as idéias podem surgir mais 

claras e facilmente, pode ocorrer a iluminação;  

 

VI. Síntese: consiste em analisar as idéias, juntando as soluções parciais em uma 

solução completa do problema; 

 

VII. Avaliação: finalmente, as idéias são julgadas, fazendo-se uma seleção das 

mesmas com o uso dos critérios definidos na etapa de orientação.  

 

A partir destas etapas, colocadas por Baxter (2000), percebe-se outro problema em 

relação ao brainstorming, que a aplicação do método demanda muito tempo, o que 

dificulta o processo, pois nem sempre os participantes tem tanto tempo livre disponível 

e torna, ainda, maior o custo total do projeto. 

 

- Focus group  

Segundo Morgan (1997), o focus group é uma técnica qualitativa que visa o controle 

da discussão de um grupo de pessoas, inspirada em entrevistas não diretivas. 

Privilegia a observação e o registro de experiências e reações dos indivíduos 

participantes do grupo, que não seriam possíveis de captar por outros métodos, como 

por exemplo, observação participante, entrevistas individuais ou questionários. 

 

De acordo com Krueger (1994), o focus group é benéfico para identificação de 

diversos temas e é um meio efetivo de obter informações sobre audiências especiais. 

Ao contrário das entrevistas e questionários aplicados um-a-um, a técnica permite a 
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interação do grupo e maior troca de experiências e opiniões entre as pessoas. Os 

participantes podem responder livremente e espontaneamente, sem a limitação 

importa pelo questionário fechado. Pode tornar-se mais que a soma de seus 

participantes e possibilita gerar idéias que não emergiriam individualmente. 

 

Para Soares (1998), a obtenção de um resultado satisfatório depende do processo de 

captura de informação, que deve ser conduzido corretamente. Faz-se necessário um 

mediador para controlar a sessão e um número entre seis e dez participantes. Estes 

números justificam-se pela dinâmica pretendida durante as discussões, com um 

número menor que seis pessoas, as idéias podem ser espaçadas e o grupo pode vir a 

ser manipulado por um ou mais participantes que tenham maior fluência verbal; com 

mais de dez participantes, pode ser mais difícil controlar o grupo e garantir voz ativa a 

todos os membros do grupo. O autor sugere, ainda, realizar três a cinco sessões, que 

devem ser registradas para futuras análises e, cada sessão não deve durar mais que 

45 minutos. 

 

Soares (op. cit.) apresenta, ainda, os procedimentos para aplicação do focus group: 

Inicialmente, o moderador apresenta-se e expõe brevemente os propósitos da sessão, 

objetivos, regras básicas, alerta aos participantes que a sessão está sendo filmada 

e/ou gravada, e solicita aos participantes que se apresentem. 

 

Os primeiros momentos da sessão são críticos para o seu sucesso. Tanto a 

formalidade e rigidez excessivas como muita informalidade podem atrapalhar, as 

primeiras inibem e/ou limitam a interação entre os participantes, em contrapartida, 

excesso de humor pode fazer com que os participantes não levem a sessão a sério. A 

correta conduta do processo irá depender quase que exclusivamente do moderador.  

 

Em seguida, o moderador solicita aos participantes que iniciem as discussões 

referentes aos tópicos elencados inicialmente, são guiados para levantar e identificar 

informações importantes sobre o produto/ processo/ sistema /assunto que se deseja 

investigar, incluindo suas necessidades e sugestões de melhoria. Deve-se dar maior 

ênfase na identificação das necessidades dos usuários.  

 

Posteriormente a esta etapa da sessão, os participantes podem apresentar qualquer 

informação adicional sobre os tópicos que tenham sido omitidas e/ou esquecidas. 

Finalizadas, o mediador deve agradecer a participação de todos e encerrar a sessão.  
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A análise dos resultados dessas sessões requer bastante tempo. Compreende a 

transcrição de horas de gravações em áudio e observações de vídeos. O pesquisador 

deve ter a habilidade de selecionar e interpretar os dados relacionados diretamente 

com o estudo, a partir de enorme quantidade de dados produzidos nas diversas 

sessões envolvendo considerações como: as palavras usadas pelos participantes e 

seus significados; o contexto da discussão, incluindo o tom e intensidade da voz; a 

consistência das discussões internas como resultados das mudanças de posição; 

extensão, freqüência e intensidade de alguns argumentos; especificidades das 

respostas baseadas nas experiências; idéias que possam surgir do acúmulo de 

evidências, tais como linguagem corporal, palavras usadas, freqüência de 

comentários. 

 

Para esta pesquisa, acredita-se que seja uma técnica eficiente na geração de idéias 

para soluções aos principais problemas colocados pelos usuários. Visto que possibilita 

troca de informações entre os diversos tipos de usuários sem perder o foco colocado 

pelo pesquisador/consultor. Porém, acredita-se que, dependendo dos participantes do 

grupo e das propostas a serem debatidas, não sejam necessárias tantas sessões para 

aplicação da técnica.  

 

A partir do quadro 12, obtêm-se a síntese das principais contribuições do estudo de 

métodos e técnicas de geração de idéias para a construção da proposta de 

procedimentos metodológicos.   

 

Quadro 12: resumo das principais contribuições do estudo de métodos e técnicas de geração de idéias 
para a construção da proposta de procedimentos metodológicos 

Métodos e técnicas Importância para a construção da  proposta 

Brainstorming Diz que “É proibido proibir”, demandando muito 
tempo: refutado 

Focus group              Permite troca de informações entre 
participantes para propor soluções condizentes 
à realidade 

 

Assim, face ao universo de métodos e técnicas pesquisadas, percebeu-se que não se 

tem metodologia capaz de responder por completo às questões de acessibilidade 

física em sítios históricos, demandando a construção de uma. Ainda frente a este 

vasto universo pesquisado, acredita-se que já se tem subsídios para preencher esta 

lacuna, estruturando a proposição de procedimentos metodológicos capazes de 

avaliar a acessibilidade física em sítios históricos.  
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PARTE III: CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA 
PROPOSTA DE TRABALHO 

5| Proposta: procedimentos metodológicos para 
avaliação da acessibilidade física em sítios histór icos 
urbanos 
 

A partir do conhecimento construído através dos conceitos norteadores e de métodos 

e técnicas pesquisados nas diversas áreas do conhecimento, buscou-se estruturar 

Proposta de Procedimentos Metodológicos com enfoque participativo capaz de avaliar 

as condições de acessibilidade física em sítios históricos urbanos.  

 

Face à vasta riqueza cultural e histórica que estes ambientes oferecem, mas que 

atualmente, devido às condições de deslocamento nos espaços livres públicos e de 

acesso às edificações de muitos sítios históricos não levarem em consideração a 

riqueza antropométrica da população, com diferentes características, habilidades e 

limitações para ultrapassar barreiras, como pavimentação irregular, escadas nos 

acessos aos prédios públicos, calçadas estreitas, entre outras dificuldades que são 

impostas àqueles com algum tipo de limitação física que tentam desfrutar desses 

locais e que, conseqüentemente, acabam impedindo ou dificultando o acesso de 

grande parte da população com algum tipo de deficiência ou limitação, percebeu-se a 

necessidade de avaliar a acessibilidade física em sítios históricos urbanos de modo a 

permitir que mais camadas da população tenham acesso a estes bens. Em 

contrapartida, com base no vasto referencial teórico pesquisado, não foi encontrada 

uma metodologia para responder por completo a esses requisitos.  

 

Esta Proposta objetiva identificar, por meio da participação ativa dos usuários do local 

em estudo, as condições de deslocamento e acesso disponibilizadas pelo ambiente 

aos diversos tipos de usuários de um sítio histórico urbano, além de propor requisitos 

projetuais de melhoria aos problemas diagnosticados e, assim, subsidiar o controle 

das inadequações do ambiente físico. A avaliação do ambiente está relacionada à 

capacidade de atender ampla gama antropométrica e diversidade de habilidades e 

limitações, garantindo acesso e deslocamento de modo mais universal possível, com 

condições adequadas de conforto, segurança, autonomia e identificação cultural. 

 

Ao lidar com ambientes urbanos, sejam ou não de caráter histórico, devem-se levar 

em consideração as constantes mudanças ocorridas, uma vez que consistem em 
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complexos sistemas configurados por elementos dinâmicos, relativos à própria 

natureza da sociedade, como variação das características dos usuários, de sua 

história e sua cultura, e estáticos, relacionados aos aspectos do ambiente. Porém, 

quando se trata de sítios históricos, estas mudanças devem ser controladas de tal 

modo que não afete ou degrade o patrimônio. Para Lay e Reis (2005), a maneira mais 

efetiva para a operacionalização de estudos dessa natureza se dá por meio da 

utilização simultânea dos vários métodos e técnicas existentes, cuja escolha, 

evidentemente, dependerá do tipo específico de cada problema a ser investigado e da 

situação de cada pesquisa. 

 

Por se tratar de pesquisas que envolvam o humano e sua interface com o ambiente 

construído ao realizar uma tarefa, esta Proposta visa alcançar resultados quali-

quantitavos. O caráter qualitativo é obtido pela ênfase que se dá a opinião do usuário, 

por meio de sua participação ativa ao indicar problemas e potencialidades do local em 

estudo e ao propor soluções aos constrangimentos levantados, além da possibilidade 

de constantes reivindicações por parte dos usuários a respeito de seus direitos, visto 

que esta estratégia propõe uma etapa de conscientização. Enquanto o fator 

quantitativo é alcançado pela significância do número destes usuários. 

 

A ativa participação dos usuários nesta proposta é justificada pelo fato que ninguém 

melhor que o próprio usuário para apontar suas necessidades num dado ambiente ou 

sistema. Portanto, propõe-se ouvir os diferentes tipos de usuários em todas as fases 

da proposta metodológica, porém levando em consideração o filtro do 

pesquisador/consultor, no intuito de dar respaldo técnico-científico ao estudo de 

campo a ser realizado.  

 

Apoiando-se no tripé Humano-Tarefa-Ambiente, é fundamental delinear tais bases do 

sistema. Sempre olhando este tríade com um caráter sistêmico e integrado, onde um 

não funciona corretamente sem o outro.  

 

O “Humano” diz respeito aos usuários do local em estudo. Porém, vale ressaltar que 

esta proposta é direcionada às pessoas que apresentam algum tipo de limitação física, 

principalmente pelos aspectos físicos e dimensionais que os procedimentos 

metodológicos enfocam, supondo-se que estas sejam as mais prejudicadas quanto ao 

deslocamento e acesso aos sítios históricos urbanos. Portanto, admitem-se como 

usuários: 
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• usuários diretos : aqueles que se relacionam diretamente com o local, 

realizando tarefas, vivenciando o ambiente. São classificados em: 

 . usuários diretos freqüentes: aqueles que diariamente estão em contato com 

o local. Inserem-se os residentes e trabalhadores da área em estudo; 

 . usuários diretos esporádicos: são aquelas pessoas que visitam o lugar vez 

ou outra, muito associado a pessoas que freqüentam a área em situação de 

lazer e/ou turismo.  

 

• usuários indiretos : aquelas pessoas que auxiliam os usuários diretos com 

algum tipo de limitação física a se deslocarem e utilizarem o sítio histórico. Tais 

auxílios podem ser dados ao empurrar cadeiras de rodas, ao apoiar a pessoa, 

ajudando no deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida, ao indicar 

barreiras, entre outros.  

 

A “Tarefa” leva em consideração as ações dos usuários que se pretende investigar. 

Por se tratar de proposta que contempla o nivelamento de oportunidade às pessoas 

que possuem algum tipo de deficiência ou restrição física, as tarefas a serem 

realizadas em estudos que utilizem esta serão ‘se deslocar’ nas áreas livres de 

circulação e ‘acessar’ os equipamentos urbanos de um sítio histórico. Atentando para 

o fato que serão investigados os acessos (entradas/saídas) aos equipamentos 

urbanos e não suas condições interiores. Estes serão subdivididos, ainda, em prédios 

públicos e prédios coletivos. 

 

Por prédios públicos entendem-se os locais de apropriação pública, que sirvam à 

população de modo geral, mais precisamente os equipamentos urbanos, ou seja, 

museus, igrejas, prefeitura, entre outros. Os classificados como coletivos dizem 

respeito àqueles que são privados, mas de uso coletivo, como é o caso de lojas, 

bares, restaurantes, dentre outros.  

 

O “Ambiente” refere-se à área em estudo, ou seja, um determinado sítio histórico 

urbano. 

 

Para alicerçar a proposta, baseou-se nos conceitos da Ergonomia Participativa, 

Design Universal, Community Design (Guy, 2002) e PPS (Project for Public Spaces 

INC., 2003). Os estudos sobre métodos e técnicas com enfoque urbano (Ornstein, 

1992; Susin et al, 2001; Moura, 2001) alertaram para a importância da identificação da 

área em estudo. A proposta para coleta de dados é alcançada através de adaptações 
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de propostas da Teoria das Representações Sociais (Lefèvre e Lefèvre, 2003; Lefèvre 

e Lefèvre, 2006) em conjunto com métodos de Registros de Comportamento em 

ambientes (Bins Ely, 2004), além de ferramentas de entrevistas, elaborados a partir da 

revisão da literatura sobre conceitos norteadores e legislação vigente, observações e 

levantamento físico. Métodos e técnicas do design (Bonsiepe, 1978; Bomfim, 1995; 

Baxter, 2000; Lobach, 2001) e da psicologia (Morgan, 1997; Krueger, 1994) serviram 

de base para a proposição da etapa de sugestões de soluções desta proposta. 

Buscou-se, então, estruturar a proposta de maneira simples, de fácil execução e em 

tempo de duração relativamente curto.  

 

A proposta parte da identificação e sistematização do ambiente em estudo, 

conscientização dos usuários, para a busca de constrangimentos e potencialidades, 

confirmação dos problemas levantados, até a busca de soluções aos mesmos, como 

detalha o esquema gráfico apresentado na figura 48, detalhando as quatro fases da 

proposta, que permitem alcançar estes resultados.  

 

 
Figura  48: esquema gráfico apresentando as fases da proposta de procedimentos metodológicos para 

avaliação da acessibilidade física em sítios históricos urbanos. 
 

A seguir seguem as etapas para a realização da Proposta de Procedimentos 

Metodológicos para avaliação da acessibilidade física em sítios históricos urbanos.  

 

1ª. Fase: Identificação da área em estudo. 

 
Figura  49: esquema gráfico da proposta, destacando-se a primeira fase. 

 

Baseando-se em Ornstein (1992), que relata a importância de uma avaliação 

detalhada pelos pesquisadores em reconhecer o local em estudo, a fim de propiciar 

subsídios para a interpretação da avaliação sob o ponto de vista dos usuários, propõe-

se realizar a identificação e subdivisão do local em estudo. Como reforça a figura 49, 

trata-se da primeira fase da proposta de procedimentos metodológicos. 

 

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de dados 

1ª. Fase 
Identificação da 
área em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de 
dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos 
projetuais 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 
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Por meio de pesquisas documentais, observações assistemáticas e entrevistas 

abertas informais com usuários diretos freqüentes devem-se realizar: 

 

- identificação do ambiente em estudo, cujo objetivo é descrever e delimitar a área a 

ser estudada. Deve ser ilustrada com mapas do sítio histórico, onde serão 

demarcados os limites da pesquisa. Ao descrever o local em estudo, o pesquisador 

propicia que os leitores entendam o local, além de permitir ao próprio pesquisador 

entender a sistematização da área estudada.  

 

- identificação das características do sítio histórico em estudo.  Devem ser levantadas 

as características históricas da área (colonização, estilo artístico, etc), topografia 

predominante, dimensão da área tombada e da área preservada e dimensão da área a 

ser trabalhada. O levantamento das características históricas e o dimensionamento da 

área tombada e da área preservada objetivam compreender o desenvolvimento do 

ambiente ao longo do tempo, suas funções originais e atuais, além de entender até 

que ponto estes ambientes podem sofrer intervenções contemporâneas. O 

dimensionamento da área a ser trabalhada pretende quantificar a área a ser 

pesquisada.  

 

- identificação dos tipos de atividades exercidas na área delimitada para estudo. 

Devem ser levantadas as atividades relacionadas ao turismo, como os tipos de turismo 

realizados, as inter-relações entre tipos de turismo e ambientes mais visitados, 

características dos visitantes; as relacionadas a características residenciais, tais como 

áreas com maior concentração residencial, características dos residentes; e 

relacionadas a trabalho e prestação de serviços, como os tipos de serviços prestados 

e as áreas que mais se destacam com os tipos de atividades. Tais procedimentos se 

justificam pela importância de conhecer melhor as atividades e os tipos de atividades 

realizadas na área em estudo para poder apontar soluções de acordo com as 

necessidades dos diversos tipos de usuários de cada local, além de, indiretamente, 

indicar os ambientes que devem ser priorizados no estudo. 

 

Em paralelo à identificação da área de estudo, devem ser levantados os principais 

constrangimentos ergonômicos em relação à acessibilidade física. Para facilitar tal, 

além das ferramentas de pesquisas documentais, observações assistemáticas e 

entrevistas informais, deve-se recorrer aos preceitos da NBR 9050/2004 (ABNT, 

2004), princípios do design universal e da Taxonomia dos Problemas Ergonômicos de 
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Moraes e Mont’Alvão (2003), conforme anexo B. Deve-se, ainda, associar as principais 

barreiras aos tipos de usuários mais prejudicados. 

 

2ª. Fase: Treinamento  

 
Figura  50: esquema gráfico da proposta, destacando-se a segunda fase.  

 

Apoiando-se em Brown (1995), que coloca que a participação do usuário, tanto na 

fase de identificação dos constrangimentos ergonômicos como na fase de concepção 

e implementação das propostas projetuais, é justificada por garantir maior 

envolvimento por parte dos mesmos e, conseqüentemente, gerar maior índice de 

sucesso nas modificações, esta Proposta intenciona ouvir os usuários desde o 

princípio e desenvolver a pesquisa de acordo com a visão dos mesmos. Versa-se, 

portanto, sobre a segunda fase desta Proposta, como destaca a figura 50.  

 

Em contrapartida, Iida (2005) afirma que a participação efetiva dos usuários envolve 

níveis crescentes de aquisição de conhecimentos, mudanças de comportamentos e 

controles de realimentação, que deve acontecer de forma contínua e cumulativa. Os 

pesquisadores devem ir repassando conhecimentos aos usuários de forma que, 

inicialmente, apenas os pesquisadores dominem o assunto e, à medida que o 

treinamento for acontecendo, os usuários possam se sentir auto-suficientes no 

domínio da questão. Portanto, coloca-se a importância da realização de treinamento 

aos usuários para que os mesmos estejam aptos a enxergar problemas e 

potencialidades da área em estudo.  

 

Assim, faz-se necessário lançar mão de um grupo de usuários que conduzam e 

participem de todas as etapas da pesquisa. Desta maneira, propõe-se que sejam 

selecionados e estipulados usuários que formem um “grupo representante”. Este deve 

ser selecionado por meio de uma adaptação de amostragem por conglomerados em 

combinação com amostragem estratificada.  

 

Os conglomerados, segundo Nascimento (1981) e Marconi e Lakatos (1999), dizem 

respeito a grupos formados e/ou cadastrados da população que se pretende estudar. 

No caso desta proposta, deve-se recorrer a associações ou instituição de apoio a 

pessoas com algum tipo de deficiência física. Tal justifica-se pela facilidade de 

encontrar pessoas que se encaixem no perfil da pesquisa, além de serem diretamente 

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento   

3ª. Fase 
Coleta de dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 
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comprometidas com a causa. A amostra deve abranger 30% dos sujeitos de cada 

conglomerado definido. Este percentual é justificado por ser estatisticamente 

representativo.  

 

Lançar mão da amostragem estratificada em conjunto com a amostragem por 

conglomerados permite que sejam consideradas as opiniões dos diversos tipos de 

usuários com diferentes características, sem distorção dos resultados. Portanto, na 

formação dos estrados devem ser considerados indivíduos que utilizem distintos tipos 

de tecnologia assistiva, como: cadeira de rodas, muleta, andador, bengala e prótese.  

 

Para a realização do treinamento, devem ser selecionados usuários diretos e indiretos, 

a depender do tamanho da área em estudo. Estas devem ser selecionadas levando 

em consideração a experiência com o local em estudo, além da disponibilidade e 

vontade dos sujeitos em participar do projeto. No caso de pesquisas com a 

participação de mais de 20 pessoas, para facilitar o andamento e controle das 

discussões, sugere-se a divisão do encontro em duas ou mais turmas.  

 

No intuito de facilitar a seleção dos usuários-participantes, o pesquisador/consultor 

pode, no momento da realização da identificação da área em estudo, por meio de 

entrevistas informais, consultar os usuários quanto ao interesse destes em 

participarem do treinamento e demais etapas da pesquisa. Faculta-se ao 

pesquisador/consultor, ainda, a opção de recorrer a associações de deficientes físicos 

e/ou motores ou entidades que dêem apoio a estas pessoas, visto serem locais de 

referência e à facilidade de encontrar pessoas que se enquadrem ao perfil da 

pesquisa.  

 

Buscando oficializar o recrutamento das pessoas, deve ser enviada uma 

correspondência às mesmas, explicando os objetivos da pesquisa, informando hora e 

local do encontro e situando-as parcialmente a respeito dos assuntos a serem 

debatidos. É de suma importância, ainda, que esta carta ressalte a importância da 

participação das pessoas, incentivando-as tanto ao comparecimento ao encontro 

como à efetiva participação durante as discussões, conforme modelo no Apêndice A.  

 

Para recrutamento de pessoas de qualquer idade, Morgan (1997) recomenda que a 

motivação para atender ao chamado deva ser incrementada pela compensação deles 

por seus investimentos com um incentivo, como um pagamento ou presente 

apropriado. Se possível, vale oferecer facilidades de transporte para chegar ao local 
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do encontro, como forma de incentivar seu comparecimento. Entretanto, pela 

inviabilidade de incentivar os sujeitos financeiramente e, principalmente, em função da 

qualidade da participação esperada dessas pessoas, coloca-se que esta participação 

deva ser incentivada a partir da conscientização dos mesmos e da ajuda de transporte 

ao local do encontro. Visto que, desta maneira, só participariam da pesquisa pessoas 

realmente interessadas na questão da acessibilidade, aquelas que enxergam tal como 

fundamental a suas vidas e possibilitariam uma discussão rica, de alta qualidade e 

eficiente.  

 

Em contrapartida, vale mencionar, ainda, que tais incentivos terão pouco efeito quando 

circunstâncias que fujam do controle individual impedir o comparecimento, como no 

caso de doenças. É necessário prever tais circunstâncias ao recrutar os participantes. 

É importante fazer um recrutamento acima do previsto devido às pessoas que não 

comparecerem no dia. Morgan (1997) recomenda que sejam recrutados em torno de 

20% acima do previsto. Barrett e Kirk (2000), após a realização de uma pesquisa que 

envolvia uma discussão em grupo com participantes idosos, deficientes e seus 

“cuidadores”, sugerem aumentar este recrutamento acima do proposto por Morgan 

quando tratar de participantes idosos, deficientes e seus ajudantes. 

 

Tal treinamento deve ser realizado no formato de aula participativa, onde o 

pesquisador deve expor os principais pontos e realizar discussões construtivas com os 

usuários participantes. O objetivo principal deste é a conscientização dos participantes 

quanto aos seus direitos de ir e vir, que não podem ser tolhidos por descaso da 

sociedade quanto a participação de pessoas com algum tipo de limitação nesta; 

quanto a participação econômica das pessoas com restrição no mercado, 

movimentando grande parte da economia nacional e mundial, inclusive do mercado 

turístico; entre outros. A discussão deve deixar clara aos participantes que 

acessibilidade não é uma questão de comoção e sim de direitos dos cidadãos e de 

necessidades do mercado, que já percebeu o potencial financeiro desta parcela da 

população. Os principais assuntos abordados devem ser: design universal, legislação, 

quantitativo de população, quantitativo de capital movimentado pelas pessoas com 

deficiência e/ou restrição no país e no mundo, potencial turístico da parcela da 

população com algum tipo de restrição, conscientização da importância da voz ativa 

dos usuários na busca de melhores condições de acessibilidade. Este treinamento 

deve servir, ainda, para explicar aos participantes os objetivos e etapas da pesquisa 

de que farão parte. O apêndice B trata do exemplo da aula-treinamento a ser aplicada 

na pesquisa.  
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A partir do treinamento de conscientização destas pessoas, admite-se que estes 

usuários serão “a voz da sociedade” durante grande parte do estudo de caso.  

 

3ª. Fase: Coleta de dados 

 
Figura  51: esquema gráfico da proposta, destacando-se a terceira fase. 

 

Como destaca a figura 51, inicia-se a 3ª. Fase, Coleta de dados. Propõe-se, então, 

que a coleta de dados seja iniciada a partir de entrevistas semi-estruturadas com 

usuários diretos e indiretos do local em estudo. Nesta etapa, devem ser entrevistadas 

tanto as pessoas que fizeram parte do treinamento, ou seja, do “grupo representante”, 

quanto usuários presentes no sítio em estudo no momento da entrevista, a partir de 

amostra aleatória, sendo priorizados aqueles que apresentem algum tipo de restrição 

física.  

 

Baseando-se em Aragall et al (2003), o usuário deve responder a questões fechadas, 

elaboradas com base na NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), normas de acessibilidade 

internacionais e princípios do design universal, onde o respondente deverá avaliar 

cada item questionado e atribuir aos mesmos a característica de ‘recomendável’ ou 

‘indispensável’ para o bom funcionamento da acessibilidade do sítio em estudo. 

Propõe-se, ainda, solicitar aos entrevistados que relatem itens adicionais, não 

colocados no questionário, mas que julguem pertinentes e que atribuam a estes a 

mesma classificação, conforme Apêndice C.  

 

O caráter de ‘recomendável’ deverá ser atribuído a questões que os usuários julguem 

importantes, mas que, caso não estejam presentes no local, ainda assim seria 

possível o deslocamento e acesso das pessoas com deficiência ao sítio. Segundo 

Ferreira (1999), recomendável trata de algo “digno de ser recomendado, estimável”.  

 

O cunho de ‘indispensável’ deverá ser relacionado a questões que os usuários 

julguem imprescindíveis, totalmente necessárias para que as pessoas com deficiência 

possam ter acesso e se deslocar pelo sítio em estudo. Para Ferreira (op. cit.) é algo 

“que não se pode dispensar, que é absolutamente necessário, essencial, 

imprescindível”.  

 

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 
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Os resultados deverão ser registrados em planilhas estruturadas. Os dados obtidos 

com as questões fechadas deverão ser tabulados a partir de um estudo estatístico. 

Aqueles obtidos a partir das sugestões dos usuários deverão ser classificados de 

acordo com semelhança de significados, com base na Análise de Conteúdo (Bardin, 

2000) e, então, tabulados estatisticamente.  

 

Esta etapa da Proposta pretende demonstrar a percepção dos usuários em relação 

aos aspectos indispensáveis ao incremento da acessibilidade física, ter subsídios para 

a discussão das questões levantadas, a ser realizada na próxima etapa da pesquisa, 

além de, indiretamente, obter sugestões de melhoria.  

 

Concluídas as tabulações, segue-se a etapa de preparação para a realização do 

Passeio Acompanhado (Bins Ely, 2004) Enriquecido.  

 

Segundo Bins Ely (op. cit.), o método Passeio Acompanhado é realizado a partir de 

visitas com um convidado, geralmente pessoa com algum tipo de limitação ou que 

apresente alguma característica relevante para a pesquisa. Percursos e atividades são 

propostos com antecedência e supervisionados com o objetivo de avaliar as ações, o 

comportamento e o relacionamento do usuário com o local em que se pretende 

avaliar. O pesquisador acompanha, mas não auxilia o entrevistado. As questões que 

se deseja pesquisar são registradas através de caderneta de campo, gravação de 

entrevistas e registros fotográficos e/ou em vídeo. 

 

O método proposto por Bins Ely sofreu alteração na nomenclatura pela proposta de 

enriquecer a coleta de dados obtida a partir dele. O sujeito deverá realizar o percurso 

relatando dificuldades e facilidades encontradas naquele trecho (como sugere o 

modelo tradicional), o pesquisador deverá portar um mapa/esquete da área percorrida, 

onde deverá marcar os trechos que impõem maiores constrangimentos em relação à 

acessibilidade física. E, ao concluir o percurso, será solicitado ao sujeito que responda 

a entrevista, formatada nos moldes do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC (Lefèvre e 

Lefèvre, 2003; Lefèvre e Lefèvre, 2006).  

 

O Passeio supracitado deve ser realizado pelos usuários do “grupo representante”, 

pois se admite que estes já possuem conhecimentos suficientes para encararem o 

ambiente em estudo na situação de avaliadores.  
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As rotas para realização do Passeio Acompanhado Enriquecido devem ser definidas a 

priori. Sugere-se que o julgamento para tal seleção deva ocorrer durante a primeira 

fase dos procedimentos metodológicos propostos, a fase de Identificação da área em 

estudo. Visto que é neste momento que o pesquisador levanta dados relativos a 

características físicas e de uso do ambiente. Propõe-se que sejam definidas, no 

mínimo, 3 rotas. Este número pode variar de acordo com o tamanho da área a ser 

estudada. Estas devem ser selecionadas levando em consideração a apropriação que 

os tipos de usuários fazem delas: uma deve ser amplamente utilizada por usuários 

diretos freqüentes, outra por usuários diretos esporádicos e uma terceira deve atender 

aos objetivos de ambos. Vale selecioná-las, ainda, pelo grau de dificuldades impostas, 

escolhendo rotas com baixo, médio e alto comprometimento em relação à 

acessibilidade física.  

 

Pautando-se em Colette (2001), que destaca que o ponto chave em métodos que 

valorizem e potencializem a participação ativa de seus usuários é a formulação das 

questões de questionários e entrevistas, ressalta-se a importância da cuidadosa 

preparação dos instrumentos que serão aplicados a seguir, pois estes irão pautar toda 

a coleta de dados nesta etapa da pesquisa. As perguntas devem ser motivadoras, 

capazes de despertar a atenção e a reflexão do sujeito sobre o tema. Devem ser 

simples e claras, considerando o contexto e respeitando a integridade do participante.  

 

A elaboração da entrevista, baseada no Discurso do Sujeito Coletivo, deve ser 

realizada dando ênfase aos dados obtidos com a primeira etapa da pesquisa 

(identificação da área em estudo) e baseando-se nos princípios norteadores da NBR 

9050/2004 (ABNT, 2004), normas internacionais de acessibilidade, PPS e Design 

Universal. Assim, pode-se investigar o ponto de vista dos usuários em relação à 

opinião dos demais usuários e em relação aos dados levantados e priorizados com a 

revisão da literatura.  

 

O Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre e Lefèvre, 2003; Lefèvre e Lefèvre, 2006) 

busca descrever e expressar determinada opinião ou posicionamento sobre um tema 

presente numa formação sociocultural. Trata-se de pesquisa junto aos usuários, 

dividida em algumas questões abertas, direcionadas a serem respondidas por uma 

amostra de população; cada uma destas questões gera um número variado de 

diferentes posicionamentos, ou seja, de distintos DSCs (Discursos do Sujeito 

Coletivo). 
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Para esta proposta, a utilização do DSC é justificada pela intensa participação que se 

pretende dar aos usuários. Supõe-se que este método possa trazer importantes 

contribuições no que tange a captação de dados sobre idéias centrais de distintos 

grupos de usuários, assim como a comparação do que são pensamentos individuais e 

coletivos.  

 

Devem ser aplicadas a usuários diretos freqüentes e esporádicos e usuários indiretos, 

no intuito de constatar se há diferenciação de opinião entre estes estratos 

populacionais, uma vez que suas experiências com o sítio histórico em estudo são 

distintas. Ressalta-se, ainda, que o método deve ser aplicado, dentro destes estratos, 

a dois grupos: um de pessoas que tenham realizado o Passeio Acompanhado 

Enriquecido, ou seja, aquelas que compõem o “grupo representante”, o qual deve ser 

aplicado ao final do trajeto do Passeio; e o outro com pessoas que não realizaram o 

mesmo. Assim, pretende-se captar dados que informem se há diferenciação de pontos 

de vista ao colocar o sujeito na condição de avaliador das condições do ambiente, 

principalmente em relação às diferenças qualitativas que os usuários percebem, visto 

que estes acabaram de experenciar o local, no caso dos que realizaram o passeio, ou 

se o conhecimento do local, adquirido em outros momentos, é suficiente para tal, no 

caso dos que não percorreram o trajeto estabelecido.   

 

Desta maneira, indiretamente, avalia-se até que ponto a acessibilidade, ou falta dela, é 

marcante na vida das pessoas. E, em caso de más condições de acessibilidade, pode-

se entender se as pessoas já estão acostumadas com tal situação e nem enxergam 

mais os problemas ou se a situação é tão crítica que, mesmo não estando na situação 

de avaliadores do ambiente, não há como abstrair tal situação.  

 

Assim, deve ser solicitado aos usuários que reflitam e respondam a respeito das 

condições de acessibilidade física do sítio histórico urbano de modo geral, das 

principais barreiras impostas às pessoas com limitação física e os riscos derivados 

dessas, das maneiras de reverter quadros de exclusão por não haver acessibilidade, 

sugestões de melhorias, além das questões levantadas pelos usuários na primeira 

fase da coleta de dados. O Apêndice D traz as questões a serem colocadas aos 

respondentes com base na revisão da literatura, entretanto, vale ressaltar que podem 

haver questões a serem elaboradas a partir dos resultados da primeira etapa da 

estratégia metodológica, variando de acordo com cada caso. 
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Finalizados os Passeios Acompanhados Enriquecidos e a aplicação de entrevistas 

baseadas no DSC com usuários que não realizaram os passeios, deve-se proceder a 

tabulação dos dados.  

 

Os dados obtidos durante os trajetos propostos para os Passeios devem ser 

transcritos e analisados de acordo com a similaridade de respostas. Deve ser 

realizada análise estatística, no sentido de apontar os principais problemas, e suas 

conseqüências, observados pelos usuários.  

 

A partir dos mapas/esquetes construídos pelo pesquisador/consultor, durante o trajeto 

de todos os Passeios Acompanhados Enriquecidos, contendo os pontos mais críticos 

em relação aos riscos e desconfortos apresentados pelo ambiente e a marcação dos 

locais que permitem deslocamento e acesso de modo autônomo e seguro, deve ser 

traçado um mapa resultante com tais dados, resultado de análise dos dados obtidos 

com os mesmos. Objetiva-se, assim, a partir da proposta do Método do Espectro de 

Acessibilidade, de Baptista et al (2003), a visualização da acessibilidade da área 

pesquisada, de modo a apresentar as rotas mais acessíveis para usuários que 

apresentem alguma limitação física.  

 

Os dados obtidos com as entrevistas realizadas a partir do DSC devem ser transcritos 

para se proceder às análises. Devem ser extraídas as Expressões Chave (Ech), as 

Idéias Centrais (Ics) e as Ancoragens (Acs) para a formação dos Discursos do Sujeito 

Coletivo (DSCs) propriamente ditos. 

 

As Expressões Chave são trechos selecionados do material verbal de cada 

depoimento que melhor descrevem seu conteúdo. As Idéias Centrais são fórmulas 

sintéticas que descrevem o(s) sentido(s) presente(s) no material e também nos 

conjuntos de respostas de diferentes indivíduos, que tem sentido semelhante ou 

complementar. As Ancoragens são como as Idéias Centrais, fórmulas sintéticas que 

descrevem não mais os sentidos, mas as ideologias, valores, crenças, presentes no 

material verbal das respostas individuais ou nas agrupadas, sob a forma de 

afirmações genéricas destinadas a enquadrar situações particulares. Na metodologia 

do DSC considera-se que existem Ancoragens apenas quando estão presentes, no 

material verbal, marcas discursivas explícitas destas afirmações genéricas. 

 

Os Discursos do Sujeito Coletivo são as reuniões das Expressões Chave presentes 

nos depoimentos, que tem Idéias Centrais e/ou Ancoragens de sentido semelhante ou 
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complementar. Estas Expressões Chave de sentido semelhante formam depoimentos 

coletivos redigidos na primeira pessoa do singular, com a finalidade principal de 

marcar, expressivamente, a presença do pensamento coletivo na pessoa de um 

Sujeito e de um Discurso Coletivo. É como se todos falassem como se fossem (ou por 

meio de) um só (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006).  

 

4ª. Fase: Em busca dos requisitos projetuais  

 
Figura  52: esquema gráfico da proposta, destacando-se a quarta fase. 

 

Como destaca a figura 52, finaliza-se a Proposta com a 4ª. Fase, Em busca dos 

requisitos projetuais, que, reforçando os preceitos da ergonomia participativa, tem a 

finalidade de intermediar a discussão construtiva, entre usuários diretos e 

pesquisadores/consultores, a respeito dos aspectos levantados nas fases anteriores 

da pesquisa, no intuito de chegar a recomendações de requisitos projetuais que 

atendam a toda a população.  

 

O objetivo principal deste momento diz respeito à troca de conhecimentos. De acordo 

com Susin et al (2001), a comunidade local é a que mais conhece a área e suas 

peculiaridades, oferecendo aos consultores melhor compreensão da maneira de viver 

e pensar dos moradores, costumes, formas de ocupação e apropriação do espaço. Em 

contrapartida, são esses que dispõem das capacidades e facilidades técnico-

científicas para aplicar ao ambiente. Daí a importância da realização da discussão 

coletiva, a fim de chegar a uma solução equacionada para todos. Propõe-se, então, a 

realização de Focus groups na tentativa de alcançar tais resultados.  

 

O Focus group é um método bem estabelecido de inquérito social, tendo a forma 

estruturada de discussão, que envolve o compartilhamento e aperfeiçoamento 

progressivo de opiniões e idéias dos participantes.  A técnica é especialmente valiosa 

para analisar temas ou domínios que dão origem a opiniões divergentes ou que 

envolvam questões complexas que precisam ser exploradas em profundidade 

(MORGAN, 1997). Assim, são elaboradas propostas para serem submetidas aos 

participantes, que poderão acatá-las, modificá-las ou rejeitá-as totalmente. O resultado 

deste processo deverá ser um produto acordado e assumido por todos.  

 

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 
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Os sujeitos participantes desta etapa da pesquisa devem ser aqueles que compõem o 

“grupo representante” e, conseqüentemente, acompanharam todo o percurso da 

pesquisa. Pois se considera que, desta maneira, estas pessoas sejam as mais 

envolvidas e comprometidas com o sucesso do estudo, logo, as mais aptas a dar 

sugestões de melhorias. 

 

No que tange aos usuários diretos, admite-se a possibilidade de parte desta população 

ser constituída de idosos. Segundo Barrett e Kirk (2000), estes podem apresentar 

dificuldades de sustentação de atenção, capacidades de memória e concentração 

reduzidas, problemas de comunicação e de interpretação, entre outros. Em função 

disto, propõe-se a realização de um focus group enriquecido, ao qual será 

denominado ‘Oficina’.  

 

A proposta é que seja formado um grupo com 15 a 20 pessoas por sessão, além do 

moderador e de seu auxiliar. O grupo deve ser dividido em pequenos grupos 

heterogêneos com 4 ou 5 participantes. Tal divisão é justificada por aumentar a 

interação e a confiança mútua entre as pessoas, trabalhando “face-a-face”, 

melhorando a dinâmica e a produtividade dos trabalhos.  

 

Assim como na realização do treinamento de conscientização, em estudos de caso 

que o “grupo representante” seja maior que 20, sugere-se a realização de duas 

turmas, ou mais, para a aplicação da Oficina. 

 

Deve ser elaborado um roteiro prévio de questões a serem discutidas e/ou 

solucionadas, que serão geradas a partir dos dados obtidos anteriormente. Para 

enriquecer a discussão e auxiliar na manutenção da concentração dos participantes, 

sugere-se a utilização de mapas, fotos e/ou vídeos que ilustrem os problemas 

encontrados e a localização dos mesmos; quadros para escrever, onde podem ser 

colocadas a idéia central que esteja sendo discutida; tarjetas de visualização móvel 

(Cordioli, 2001), que são tarjetas em vários formatos, tamanhos e cores, possibilitando 

a escrita das idéias, com tamanho de letra que permita a visualização numa distância 

de até 10 metros, que devem ser fixadas num painel por alfinetes, ficando visível a 

todos os participantes e reordenadas sempre que necessário, possibilitando, assim, 

estabelecer melhor dinâmica ao evento por meio da construção de um raciocínio 

lógico e objetivo pelo conjunto. Além de qualquer outro dispositivo que possa auxiliar 

os participantes no sentido da manutenção da atenção, comunicação, memorização 

dos itens discutidos e concatenação de idéias e pensamentos. 
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O bom andamento da discussão cabe ao moderador, responsável por organizar e 

orientar o processo da discussão, sem limitar ou inibir os participantes, de modo que 

as respostas para as questões que estão trabalhando sejam formuladas 

conjuntamente e haja um comprometimento com a efetivação dessas respostas. 

Assim como Krueger (1994) relatou, os participantes devem sentir que o moderador é 

a pessoa apropriada para lhes fazer as questões. Cabe ao moderador, segundo 

Colette (2001), moderar, regular, regrar, conter nos limites justos o processo grupal e a 

produção do grupo de modo a criar um ambiente de confiança, escuta, respeito e 

objetividade; facilitar a comunicação interpessoal, orientar as reflexões dos 

participantes para a finalidade que os reúne, fomentar a criatividade e colaborar para 

que o grupo chegue aos resultados esperados.  

 

Os dados a serem discutidos serão aqueles coletados nas fases anteriores da 

pesquisa para, então, se chegar a propostas de melhorias. Coletadas as sugestões do 

grupo, devem ser apresentadas aos participantes soluções encontradas em outros 

sítios históricos urbanos para a resolução dos problemas priorizados, a fim de gerar 

discussões que cheguem a um consenso de proposta de requisitos projetuais ao sítio 

estudado. Dentre os problemas priorizados e suas soluções, podem, se discutidos 

entre usuários e pesquisadores/consultores quais aspectos são mais urgentes, 

definindo intervenções a curto, médio e longo prazo.  

 

A(s) sessão(ões) deve(m) ser registrada(s) em áudio, e se possível, também em 

vídeo, para facilitar o tratamento dos dados, que resultarão na definição dos requisitos 

projetuais. 

  

5.1| Aplicação da estratégia de procedimentos metod ológicos 
passo-a-passo 
 

 
Figura 48: esquema gráfico apresentando as fases da proposta de procedimentos metodológicos para 

avaliação da acessibilidade física em sítios históricos urbanos. 
 

A seguir, serão detalhados os procedimentos metodológicos passo-a-passo, 

baseando-se no esquema gráfico da figura 48, que ilustra as fases propostas para 

1ª. Fase 
Identificação da 
área em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de 
dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos 
projetuais 
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avaliar acessibilidade física em sítios históricos urbanos. Justifica-se a replicação da 

figura 48, anteriormente apresentada, por se tratar do esquema gráfico das fases 

propostas para atingir os objetivos pretendidos ao utilizar os procedimentos 

metodológicos sugeridos nesta pesquisa. Visto que este sub-capítulo trata do formato 

que deverá ser repassado ao pesquisador/consultor que pretende aplicar esta 

Proposta em um sítio histórico urbano qualquer a fim de avaliar a acessibilidade física 

do mesmo, também serão replicadas as figuras 49, 50, 51 e 52. 

 

Vale ressaltar que os procedimentos metodológicos propostos a seguir pretendem 

avaliar a acessibilidade física em sítios históricos urbanos, no que diz respeito aos 

espaços de circulação públicos e acessos (entradas/saídas) das edificações de uso 

público, visando subsidiar propostas de requisitos projetuais de melhoria aos 

problemas levantados e controlar as inadequações do ambiente físico. Assim, as 

tarefas que esta Proposta avalia são: “se deslocar nas áreas de circulações livres 

públicas” e “acessar prédios públicos e coletivos”, sendo que, neste caso, o que deve 

ser investigado são os acessos (entradas/saídas), e não o interior das edificações.  

 

Por considerar a efetiva opinião dos usuários ao realizarem atividades na área em 

estudo, esta proposta foca os usuários com algum tipo de restrição física, classificados 

em: 

 

• Usuários diretos : aqueles usuários que se relacionam diretamente com 

o local, realizando tarefas, vivenciando o ambiente. Podem ser usuários 

de cadeiras de rodas, de muletas, de andador, de prótese e/ou idosos. 

São subdivididos em: 

- usuários diretos freqüentes: aqueles que diariamente estão em 

contato com o local. Inserem-se os residentes e trabalhadores da área em 

estudo. 

- usuários diretos esporádicos: são aquelas pessoas que visitam o lugar 

vez ou outra, muito associado a pessoas que freqüentam a área em situação 

de lazer e/ou turismo.  

 

• Usuários indiretos : aquelas pessoas, com ou sem restrição, que 

auxiliam os usuários diretos com algum tipo de limitação física a se 

deslocarem e utilizarem o sítio histórico urbano. Tais auxílios podem ser 

caracterizados ao conduzir cadeiras de rodas, ajudar no deslocamento de 
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pessoas com mobilidade reduzida ao auxiliar no equilíbrio da pessoa, ao 

indicar barreiras, entre outros.  

 

No intuito de facilitar o andamento do estudo de campo, propõe-se que seja definido 

um grupo heterogêneo de usuários diretos e indiretos, definidos a partir de 

amostragem probabilística estratificada, que será denominado “grupo representante”. 

Este deve ser “a voz dos usuários” em todas as etapas do projeto. Sua formação 

deverá ser iniciada durante ou logo após a realização da primeira fase do projeto, 

como será explicado a diante.  

1ª. Fase: Identificação da área em estudo  

 
Figura 49: esquema gráfico da proposta, destacando-se a primeira fase 

 
1.1. Objetivos 

A intenção desta fase dos Procedimentos metodológicos é fazer o 

reconhecimento do sítio histórico urbano a ser estudado, descrever e delimitar a 

área, permitindo que o pesquisador entenda seu funcionamento, relacionando as 

principais características do local com os tipos de usuários e atividades 

realizadas. Além de, levantar os principais constrangimentos ergonômicos 

relacionados à acessibilidade física do ambiente.  

 

1.2. Amostra 

Nesta fase da pesquisa, não será necessário lançar mão de amostra específica 

de usuários, visto que as entrevistas a serem realizadas são de caráter informal, 

com intuito de levantar dados preliminares, devendo prevalecer amostragem 

aleatória com pessoas presentes na área em estudo no momento do 

levantamento de dados. 

 

1.3. Procedimentos 

a) Identificação do ambiente em estudo 

Para identificar o ambiente em estudo, devem-se realizar observações 

assistemáticas, pesquisas documentais e entrevistas abertas informais com 

usuários diretos e indiretos. A partir de tais, devem ser definidos os limites de 

realização da pesquisa e ilustrados em um mapa. 
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b) Identificação das características do sítio histórico em estudo 

A partir de pesquisas documentais e observações assistemáticas, devem-se 

levantar e descrever as características do ambiente, características históricas da 

área (colonização, estilo artístico, etc), topografia predominante, dimensão da 

área tombada e da área preservada e dimensão da área exata a ser trabalhada.  

 

c) Identificação dos tipos de atividades exercidas na área delimitada para 

estudo 

Com base em observações assistemáticas, entrevistas abertas com usuários 

diretos e indiretos e pesquisas documentais, devem ser reconhecidas as 

principais atividades exercidas. Devem-se relatar atividades relacionadas ao 

turismo, como os tipos de turismo realizados, as inter-relações entre tipos de 

turismo e ambientes mais visitados, características dos visitantes; as 

relacionadas a características residenciais, tais como áreas com maior 

concentração residencial, características dos residentes; e relacionadas a 

trabalho e prestação de serviços, como os tipos de serviços prestados e as 

áreas que mais se destacam em relação aos tipos de atividades presentes. 

 

d) Levantamento dos principais constrangimentos ergonômicos em relação à 

acessibilidade física na área delimitada para estudo 

Por meio de observações assistemáticas, devem ser levantados os principais 

constrangimentos ergonômicos presentes no local em estudo com base nos 

preceitos do design universal, da NBR 9050/2004 (ABNT, 2004) e na Taxonomia 

dos Problemas Ergonômicos, de Moraes e Mont’Alvão (2003) (Anexo B).  

 

1.4. Resultados esperados 

A partir da conclusão desta etapa da pesquisa, pretende-se obter dados 

referentes às características do ambiente, de apropriação por distintos tipos de 

usuários do local, além do levantamento das principais barreiras impostas às 

pessoas com algum tipo de limitação física no sítio em estudo.  

 

2ª. Fase: Treinamento  

 
Figura 50: esquema gráfico da proposta, destacando-se a segunda fase. 
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2.1. Objetivos 

O objetivo desta fase é conscientizar os usuários de seus direitos como cidadãos 

e de sua importância na sociedade para, a partir desta, obter subsídios que 

permitam, posteriormente, servir de base de dados para discussão a respeito de 

medidas que visem tornar os ambientes de uso mais universal possível.   

 

2.2. Amostras 

Devem participar do treinamento os sujeitos do “grupo representante”, que, 

conseqüentemente, serão o público-alvo participante de todas as demais fases 

da pesquisa.  

 

Como supracitado, o “grupo representante” é composto por usuários diretos e 

indiretos do local em estudo. Trata-se do grupo que participará de todas as 

etapas da pesquisa como a “voz” de todos os usuários. A opinião de seus 

participantes é fundamental desde a fase de levantamento dos problemas até a 

de sugestões de melhoria aos problemas encontrados. Por este motivo, há a 

necessidade deste ser estatisticamente representativo.  

 

A formação deste grupo de usuários deve ser definida a partir de amostragem 

por conglomerados em combinação com amostragem estratificada 

(NASCIMENTO, 1981, MARCONI; LAKATOS, 1999).  

 

Os conglomerados dizem respeito a instituições de referência e que dêem apoio 

a pessoas com deficiência, numa amostra indicativa de 30% de sujeitos com 

algum tipo de deficiência de cada conglomerado estipulado. Recorrer a estas se 

justifica por facilitar o processo de recrutamento dos mesmos.  

 

Enquanto a amostragem estratificada é utilizada por dar voz ativa, de modo 

equilibrado, a sujeitos com distintos tipos de deficiência. Dentro dos 30% dos 

sujeitos definidos, devem ser definidos estratos de pessoas usuárias de: 

cadeiras de rodas, andadores, próteses, bengalas, muletas, além de idosos com 

algum tipo de restrição física.  
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2.3. Procedimentos 

a) Recrutamento de sujeitos  

A seleção dos sujeitos do “grupo representante” deve levar em consideração a 

experiência com o local em estudo, disponibilidade e vontade dos sujeitos em 

participar do projeto.  

 

O pesquisador/consultor pode questionar o interesse das pessoas no momento 

da identificação do ambiente, fase anterior, ou, ainda, recorrer a associações 

de deficientes físicos ou entidades que dêem apoio a estas pessoas.  

 

No caso de recorrer a instituições de apoio a pessoas com deficiência física, 

deve-se selecionar 30% dos membros da(s) instituição(es) selecionada(s). Se a 

população formadora do “grupo representante” for de pessoas do sítio histórico 

urbano em estudo, este percentual deve ser em relação a usuários diretos e 

indiretos presentes na área delimitada para a pesquisa. 

 

No intuito de oficializar o recrutamento das pessoas, deve ser mandada uma 

correspondência às mesmas, explicando os objetivos da pesquisa, informando 

hora e local do encontro e situando-as parcialmente a respeito dos assuntos a 

serem debatidos. É de suma importância, ainda, que esta carta ressalte a 

importância da participação das pessoas, incentivando-as tanto em relação ao 

comparecimento ao encontro como à efetiva participação durante as coletas de 

dados e discussões (Apêndice A). 

 

b) Treinamento dos usuários diretos e indiretos selecionados para o estudo de 

campo 

Para realização da conscientização dos participantes, deve ser realizado um 

treinamento no formato de aula participativa, quando devem ser expostas pelo 

pesquisador/consultor questões a respeito de design universal, legislação, 

quantitativo de população, quantitativo de capital movimentado pelas pessoas 

com deficiência e/ou restrição no país e no mundo, potencial turístico da 

parcela da população com algum tipo de restrição, conscientização da 

importância da voz ativa dos usuários na busca de melhores condições de 

acessibilidade. Tais devem ser discutidas construtivamente com os usuários 

participantes. O Apêndice B traz o modelo da aula para o treinamento.  
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2.4. Resultados esperados 

Formar um grupo de usuários conscientes dos seus direitos de cidadãos e de 

seu valor na sociedade, dispostos a atuar em todas as fases da pesquisa, de 

modo que possam avaliar critica e construtivamente o sítio histórico urbano 

pesquisado.  

 

3ª. Fase: Coleta de dados 

 
Figura 51: esquema gráfico da proposta, destacando-se a terceira fase. 

 

3.1. Objetivos 

Coletar dados que demonstrem os principais constrangimentos impostos às 

pessoas com algum tipo de deficiência e/ou restrição física ao se deslocar no 

sítio histórico urbano em estudo.   

 

3.2. Amostras 

Devem participar de todas as etapas desta fase as pessoas do “grupo 

representante”. Entretanto, no caso das entrevistas semi-estruturadas, tanto as 

que visam reconhecer o caráter de recomendável X indispensável aos aspectos 

pesquisados, como as elaboradas com base no Discurso do Sujeito Coletivo, 

devem ser pesquisados, ainda, usuários diretos freqüentes e esporádicos 

presentes na área em estudo no momento da pesquisa, selecionados por meio 

de amostra aleatória.  

 

3.3. Procedimentos 

a) Entrevistas semi-estruturadas ‘recomendável X indispensável’ com usuários 

do “grupo representante” e usuários diretos presentes na área em estudo 

Devem ser aplicadas entrevistas semi-estruturadas, baseadas em Aragall et al 

(2003), onde o usuário deve responder a questões fechadas, elaboradas com 

base na NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), normas de acessibilidade internacionais 

e princípios do design universal, avaliando cada item questionado e atribuir aos 

mesmos a característica de ‘recomendável’ ou ‘indispensável’ para o bom 

funcionamento da acessibilidade física do sítio em estudo. Deve-se, ainda, 

solicitar aos entrevistados que relatem itens adicionais, não colocados no 
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questionário, mas que julguem pertinentes e que atribuam a estes a mesma 

classificação, conforme Apêndice C. 

 

O caráter de ‘recomendável’ deverá ser atribuído a questões que os usuários 

julguem importantes, mas que, caso não estejam presentes no local, ainda assim 

seria possível o deslocamento e acesso das pessoas com deficiência ao sítio. 

Enquanto o cunho de ‘indispensável’ deverá ser relacionado a questões que os 

usuários julguem imprescindíveis, totalmente necessárias para que as pessoas 

com deficiência possam ter acesso e se deslocar pelo sítio em estudo.  

 

b) Tabulação dos dados das entrevistas semi-estruturadas ‘recomendável X 

indispensável’  

Os dados obtidos a partir das questões fechadas devem ser tabulados 

estatisticamente. Aqueles adicionados pelos usuários devem ser analisados por 

meio de Análise de Conteúdo (Bardin, 2000) e, então, tabulados 

estatisticamente.  

 

c) Elaboração das entrevistas baseadas no Discurso do Sujeito Coletivo 

Com base nos resultados obtidos com as entrevistas ‘recomendável X 

indispensável’, preceitos da NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), do PPS e do design 

universal, devem ser elaboradas entrevistas semi-estruturadas nos moldes do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) (Lefèvre e Lefèvre, 2003; Lefèvre e Lefèvre, 

2006), que deverão ser aplicadas após a realização do Passeio Acompanhado 

Enriquecido. O modelo das questões baseadas na revisão da literatura encontra-

se no Apêndice D, ressaltando que podem ser elaboradas, ainda, questões caso-

a-caso, a partir dos resultados obtidos nas primeiras etapas da coleta de dados.  

 

d) Definição das rotas a serem realizados os Passeios Acompanhados 

Enriquecidos 

Com base nos dados obtidos com a primeira fase da pesquisa, devem ser 

definidas, no mínimo, 3 rotas para a realização do Passeio Acompanhado 

Enriquecido. Estas devem variar de acordo com o grau de dificuldade, 

escolhendo rotas com baixo, médio e alto comprometimento em relação à 

acessibilidade física. Além de levar em consideração a apropriação que os tipos 

de usuários fazem delas: uma deve ser amplamente utilizada por usuários 

diretos freqüentes, outra por usuários diretos esporádicos e uma terceira deve 

atender aos objetivos de ambos.  
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e) Elaboração dos mapas/esquetes para marcação dos pontos mais críticos e 

mais acessíveis pelo pesquisador durante o Passeio  

O pesquisador deve elaborar mapas/esquetes das rotas a serem percorridas 

durante o passeio acompanhado enriquecido, de modo que estes tenham pontos 

referenciais das edificações presentes nas rotas e características das mesmas 

que facilitem a marcação pelo pesquisador/consultor dos pontos mais críticos e 

mais acessíveis às pessoas com deficiência física.  

 

f) Realização do Passeio Acompanhado Enriquecido 

A tarefa dos sujeitos durante a realização dos Passeios Acompanhados 

Enriquecidos deverá ser se deslocar nos espaços livres públicos e acessar 

(entrada/saída) as edificações públicas e coletivos. O sujeito deverá realizar o 

percurso relatando dificuldades e facilidades encontradas naquele trecho (como 

sugere o modelo tradicional), o pesquisador deverá portar o mapa/esquete da 

área percorrida, onde deverá marcar os trechos que impõem maiores 

constrangimentos em relação à acessibilidade física. Ao final do percurso deverá 

realizar, ainda, entrevista semi-estruturada baseada no DSC, conforme Apêndice 

D. 

 

g) Entrevistas semi-estruturadas baseadas no DSC 

Devem ser aplicadas, conforme modelo no Apêndice D, ao final do Passeio 

Acompanhado Enriquecido com os usuários do “grupo representante”. E, ainda, 

a usuários diretos presentes no ambiente em estudo, escolhidos a partir de 

amostra aleatória. 

 

h) Tabulação dos dados obtidos com o Passeio Acompanhado Enriquecido 

Os dados obtidos durante os trajetos propostos para os Passeios devem ser 

transcritos e analisados de acordo com a similaridade de respostas, através da 

Análise de Conteúdo (Bardin, 2000). Deve ser realizada análise estatística no 

sentido de apontar os principais problemas, e suas conseqüências, observados 

pelos usuários.  

 

Em relação aos mapas/esquetes, os dados adquiridos deverão ser tratados de 

modo a gerar um mapa com as áreas mais críticas e mais acessíveis dos 

percursos. 
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i) Tabulação dos dados obtidos com as entrevistas semi-estruturadas 

baseadas no DSC 

Os dados obtidos a partir das entrevistas realizadas a partir do DSC devem ser 

transcritos para se proceder às análises. Devem ser extraídas as Expressões 

Chave (Ech), as Idéias Centrais (Ics) e as Ancoragens (Acs) para a formação dos 

Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs) propriamente ditos. 

 

As Expressões Chaves são trechos selecionados do material verbal de cada 

depoimento que melhor descrevem seu conteúdo. As Idéias Centrais são 

fórmulas sintéticas que descrevem o(s) sentido(s) presente(s) no material e 

também nos conjuntos de respostas de diferentes indivíduos, que tem sentido 

semelhante ou complementar. As Ancoragens são como as Idéias Centrais, 

fórmulas sintéticas que descrevem não mais os sentidos, mas as ideologias, 

valores, crenças, presentes no material verbal das respostas individuais ou nas 

agrupadas, sob a forma de afirmações genéricas destinadas a enquadrar 

situações particulares. Na metodologia do DSC considera-se que existem 

Ancoragens apenas quando estão presentes, no material verbal, marcas 

discursivas explícitas destas afirmações genéricas. 

 

Os Discursos do Sujeito Coletivo são as reuniões das Expressões Chave 

presentes nos depoimentos, que tem Idéias Centrais e/ou Ancoragens de sentido 

semelhante ou complementar. Estas Expressões Chave de sentido semelhante 

formam depoimentos coletivos redigidos na primeira pessoa do singular, com a 

finalidade principal de marcar, expressivamente, a presença do pensamento 

coletivo na pessoa de um Sujeito e de um Discurso Coletivo. É como se todos 

falassem como se fossem (ou por meio de) um só (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006).  

 
3.4. Resultados esperados 

Obter dados que apontem os principais problemas relacionados à acessibilidade 

física no ambiente em estudo, de modo que possam ser construídos mapas com 

rotas mais acessíveis e com os trajetos que impõem maiores barreiras às 

pessoas com algum tipo de limitação. Além de ter subsídios para discussão, na 

próxima etapa, das possíveis soluções aos constrangimentos encontrados.  
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4ª. Fase: Em busca dos requisitos projetuais 

 
Figura 52: esquema gráfico da proposta, destacando-se a quarta fase. 

 

4.1. Objetivos 

Gerar propostas de requisitos projetuais aos problemas levantados e priorizados, 

de modo que estes atendam a ampla gama de usuários, sendo estes 

equacionados e acordados por todos os participantes do estudo de caso.  

 

4.2. Amostras 

Devem fazer parte da discussão os sujeitos do “grupo representante”, além dos 

pesquisadores/consultores, de modo a tornar a discussão rica e equilibrada.  

 

4.3. Procedimentos 

a) Oficina: Focus group enriquecido 

Devem ser realizadas discussões construtivas entre usuários participantes 

(“grupo representante”) e consultores/pesquisadores, conduzidas por um 

moderador, de modo a obter requisitos projetuais acordados por todos.  

No intuito de facilitar a manutenção da atenção e concentração dos 

participantes, propõe-se que sejam utilizados dispositivos de registro de 

informação, como quadros branco, tarjetas de visualização móvel, entre outros. 

 

Após listados todos os problemas e suas soluções, podem, ainda, realizar 

discussões entre usuários e pesquisadores/consultores a fim de analisar quais 

aspectos são mais urgentes, definindo quais intervenções devem ser realizadas 

a curto, médio e logo prazo.  

 

4.4. Resultados esperados 

Pretende-se, ao concluir esta etapa da pesquisa, ter gerado propostas de 

requisitos projetuais de melhoria aos problemas diagnosticados, de modo a 

permitir que pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação física possam se 

deslocar nas áreas livres públicas e acessar as edificações públicas do sítio 

histórico urbano estudado com mais segurança, conforto e independência.  
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De posse destes dados, sugere-se, ainda, a realização de um relatório para ser 

encaminhado às autoridades competentes, de modo que a população possa 

cobrar medidas que facilitem a acessibilidade física no ambiente estudado. 

  

Ao passo que ao concluir todo o estudo de campo, possam-se ter obtido subsídios que 

avaliem esta Proposta de Procedimentos Metodológicos como um eficiente 

instrumento na avaliação da acessibilidade física de ambientes de sítios históricos.  

 

5.2| Estudo de Campo: Sítio histórico da cidade de Olinda-PE 
 

Para análise da Proposta de procedimentos metodológicos para avaliação da 

acessibilidade física em sítios históricos urbanos foi realizado estudo de campo no 

sítio histórico da cidade de Olinda, estado do Pernambuco.  

 

Olinda foi selecionada para a realização do estudo de campo por ser um dos mais 

importantes centros culturais do país. Seu sítio histórico foi declarado, em 1980, 

Monumento Nacional pelo Congresso Nacional Brasileiro, e, em 1982, reconhecido 

como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Em 2005, foi eleita a 1ª 

Capital Brasileira da Cultura para o ano de 2006, sendo a primeira vez que o Brasil 

elegeu uma capital cultural (PREFEITURA DE OLINDA, 2007). Oficializando, então, a 

cidade como um verdadeiro celeiro cultural internacional, museu vivo da história do 

Brasil, berço de sua nacionalidade, sendo fundamental permitir o acesso dos mais 

diversos tipos de usuários.  

 

Todo este reconhecimento é alicerçado em Freyre (1968), em Olinda 2º. Guia Prático, 

Histórico e Sentimental de Cidade Brasileira, obra que embasou a Carta de Inscrição 

de Olinda6 como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO. O autor 

coloca que os altos de Olinda não afastam seu público da história do Brasil, ao 

contrário, torna-os mais impregnados a ela. “Toda a larga fatia de paisagem brasileira 

que o olhar recorta do alto da Sé ou da Misericórdia – tão larga que alcança o farol de 

Santo Agostinho – é um pedaço da natureza tropical salpicado de vitórias dos homens 

sobre as cousas brutas; dos portugueses sobre as selvas”. A cidade ostenta ainda 

hoje algumas das casas e das igrejas mais antigas da América.  

                                                 
6 Carta de Inscrição de Olinda como Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Processo de inscrição consultado no Arquivo da 5ª. Superintendência Regional/IPHAN, caixa 287, Dossiê 
de Olinda. Anexo 6 – Estado de preservação. Texto de M. Augusto Carlos da Silva Telles – p. 46-48. 
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Neste sub-capítulo, também serão replicadas as figuras 49, 50, 51 e 52, que 

apresentam ao leitor o esquema gráfico da Proposta, destacando a fase que está 

sendo apresentada. Tais replicações justificam-se por facilitar o entendimento e o 

acompanhamento do leitor quanto às fases da Proposta. 

 

1ª. Fase: Identificação da área em estudo 

 
Figura 49: esquema gráfico da proposta, destacando-se a primeira fase 

 

A cidade de Olinda situa-se ao norte do estado do Pernambuco, região Nordeste do 

Brasil, a 8°01’42’’ de latitude e 34°51’42” de long itude. Limita-se, ao norte, com o 

município de Paulista, ao sul, com a cidade do Recife, ao leste, com o Oceano 

Atlântico e, a oeste, com Recife. É a terceira maior cidade de Pernambuco, abrigando 

em seus 40,83 km2 de extensão territorial uma população de 367.902 habitantes, o 

que significa uma densidade demográfica de 9,01 habitantes por km2, segundo o 

Censo Demográfico de 2000 (IBGE, 2002; PREFEITURA DE OLINDA, 2007). A partir 

de dados de Brasil (2005), abriga mais de 400.000 habitantes, sendo considerada de 

porte grande a partir da classificação deste autor, visto seu contingente populacional. 

 

Possui um dos mais harmoniosos acervos histórico artístico e religioso do Brasil. Sua 

fundação data de 1537, carta foral cedida pelo rei de Portugal. Foi a primeira capital do 

estado do Pernambuco durante o período colonial, um marco da cultura e da 

economia brasileira. Sede das primeiras ordens religiosas recém-chegadas da 

Metrópole, abrigou o primeiro Convento dos Carmelitas Calçados e Descalços do 

Brasil e o primeiro Convento dos Franciscanos (SILVA, 2006a). 

 

Segundo Santos (2006), Olinda se tornou um importante pólo econômico no fim do 

século XVI, fato que motivou a invasão dos holandeses. Depois da expulsão destes, a 

cidade começou a ser reconstruída, mas não recuperaria o prestígio que tivera até 

então. Até o início do século XX, por causa da, por assim dizer, estagnação, Olinda 

manteve preservada sua arquitetura. Então, as atividades culturais e o turismo 

começaram a se tornar relevantes, dando início às atividades de preservação e 

tombamento dos monumentos. 

 

Atualmente, faz parte da região metropolitana do Recife, abrigando populações 

satélites e consolidando-se como cidade dormitório através de blocos de casas 
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populares construídos nas zonas contíguas aos bairros periféricos de seu núcleo 

histórico (MARTINS, 1996). 

 

Preserva seu valioso e harmonioso acervo colonial, sobretudo, o seu rico patrimônio 

histórico artístico e barroco. Guardando, ainda, seu traçado original, de ruas estreitas e 

tortuosas, com uma significativa estrutura de casarões e monumentos representativos 

do período colonial em um sítio de exuberante beleza natural e de paisagem tropical 

expressiva (Martins, op. cit).   

 

Dos 40,83 km2 de extensão da cidade, 10,4 km2 são de área de preservação cultural e 

1,2 km2 formam o polígono de tombamento (PREFEITURA DE OLINDA, 2007; 

MARTINS, op. cit.). A figura 53 mostra o Plano Diretor da cidade de Olinda, 

detalhando a zonificação de todo o município. Enquanto as figuras 54 e 55 

demonstram detalhes das áreas de preservação cultural.  
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Figura  53: Plano diretor do município de Olinda-PE. 

Fonte: PREFEITURA DE OLINDA (2007). 
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Figura  54: Mapa do polígono de preservação e tombamento da cidade de Olinda-PE.  
Fonte: MARTINS (1996). 

 

 

 
Figura  55: Mapa de zonificação do polígono de preservação da cidade de Olinda-PE.  

Fonte: PMO/PCPSHO apud MARTINS (1996). 
 

 

 



    170 

Segundo Brasil (2005), o sítio histórico tombado corresponde a um fragmento da 

cidade, englobando alguns bairros, que abrigam uma população estimada em 10.000 

habitantes. Com número estimado de 2.000 domicílios neste perímetro.  

 

A classificação de fragmento da cidade é justificada pelo fato de que originalmente o 

tombamento referia-se ao núcleo formador dos séculos XVI e XVII, contendo todos os 

elementos necessários para a compreensão de uma cidade edificada no período 

colonial. A extensão do tombamento abrande áreas mais recentes, mas que não 

alteraram a compreensão do monumento original, entretanto, não englobam toda a 

área urbana atual (BRASIL, op. cit.). 

 

De acordo com Brasil (op. cit.), além do perímetro completo tombado, também foram 

contemplados no livro de tombos bens imóveis, inseridos no perímetro tombado, 

tombados isoladamente pelo IPHAN. São eles: Capela de São Pedro Advíncula, Casa 

com Maxurabi à rua do Amparo, no. 28, Casa do antigo Aljube, Convento de São 

Francisco, Igreja da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora do Monte, Igreja de Santa 

Teresa, Igreja do antigo Convento de Nossa Senhora do Carmo, Igreja e Mosteiro de 

São Bento, Palácio Episcopal (antigo), Seminário de Olinda e Forte de São Francisco 

ou do Queijo. 

 

Existem três esferas de proteção: Federal, Estadual e Municipal. O município possui 

bens tombados e legislação específica. A fiscalização ocorre geralmente dissociada e 

raramente em conjunto. Toda a área tombada pelo nível federal também o é pelo nível 

estadual. Na esfera municipal, a proteção é parcial, coincidindo em alguns pontos. 

(BRASIL, op. cit.). 

 

Em relação à dinâmica da área onde se insere o sítio histórico urbano tombado, há 

grande ocorrência de substituição de uso residencial por comercial, principalmente a 

partir de 1996, quando se iniciou o processo de revitalização com incentivo bancário 

para reformas em imóveis. Muitos destes imóveis desrespeitam a legislação. Ocorre, 

também, processo de adensamento de lotes, resultante de ampliações com 

conseqüente diminuição da área verde e do solo natural (Brasil, op. cit.). Vale 

ressaltar, ainda, que com base nas observações assistemáticas, constatou-se que a 

questão da acessibilidade não é uma questão levada em consideração. Ainda que os 

usuários descaracterizem seus imóveis e áreas públicas (como por exemplo, as 

calçadas) com intervenções contemporâneas, estes não são feitos em prol de um bem 

maior, como o acesso de todos.  



    171 

A produção cultural é bastante rica, em especial artesanato, festas religiosas e 

profanas (BRASIL, 2005).  

 

Segundo Prefeitura de Olinda (2007), no Pernambuco, trata-se de roteiro obrigatório 

de turistas nacionais e estrangeiros. O sítio histórico urbano de Olinda recebe 

diariamente centenas de visitantes, que sobem e descem suas ladeiras íngremes e 

percorrem suas ruas estreitas em busca da natureza exuberante e da arquitetura 

quatrocentista.  

 

Olinda oferece, ainda, aos visitantes uma rede de bons restaurantes, bares e hotéis e 

já começa a se firmar, inclusive, como novo pólo gastronômico da Região 

Metropolitana do Recife, atraindo tanto turistas quanto moradores das cidades 

circunvizinhas (GUIA DE PERNAMBUCO, 2008).  

 

Outro aspecto importante no perfil turístico de Olinda é a vitalidade cultural que a 

cidade costuma mostrar. São inúmeros eventos promovidos pela administração 

pública municipal ou por produtores culturais independentes, criando na cidade um 

clima de festa que dura o ano inteiro. Entre estes, se destacam o Olinda Arte em Toda 

Parte, o carnaval de Olinda, famoso internacionalmente e que, anualmente, 

transformam-na na capital da maior festa pagã do mundo (PREFEITURA DE OLINDA, 

op. cit.).  

 

O carnaval de Olinda em nada se assemelha ao do resto do Brasil. É o carnaval da 

participação coletiva na onda humana que se desloca, contorce e vibra na coreografia, 

a um tempo pessoal e geral do frevo, com a sugestão de suas marchas-frevos 

pernambucanas, insubstituíveis e únicas (SILVA, 2006b). De acordo com Veras 

(2006), são cerca de 400 blocos, troças, agremiações a desfilar em cada reinado de 

Momo, dispostos entre os 1.200m2 do sítio histórico urbano, resultando em um bloco 

para três metros quadrados. É, pois, uma genuína festa do povo.  

 

Além disso, Olinda oferece ao visitante a oportunidade de conhecer obras de artistas 

plásticos de renome internacional, como João Câmara, Tereza Costa Rego, Guita 

Charifker e outros artesãos anônimos, espalhados nos 71 ateliês existentes na cidade 

(GUIA DE PERNAMBUCO, op. cit.). Segundo Veras (op. cit.), e suas pesquisas junto à 

coordenação do Projeto Olinda Arte em Toda Parte, este número é ainda maior. 

Existem na cidade cerca de 100 ateliês e 300 artistas.  
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Em contrapartida, Brasil (2005) coloca que, devido à intensa presença humana, nos 

últimos tempos, o casario de Olinda tem sofrido o aparecimento de graves rachaduras 

em função da movimentação do solo. A modificação do relevo pelo crescimento 

urbano, pluviometria, sobrecargas e má execução de aterros têm exercido efeitos 

danosos ao Patrimônio edificado. Existem muitas descaracterizações de telhados com 

substituição de telhas de barro por outras de metal.  

 

O autor destaca, também, ataques de xilófagos, poluição visual devido a redes de 

energia e telefone. O turismo, especialmente na época do carnaval, apresenta 

características predatórias ao sítio.  

 

Com base nas observações assistemáticas, perceberam-se, ainda, problemas 

relativos à manutenção das áreas livres públicas do sítio, em especial nas vias, 

calçadas e praças. Sendo facilmente possível encontrar buracos, reparos mal-feitos 

que acarretam em barreiras como desníveis, além de entulhos, tanto de lixo como de 

materiais de construção, obstruindo a passagem.  

 

Ao cruzar os dados obtidos a partir de observações assistemáticas com Taxonomia 

dos Problemas Ergonômicos, de Moraes e Mont’Alvão (2003) e NBR 9050/2004 

(ABNT, 2004), foi possível perceber que os principais constrangimentos ergonômicos, 

em relação à acessibilidade física, encontrados nos diversos ambientes do sítio 

histórico urbano de Olinda-PE referem-se a barreiras físicas e barreiras atitudinais. 

 

Dentre as principais barreiras físicas percebidas nas áreas de circulação públicas 

destacam-se: desníveis entre vias e calçadas, tamanho da faixa livre para pedestres, 

descontinuidade da largura das calçadas, materiais de revestimento, manutenção 

inadequada, disposição inadequada do mobiliário urbano, inclinação excessiva de vias 

e calçadas.  

 

Em relação aos desníveis entre vias e calçadas, percebeu-se o agravamento do 

problema devido à inexistência de rampas de acesso às calçadas (figuras 56 e 57). 

Mesmo em prédios públicos importantes, como é o caso da Polícia Militar, exposto na 

figura 58, e o Mercado da Ribeira, exposto na figura 59, este acesso é dificultado. Tais 

situações limitam a independência e autonomia dos usuários diretos com deficiência 

física e forçam a atuação dos usuários indiretos, porém em muitas situações, como 

por exemplo, ao auxiliar usuários de cadeiras de rodas em locais onde o desnível é 

muito alto, estes precisam empregar muita força e posturas ocupacionais 
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inadequadas. Portanto, expondo a riscos tanto usuários diretos como indiretos. Tal 

situação pode acarretar em problemas de ordem movimentacional, de deslocamento, 

de acessibilidade, urbanística e espacial. 

            
Figura  56: inexistência de acesso entre vias e calçadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 
 

 
Figura  57: desníveis entre vias e calçadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
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Figura  58: inexistência de rampas de acesso entre via e calçada para acesso a Polícia Militar 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

 

     
Figura  59: inexistência de rampas de acesso entre via e calçada para acesso ao Mercado da Ribeira 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

 
O tamanho da faixa livre para pedestres em diversos ambientes do sítio em estudo é 

inferior ao 1,20m estabelecido pela NBR 9050/2004 (ABNT, 2004). Em muitas 

calçadas, como ilustrado na figura 60, até o deslocamento de pedestres sem 

deficiência ou restrição física é dificultado devido à largura da mesma, de apenas 50 

cm. Portanto, impossível a utilização da mesma por pessoa usuária de cadeira de 

rodas. Caracterizando, assim, constrangimentos ergonômicos de ordem de 

acessibilidade, urbanística e espacial, que obrigam que diversos tipos de usuários, 
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sejam pessoas com deficiência ou não, tenham que se deslocar pelas vias, disputando 

o espaço com os automóveis e favorecendo acidentes.  

  
Figura  60: Calçada com dimensão muito estreita. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
  

Ainda em relação às calçadas, outro aspecto que dificulta a circulação é 

descontinuidade das mesmas, tanto no que diz respeito à largura adequada como na 

existência da faixa livre de circulação, problema localizado em distintos ambientes do 

sítio histórico, como exemplificam as figuras 61 e 62.  

        
Figura  61: descontinuidade das vias de circulação pública dificultando o deslocamento. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
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Figura  62: descontinuidade das calçadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 
Aliados aos problemas dimensionais das vias de circulação pública para pedestres, a 

falta de manutenção adequada do sítio histórico dificulta ainda mais o deslocamento 

de seus usuários. Levando em consideração que inexiste uma rota com condições de 

acesso que permitam o deslocamento em segurança e com autonomia, a manutenção 

inadequada do sítio histórico acentua ainda mais os riscos de acidentes, como 

tropeções, quedas e escorregões. Os riscos são conseqüências tanto da falta de 

conservação física do ambiente (figuras 63, 63 e 65) como da limpeza ineficiente da 

área (figura 66). 

    
Figura  63: falta de conservação da via pública dificultando ainda mais o deslocamento dos usuários. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
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Figura  64: falta de manutenção na calçada caracterizando-se como barreira física. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 
 

  
Figura  65: falta de manutenção dificultando a continuidade do percurso. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
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Figura  66: falta de manutenção em relação à limpeza adequada. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

Devido às próprias características do sítio histórico urbano, os materiais de 

revestimento das calçadas e, principalmente, das vias também dificultam o 

deslocamento. Percebeu-se que a maioria das calçadas do sítio histórico urbano de 

Olinda já sofreu intervenções contemporâneas e sua pavimentação é revestida de 

cimento/concreto batido, o que facilita a locomoção, pois evita escorregões e 

tropeções, muito comuns, principalmente, entre os idosos ao se deslocar em pisos 

pavimentados com paralelepípedo (material de revestimento das vias). Em 

contrapartida, a disposição do mobiliário urbano em diversos ambientes deste sítio 

histórico obstrui as áreas de circulação livres pública, obrigando que as pessoas se 

desloquem pelas ruas, agravando o problema tanto pelas características do material 

de revestimento, como por estarem em constante risco de colisão com veículos 

motorizados. As figuras 67, 68, 69 e 70 ilustram a questão.  
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Figura  67: exemplo de mobiliário urbano obstruindo a circulação nas calçadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

       

  
Figura  68: exemplo de disposição inadequada do mobiliário urbano.  

Fonte: acervo da autora (2007). 
 



    180 

   
Figura  69: exemplo de disposição inadequada do mobiliário urbano, forçando as pessoas a se 

deslocarem pelas vias. 
Fonte: acervo da autora (2007). 

 
    

 
Figura  70: exemplo de disposição inadequada do mobiliário urbano.  

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

Por sua topografia, o sítio histórico de Olinda é repleto de ladeiras muito íngremes, a 

inexistência de corrimãos nestes locais se configura como barreira física, como ilustra 

a figura 71. Na tentativa de minimizar tal questão, foram realizadas intervenções 

contemporâneas e instalados/construídos diversos degraus ao longo da calçada, 

dificultando ainda mais o deslocamento de pessoas com deficiência física, 

principalmente aquelas usuárias de cadeiras de rodas, que se vêem obrigadas a se 

deslocar pelas vias, enfrentando os problemas já colocados, como exposto na figura 
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72. Vale ressaltar, ainda, que mesmo as pessoas que não apresentam deficiência ou 

restrição também preferem realizar o deslocamento através das vias (figura 71), o que 

reforça o argumento de que os degraus ao longo das calçadas atrapalham a todos. 

 

    
Figura  71: exemplo de ladeiras muito íngremes que não dispõem de corrimãos e guarda-corpos para 

auxiliar no deslocamento dos usuários. 
Fonte: acervo da autora (2007). 

 
 

 
Figura  72: exemplo de intervenções contemporâneas realizadas nas calçadas que dificultam ainda mais 

o deslocamento de usuários de cadeiras de rodas. 
Fonte: acervo da autora (2007). 
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No que diz respeito aos acessos (entradas/saídas) dos prédios públicos, os principais 

constrangimentos ergonômicos levantados dizem respeito à acessibilidade, visto que a 

maioria desconsidera o uso de pessoas com deficiência física, principalmente aquelas 

usuárias de cadeiras de rodas, uma vez que o acesso é possível apenas por escadas. 

As figuras 73, 74 e 75, respectivamente, ilustram a Prefeitura de Olinda, a Igreja de 

São João e a Igreja da Misericórdia, importantes equipamentos urbanos da cidade e 

que atendem (ou deveriam atender) a diversos tipos de usuários. 

 
Figura  73: Prefeitura de Olinda: acesso à edificação apenas por meio de escadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

  
Figura  74: Igreja de São João: acesso à edificação apenas por meio de escadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
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Figura  75: Igreja da Misericórdia: acesso à edificação apenas por meio de escadas. 

Fonte: acervo da autora (2007). 
 

As barreiras atitudinais percebidas no local pesquisado, caracterizam-se pela falta de 

conscientização por parte da população, que culminam por dificultar ainda mais o 

deslocamento e acesso das pessoas com deficiência física ao sítio histórico. As 

figuras 76 e 77 expõem alguns exemplos. A primeira ilustra a calçada obstruída por 

mobiliário móvel, como placa publicitária, enquanto a figura 77 demonstra que mesmo 

em situações onde a acessibilidade física foi considerada, como é o caso da rampa 

para acesso do estacionamento às lojas de artesanato no Mercado da Ribeira, a 

passagem é obstruída por objetos colocados no início/fim da rampa.  

 

     

Figura  76: placa publicitária obstruindo a calçada. 
Fonte: acervo da autora (2007). 
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Figura  77: produtos de artesanato obstruindo o início/fim da rampa de acesso ao Mercado da Ribeira. 
Fonte: acervo da autora (2007). 

 

Diante dos dados obtidos até esta etapa dos procedimentos metodológicos, foi 

possível perceber que a primeira parte desta foi eficiente no sentido de que possibilita 

ao pesquisador/consultor ter um apanhado geral das características do sítio histórico 

urbano em estudo. Foram identificados aspectos relacionados à história do local em 

estudo, seu funcionamento, potencialidades, principais agentes predatórios, além de 

análise geral dos constrangimentos ergonômicos relacionados à acessibilidade física 

no sítio. Ou seja, aspectos históricos, físicos, organizacionais e ergonômicos focados 

na acessibilidade física. 

 

Assim, conclui-se que já se tem subsídios suficientes para delimitar os limites para 

realização do estudo.  

 

A etapa da coleta de dados será realizada nos limites da área tombada do sítio. Tal 

justifica-se por ser a área mais importante do sítio histórico de Olinda, devido a sua 

imensa riqueza histórico-cultural. Conseqüentemente, há a necessidade de priorizar 

estas áreas, no sentido de que elas devem permitir acesso e uso de maior parcela da 

população com mais urgência que as demais localidades do sítio.   

 



    185 

Ao considerar os diversos tipos de usuários do ambiente em estudo, foram 

selecionadas áreas amplamente utilizadas tanto por turistas, como por moradores e 

trabalhadores do sítio, ou seja, usuários esporádicos e freqüentes, respectivamente. 

Dentro destes ambientes, como demonstra a figura 78, foram selecionadas três rotas 

para a realização do Passeio Acompanhado Enriquecido, uma das fases da etapa de 

coleta de dados.  

 

 

Figura  78: delimitação das rotas selecionadas para aplicação da etapa de coleta de dados.  
Fonte: Casa do turista (2007), com intervenções da autora. 

 

Apesar das rotas selecionadas não coincidirem em termos de tamanho, de extensão 

em quilometragem, estas tem pontos em comum que fazem com que sejam 

amplamente utilizadas pelos diversos tipos de usuários considerados. Tais referem-se 

a atrativos como: alimentação, compras/artesanato, vista/mirante, serviços de 

informações, praças e equipamentos urbanos importantes.  

 

Assim, têm-se as rotas: 

 

1) Rota A : início nos Quatro Cantos (Casa do Turista), na Rua Bernardo Vieira de 

Melo, seguindo reto em direção ao Mercado da Ribeira, passando pelo mesmo, 
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chegando até a Praça Laura Miller na Rua de São Bento, em frente ao Museu do 

Mamulengo.  

    
Figura  79: Casa do Turista. Fonte: acervo da autora (2008). 

Figura  80: Praça Laura Miller. Fonte: acervo da autora (2008). 
 

Nesta rota, além de lojas de artesanatos, residências, ateliês de arte, pousadas, 

lanchonetes e mirante, destacam-se: 

 

- Quatro Cantos : localizado ao fundo do vale, no cruzamento da Rua Prudente de 

Moraes com as Ladeiras da Misericórdia e da Ribeira. Segundo Rocha (1967), trata-se 

do “coração da zona antiga da cidade, onde se reúne parte da gente da velha guarda 

– o “Senadinho” – para comentar os acontecimentos. (...) As discussões noturnas do 

“Senadinho” são intermináveis e suas leis são inflexíveis.” 

 

- Casa do Turista : inaugurada em setembro de 2006, a casa, com 251 metros 

quadrados, fica na esquina da Rua Prudente de Moraes com Rua Bernardo Viera de 

Melo, no bairro dos Quatro Cantos. Tem por objetivo ser um espaço onde os usuários 

poderão captar informações sobre os pontos mais interessantes da cidade, oferecendo 

aos turistas uma experiência diferente, além de indicações de como reduzir gastos 

com hospedagem em hotéis e pousadas com preços reduzidos. No local trabalham 

equipes de guias turísticos capacitados para atender tanto visitantes brasileiros quanto 

estrangeiros. Foram instalados na casa caixas eletrônicos e casa de câmbio, além de 

quatro banheiros. Também existe um auditório destinado à realização de cursos de 

capacitação e formação de agentes de turismo (REVISTA MUSEU, 2006).  

 

- Polícia Militar de Pernambuco : localizada na Rua Bernardo Viera de Melo, s/nº, 

bairro da Ribeira, o prédio da Polícia Militar de Pernambuco, Companhia Independente 

de Apoio ao Turista – CIATur – tem por objetivo principal atender aos turistas que 

freqüentam o sítio histórico.  

 

79 80 
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- Ruínas do Senado : seguindo pela Rua Bernardo Viera de Melo, chega-se ao Monte 

da Ribeira, o mais meridional de Olinda. Situadas em frente ao Mercado da Ribeira, 

estão as ruínas do Senado da Câmara de Olinda, onde se reuniam em assembléia os 

vereadores e homens de maior destaque na cidade (ROCHA, 1967). 

 

 - Mercado da Ribeira : Construído no final do século XVII e início do século XVIII. A 

edificação é característica do Brasil colonial: piso em tijolaria, dois alpendres com 

pilastras e um batente em pedra portuguesa (PREFEITURA DE OLINDA, 2007). 

Segundo Rocha (1967) nunca foi um mercado de escravos, visto que eles eram 

vendidos em armazéns do Recife, próximos a locais de desembarques. Passou um 

tempo esquecido, mas depois de 1960 foi novamente se povoando, entretanto, de 

artistas plásticos e apreciadores de quadros, esculturas de madeira, móveis antigos e 

objetos de toda espécie, destinados ao adorno, transformando-se num ponto turístico 

de grande atração. De acordo com a Prefeitura de Olinda (op. cit.), o mercado foi 

restaurado no estilo original e nele funcionam várias galerias de artesanatos, oficinas 

de entalhadores, gravuras e pinturas.  

 

- Praça Laura Miller : trata-se de uma construção contemporânea, servindo de uma 

espécie de mirante, onde se tem uma agradável vista para o Recife. 

 

- Museu do Mamulengo : Fundado em 1995, o Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá 

é um local artístico e lúdico que oferece ao público um mundo habitado pelos mais 

diferentes bonecos. A casa possui um acervo de mais de 1.500 bonecos, sendo 

alguns do século XVIII. Funciona realizando exposições sazonais e temáticas, graças 

ao vasto número de bonecos que fazem parte do acervo. As exposições são 

organizadas em conformidade com a época do ano e até pelos visitantes que 

agendem idas prévias ao local. Dispõe, ainda, de sete salas para exposição, além de 

auditório para 50 pessoas, sala de aula, biblioteca, área para oficina e jardim. O 

museu funciona na rua de São Bento, nº 344 (PREFEITURA DE OLINDA, 2007). 

 

2) Rota B : início logo após a Praça Laura Miller da Rua de São Bento que fica em 

frente ao Museu do Mamulengo, seguindo em frente, passando pela Prefeitura, 

chegando até o Mosteiro de São Bento. 
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Figura  81: Praça Laura Miller. Fonte: acervo da autora (2008). 

Figura  82: Mosteiro e Igreja de São Bento. Fonte: acervo da autora (2008). 
 

Na rota em questão, podem ser encontradas pousadas, diversas lojas de artesanatos, 

um asilo feminino, mirante, residências, ateliês de arte, lanchonetes, restaurantes e 

bares, além de importantes edificações, tais como: 

 

- Faculdades Integradas Barros Melo : com 11 cursos de graduação e 6 de pós-

graduação, a faculdade, situada na rua de São Bento, faz com que o sítio histórico 

urbano de Olinda seja ainda mais dinâmico.  

 

- Arquivo público : localizado na Rua de São Bento, para Santana (2006) o prédio é o 

guardião da memória da cidade Patrimônio da Humanidade. A associação entre o 

acervo e a importância de Olinda para a compreensão e o conhecimento da 

construção da sociedade faz dele parte essencial desse patrimônio. Trata-se do único 

Arquivo público do Estado do Pernambuco.  

 

- Praça Monsenhor Fabrício : localizada na Rua de São Bento, em frente ao Palácio 

dos Governadores (Prefeitura de Olinda), dispõe de bancos para descanso e do busto 

do Monsenhor Fabrício. Na época do carnaval é ponto de encontro para os foliões.  

 

- Palácio dos Governadores (Prefeitura de Olinda) : segundo Rocha (1967), o antigo 

sobradão foi o Palácio dos Governadores da Capitania e também serviu de sede ao 

Curso Jurídico, entre meados de 1852 ao fim de 1854. De acordo com a Prefeitura de 

Olinda (2007), construído no século XVII, abrigou o antigo Paço da Assembléia 

Constituinte e Legislativa da Confederação do Equador. Abrigou, ainda o Teatro 

Melpôneme, o Fórum e o Colégio Arquidiocesano de Olinda. Atualmente, funciona 

como sede do Poder executivo de Olinda. Imponente edifício de arquitetura simples e 

palaciana, iluminado por lampiões imperiais, o Palácio dos Governadores conserva o 
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piso e as escadarias da nobreza. Localiza-se na Rua de São Bento, nº 123 – 

Varadouro. 

 

- Igreja e Mosteiro de São Bento : Sua construção original data de 1599, quando 

terminaram as obras de sua primeira construção. Arruinado com o incêndio de Olinda 

pelos holandeses, o mosteiro foi depois reparado, mas aos poucos. Nos meados do 

século XVIII, iniciou-se sua reconstrução, que resultaria em seu aspecto atual. Por ter 

sido reconstruído por partes, tem várias datas de acabamento das obras: 1761, 1779 e 

1783; e em 1860 foram realizadas obras de reparo (FREYRE, 1968). Segundo Silva 

(2002), o Mosteiro de São Bento foi inteiramente reconstruído e novamente decorado. 

O altar-mor ainda hoje desperta atenção por sua suntuosidade. Este se destaca, 

sobretudo, pela sua magnífica obra em talha dourada, cujo desenho é atribuído ao 

beneditino português, frei José de Santo Antônio Vilaça. No ano de 2001, o altar foi 

totalmente desmontado a fim de ser restaurado pelos conservadores da Fundação 

Joaquim Nabuco que, em 2002, o montaram em exposição realizada no Museu 

Guggenheim de Nova York. Nele encontram-se atualmente colocadas as imagens de 

São Bento (176 cm) e Santa Escolástica (176 cm), confeccionadas pelo mestre 

Gregório, e estofadas7 pelo pintor Francisco Xavier. Para Silva (2006c), o Mosteiro de 

São Bento é um dos mais importantes monumentos barrocos das Américas, e 

destaca, ainda, sua fachada com detalhes em pedra dos arrecifes e, no interior da 

igreja, suas colunas retorcidas (salomônicas) e todo o altar folheado a ouro, assim 

como os detalhes do púlpito, da cantaria e das sanefas em estilo rococó.  

 

3) Rota C : início na Igreja da Misericórdia, localizada na Rua Bispo Coutinho, 

seguindo em frente no sentido Igreja da Misericórdia- Igreja da Sé, passando pela 

Praça da Sé, até chegar a Igreja da Sé. 

 

  

                                                 
7 Trata-se de uma arte executada especialmente por artistas douradores, no sentido de debuxar figura 
com ponteio de ferro, riscando e descobrindo o dourado, que fica por baixo de uma camada de tinta 
propositalmente colocada (Antonio Moraes Silva apud SILVA, 2002). 
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Figura  83: Igreja da Sé. Fonte: acervo da autora (2008). 

Figura  84: Igreja da Misericórdia. Fonte: acervo da autora (2007). 
           

A presente rota, que pode ser caracterizada como a mais turística das rotas 

selecionadas, dispõe de bares, lanchonetes, restaurantes, mirantes, lojas de 

artesanato, barracas de artesanato, barracas de comidas típicas, residências, ateliês 

de arte. Entre os pontos a serem destacados dessa área, colocam-se: 

 

- Igreja da Misericórdia : No Alto da Sé, encontram-se as mais antigas construções da 

primitiva sede da Nova Lusitânia, como era denominada pelo donatário Duarte Coelho 

Pereira a capitania de Pernambuco. Dentre elas, a Igreja da Misericórdia, antiga 

Capela da Santa Casa da Misericórdia de Olinda, datada de 1540. Traz em sua 

fachada as armas do rei português D. Sebastião, morto em 1578, na batalha de 

Alcácer Quibir. Em seu interior existem preciosos azulejos, um notável conjunto em 

talha dourada, aparecendo no seu púlpito a escultura de uma águia bicéfala (SILVA, 

2002). Para Freyre (1968), também merecem atenção, na Misericórdia, as safenas das 

portas e, na sacristia, as cômodas de jacarandá e a pia de pedra portuguesa.  

 

- Academia Santa Gertrudes : No local onde atualmente encontra-se Academia Santa 

Gertrudes, existia a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, primeira de todo o Brasil, 

visto que em 1540 já se encontrava em funcionamento (ROCHA, 1967). Segundo 

Prefeitura de Olinda (op. cit.) a atual Academia Santa Gertrudes é um colégio fundado 

em 1912, pela Associação de Instrutoras Missionárias.  

 

- Observatório : Na Rua Bispo Coutinho, s/n°, no Alto da Sé, numa área de 

aproximadamente seis mil metros quadrados, em um dos pontos mais altos de Olinda, 

o Alto da Sé, fica o Observatório Meteorológico da cidade. Nele foi descoberto, em 

1860, o primeiro cometa do Brasil observado pelo astrônomo francês Emmanuel Liais 

(PREFETURA DE OLINDA, 2007).  
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- Palácio Episcopal (Museu de Arte Sacra ): Segundo Silva (2002) o antigo Palácio 

dos Bispos foi a Câmara da Vila de Olinda, que, em 1678, com a chegada do primeiro 

bispo diocesano em terras pernambucanas, cedeu seu prédio para servir como 

residência episcopal. O Palácio Episcopal de Olinda é composto de três construções 

isoladas que foram reunidas numa só. Durante os 141 anos que serviu como 

residência aos bispos, o prédio foi submetido a uma série de reformas, que 

desencadearam reconstruções e descaracterizações. A partir de 1977, passou a 

abrigar o Museu de Arte Sacra de Pernambuco, que reúne o que há de melhor em arte 

religiosa do século XVI ao XIX. Sua fachada ostenta o brasão do bispo Dom Tomás de 

Noronha (1825-1829), esculpido em pedra, e uma placa de bronze da UNESCO, 

datada de 1982, proclamando Olinda Cidade Patrimônio Natural e Cultural da 

Humanidade. Localiza-se na Rua Bispo Coutinho, n° 7 26 - Alto da Sé. 

 

- Caixa d’água : Destoando do restante de prédios e casarios coloniais, na Rua Bispo 

Coutinho, s/n° - Alto da Sé, encontra-se o prédio d a Caixa D'Água. Construída em 

1934, com projeto do arquiteto Luís Nunes, é um marco da arquitetura moderna 

brasileira. Neste edifício foi utilizado, pela primeira vez no Brasil, o combogó como 

elemento decorativo de ventilação e de iluminação (PREFEITURA DE OLINDA, 2007).  

 

- Posto policial : localizado junto ao prédio da Caixa D'Água, situa-se um posto 

policial, em formato de trailler. Seu objetivo principal é combater a violência e prestar 

auxílio a moradores, trabalhadores e, principalmente, turistas do sítio histórico em 

estudo. 

 

- Igreja da Sé : Para Freyre (1968), pode-se dizer que esta igreja é matriarcal, data dos 

primeiros dias de Olinda. Segundo Rocha (1967), a Sé foi mutilada por duas vezes, 

primeiro lhe tiraram a beleza da fachada barroca e destruíram os antigos painéis de 

azulejos. Em seu lugar, Duarte Coelho ergueu a Igreja do Salvador do Mundo, em 

1540, que logo foi a primeira matriz de Olinda e, um século mais tarde, a Sé do seu 

Bispado (1677), depois de ter servido de templo protestante, ter sido incendiada pelos 

holandeses e reconstruída pelos brasileiros, nos anos que se seguiram à Restauração 

Pernambucana. A Matriz do Salvador foi reaberta ao culto católico em 1669. Em 

meados do século XVIII, sob o episcopado de D. Francisco Xavier Aranha, a Sé 

recebeu muitos melhoramentos, no que se refere à ornamentação interna.   
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Em relação ao grau de dificuldade apresentada para o acesso e deslocamento no 

percurso das rotas selecionadas, têm-se os graus alto, médio e baixo para as rotas A, 

rota B e rota C, respectivamente.  

 

Selecionadas as rotas, partiu-se para a seleção e formação do “grupo representante”, 

objetivando dar continuidade à aplicação dos Procedimentos Metodológicos propostos. 

 

2ª. fase: Treinamento 

 
Figura 50: esquema gráfico da proposta, destacando-se a segunda fase. 

 

Para formação do “grupo representante”, recorreu-se à Associação de Deficientes 

Motores do Pernambuco (ADM-PE). Tal associação foi selecionada pelo seu forte 

poder de atuação no estado do Pernambuco com pessoas com algum tipo de limitação 

física e/ou motora, tipo de limitação objeto de estudo desta pesquisa.  

 

Trata-se de uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, localizada na Rua 

Manoel Corte Real, no. 686, no bairro Engenho do Meio, na cidade de Recife, estado 

do Pernambuco, CEP: 50.730-240, telefone (81) 3453-1473. A associação é mantida 

através de doações. Tem papel atuante na vida de seus associados no sentido de 

reintegrá-los à sociedade, pela inserção no mercado de trabalho, com atividades 

culturais, além de incentivar a prática do esporte, mantendo, inclusive, treinamento de 

atletas que participam de diversas competições paraolímpicas em âmbito nacional e 

internacional. 

 

Devido à incompatibilidade de horários entre as pessoas do “grupo representante” e a 

pesquisadora, foi necessário realizar a fase de treinamento dos usuários em duas 

sessões.  

 

A primeira sessão foi realizada no dia 18 de março de 2008, às 14h30min, na sede da 

ADM-PE.  

 

Para a realização do mesmo, foram utilizados recursos áudio-visuais, como 

computador notebook da marca CCE®, de propriedade de Nicolau Calado, e de 

datashow da marca EPSON®, cedido pelo Departamento de Design da UFPE. Os 

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento   

3ª. Fase 
Coleta de dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 
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equipamentos foram instalados em uma sala de reunião, localizada no primeiro andar 

da instituição.  

 

Estiveram presentes na primeira sessão do treinamento dez pessoas selecionadas 

para integrar o “grupo representante”, além da pesquisadora e um aluno de graduação 

em Design da UFPE, bolsista de iniciação científica.  

 

A sessão durou cerca de uma hora e trinta minutos. Foram expostos slides em formato 

Power Point® aos usuários (Apêndice B), tanto no sentido de conscientizá-los de seu 

papel de cidadãos na sociedade, como em detalhar o experimento ao qual os mesmos 

seriam submetidos no sítio histórico da cidade de Olinda-PE. Estes se mostraram 

eficientes, atendendo aos objetivos pretendidos.  

 

Após a explanação por parte da pesquisadora, foram, ainda, discutidos 

construtivamente pontos da apresentação e sanadas as dúvidas existentes. 

Finalizando, foi entregue aos participantes o Termo de Livre Consentimento 

Esclarecido, solicitado que os mesmos lessem, preenchessem com seus dados e 

assinassem o termo, ficando uma cópia com a pesquisadora e outra com cada 

participante.   

 

A segunda sessão ocorreu em dois momentos. Primeiramente, durante uma 

confraternização realizada pela Associação, a pesquisadora conversou com os 

presentes expondo as questões da pesquisa, objetivos, procedimentos e resultados 

esperados. Selecionados aqueles interessados em participar da pesquisa, tentou-se 

marcar um horário para a realização da segunda sessão do treinamento. Em função 

da dificuldade de coesão de horários entre todos, o treinamento foi realizado 

individualmente e em duplas. Os slides foram transformados em material impresso e 

apresentados aos participantes momentos antes da realização da fase de Coleta de 

dados. Sanadas as dúvidas, dava-se prosseguimento à pesquisa.  

 

Deste modo, o “grupo representante” foi formado por um total correspondente a 30% 

dos membros da ADM-PE, ou seja, 18 usuários. Destas, a maioria era de usuários do 

gênero masculino, a representatividade feminina ficou em 22,22% do total de pessoas. 

Foram selecionados apenas adultos, com idade entre 28 e 62 anos. Para facilitar o 

tratamento dos dados, subdividiram-se as idades dos participantes, agrupando-os de 

acordo com quatro faixas etárias, como mostra a tabela 1: 
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Tabela 1: subdivisão por faixa etária dos usuários do “grupo representante” 
Denominação da faixa 

etária 

Idade mínima e máxima 

de cada faixa etária 

Quantidade de 

participantes (%) 

1 De 25 a 34 anos 6 (33%) 

2 De 35 a 44 anos 8 (44%) 

3 De 45 a 54 anos 1 (6%) 

4 De 55 a 64 anos 3 (17%) 

 

O grupo foi formado por 100% de pessoas com algum tipo de deficiência física, que, 

em função de sua deficiência, apresentavam comprometimento motor.  

 

Os dispositivos assistivos utilizados pelos usuários eram próteses, muletas ou 

cadeiras de rodas. Porém, também foram selecionados usuários que não utilizavam 

nenhum desses dispositivos. A maioria dos usuários utilizava muletas ou cadeiras de 

rodas. Portanto, no intuito de tornar aqueles usuários que apresentavam deficiência, 

mas não dispunham de dispositivos assistivos para seu auxilio, e os usuários de 

próteses estatisticamente representativos, estes foram agrupados no estrato “outros”. 

A tabela 2 demonstra a subdivisão em relação aos dispositivos assistivos usados 

pelos usuários selecionados. 

  

                               Tabela 2: subdivisão em relação aos dispositivos assistivos usados  
                               pelos usuários do “grupo represente” 

Dispositivo assistivo utilizado Quantidade (%) 

Cadeira de rodas 6 (33%) 

Muletas 6 (33%) 

Outros (próteses e não utilização de 

dispositivo auxiliar)  

6 (33%) 

 

Todos os membros do “grupo representante” foram formados por usuários diretos 

esporádicos, visto seu pouco contato com o sítio em estudo. Durante a coleta de 

dados, participaram, ainda, dois usuários indiretos, que auxiliaram usuários de cadeira 

de rodas a se deslocar, durante o Passeio Acompanhado Enriquecido, nas rotas 

propostas. Ambos eram do sexo masculino, pertencentes à faixa etária 1.  
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3ª. fase: Coleta de dados 

 
Figura 51: esquema gráfico da proposta, destacando-se a terceira fase. 

 

No intuito de atestar se as ferramentas metodológicas elaboradas estavam 

condizentes aos objetivos pretendidos, foi realizado pré-teste antes de se iniciar a 

realização da coleta de dados em si.  

 

Foram submetidos ao ensaio dois participantes do “grupo representante”, que 

participaram da primeira sessão da etapa de treinamento. Ambos do sexo masculino, 

com idade relativa à faixa etária 1 (entre 25 e 34 anos de idade) e usuários de muletas 

como dispositivo auxiliar para sua locomoção. Estes foram levados ao sítio histórico 

urbano de Olinda, onde se solicitou que respondessem à entrevista semi-estruturada 

‘recomendável X indispensável’, realizaram, junto com a pesquisadora, o passeio 

acompanhado enriquecido e finalizou-se a coleta de dados com a aplicação da 

entrevista baseada no DSC aos mesmos.  

 

A partir deste pré-teste, foram percebidos problemas com as ferramentas utilizadas 

para a coleta de dados, visto que alguns aspectos das entrevistas não estavam sendo 

compreendidos pelos sujeitos. Foram realizadas, então, adequações nas entrevistas 

semi-estruturadas, tanto as que visam reconhecer o caráter de recomendável X 

indispensável aos aspectos pesquisados, como as elaboradas com base no Discurso 

do Sujeito Coletivo.  

 

Às primeiras adicionou-se uma coluna a mais, relacionada ao atributo de ‘dispensável’. 

Esta foi inserida porque se percebeu a necessidade de dar opção ao respondente em 

atribuir este caráter ao item avaliado, caso este fosse julgado como uma característica 

que o sujeito não gostaria que estivesse presente no sítio histórico, que considerasse 

desnecessária. O Apêndice Cc traz as mudanças realizadas.  

 

Em relação à entrevista elaborada com base no DSC, foram realizadas adaptações 

em todas as questões. Visto que da forma como estavam colocadas, os sujeitos 

precisavam de muito tempo para entender do que realmente tratavam as mesmas, 

demandando muito tempo por parte da pesquisadora para explicá-las. O Apêndice Dd 

demonstra tais adequações.  

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 



    196 

Devido às alterações realizadas, os dados obtidos a partir deste pré-teste foram 

refutados e os usuários substituídos, sendo seus substitutos submetidos à fase de 

Treinamento durante a segunda sessão da mesma.  

 

Realizadas as mudanças necessárias, deu-se andamento à fase de coleta de dados 

do estudo de campo.  

 

Um segundo pré-teste foi realizado para comprovar se as mudanças realizadas foram 

satisfatórias. Este foi aplicado a três membros do “grupo representante”, todos do 

gênero masculino. Um usuário de muleta, um usuário de cadeira de rodas e outro que 

não utiliza dispositivo assistivo para sua locomoção. Pertencentes à faixa etária 3, 2 e 

1, respectivamente. Comprovada a eficácia das mudanças realizadas, os resultados 

das coletas de dados foram considerados válidos e adicionados aos resultados.  

 

Vale salientar, ainda, que no momento da coleta de dados, foram selecionados, 

aleatoriamente, 7 usuários presentes no sítio em estudo no momento da pesquisa, aos 

quais foram aplicadas as entrevistas ‘recomendável X indispensável’ e a baseada nos 

moldes do DSC. Dos pesquisados, 4 (57,14%) eram de pessoas do gênero feminino, 

enquanto os 3 (42,86%) restantes eram de usuários do gênero masculino. Entre todos 

os entrevistados, 100% eram usuários diretos freqüentes, visto que eram moradores 

e/ou trabalhadores do sítio histórico urbano de Olinda. Tratavam-se de pessoas 

idosas, com idade entre 60 e 89 anos, e, principalmente, em função da idade, 

apresentavam dificuldades de locomoção, porém apenas 2 (28,57%) utilizavam 

dispositivo assistivo, em ambos os casos, bengala.  

 

Para facilitar o tratamento dos dados obtidos a partir das entrevistas semi-estruturadas 

‘recomendável X indispensável’, os itens questionados foram subdivididos e 

agrupados em constructos, de acordo com a interface investigada. Assim, obtiveram-

se os constructos: calçadas, vias, acesso a edificações, mobiliário urbano e 

manutenção.  

 

Ao realizar comparação entre os resultados obtidos a partir de usuários do estrato 

outros (usuários de próteses e não utilização de dispositivos assistivos), de cadeiras 

de rodas e de muletas, em relação às calçadas , percebeu-se que o item mais 

relevante pra todos é “faixas livres completamente desobstruídas”. Os gráficos 1, 2 e 3 

mostram os resultados obtidos. 
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Interface Calçadas para outros

0% 50% 100%

Calçadas que permitam a passagem de duas cadeiras de rodas, lado a
lado.

Inexistência de grelas e juntas de dilatação nas calçadas ou na conjunção
entre calçadas e vias

Calçadas sem desníveis causados por entradas de garagens, batentes, etc. 

Revestimento do piso da calçada com superfície antiderrapante

Tampas de caixas de serviços (água, esgoto, etc.) em calçadas
completamente niveladas com o piso.

Corrimãos e guarda corpos em calçadas que sejam em locais inclinados

Revestimento do piso da calçada com superfície regular e estável

Faixas livre de circulação (calçadas) completamente desobstruídas
ite

ns
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st
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do
s

quantidade de pessoas

indispensável recomendável dispensável

 
Gráfico 1: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as 
calçadas, na opinião dos usuários do estrato outros. 
 

A partir do gráfico 1 percebeu-se que usuários que não utilizam dispositivos assistivos 

para sua locomoção também atribuíram importância significativa a itens que diziam 

respeito ao revestimento das calçadas e a mecanismos auxiliadores nessas calçadas, 

como corrimãos e guarda-corpos, visto que acima de 50% dos respondentes 

atribuíram a tais o caráter de indispensável. O que divergiu da opinião dos usuários de 

cadeira de rodas (gráfico 2). Estes resultados podem ser explicados em função dos 

tipos de dispositivos assistivos utilizados, por exemplo, aqueles que utilizam cadeira 

de rodas pouco lançam mão da ajuda de corrimãos, ao contrário daqueles que não 

utilizam nenhum dispositivo assistivo, aos quais este mecanismo torna-se essencial. 

 



    198 

Interface Calçadas para usuários de cadeira de roda s

0% 50% 100%

Inexistência de grelas e juntas de dilatação nas calçadas ou na conjunção
entre calçadas e vias

Revestimento do piso da calçada com superfície antiderrapante

Calçadas que permitam a passagem de duas cadeiras de rodas, lado a
lado.

Revestimento do piso da calçada com superfície regular e estável

Tampas de caixas de serviços (água, esgoto, etc.) em calçadas
completamente niveladas com o piso.

Corrimãos e guarda corpos em calçadas que sejam em locais inclinados

Calçadas sem desníveis causados por entradas de garagens, batentes,
etc. 

Faixas livre de circulação (calçadas) completamente desobstruídas
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quantidade de pessoas

indispensável recomendável dispensável

 
Gráfico 2: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as 
calçadas, na opinião dos usuários de cadeira de rodas. 
 

Como demonstra o gráfico 3, para os usuários de muletas os itens colocados como 

indispensáveis pela maioria dos usuários foram em relação à existência de corrimãos 

e guarda corpos em locais inclinados e ao piso com superfície antiderrapante. Porém, 

o item que fala do revestimento do piso com superfície regular e estável recebeu 50% 

das respostas como indispensável e 50% recomendável, demonstrando certa 

incoerência ao outro item que trata do revestimento.  

Interface Calçadas para usuários de muletas

0% 50% 100%

Calçadas que permitam a passagem de duas cadeiras de rodas,
lado a lado.

Tampas de caixas de serviços (água, esgoto, etc.) em calçadas
completamente niveladas com o piso.

Calçadas sem desníveis causados por entradas de garagens,
batentes, etc. 

Revestimento do piso da calçada com superfície regular e estável

Faixas livre de circulação (calçadas) completamente desobstruídas

Inexistência de grelas e juntas de dilatação nas calçadas ou na
conjunção entre calçadas e vias

Revestimento do piso da calçada com superfície antiderrapante

Corrimãos e guarda corpos em calçadas que sejam em locais
inclinados
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indispensável recomendável dispensável

 
Gráfico 3: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as 
calçadas, na opinião dos usuários de muletas. 
 

Ainda em relação à interface ‘Calçadas’, os usuários que se mostraram mais exigentes 

dizem respeito àqueles usuários de próteses e que não utilizam dispositivos assistivos 
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para sua locomoção (classificados como ‘outros’). Tal pode ser explicado por ter sido 

percebida a tendência entre todos os respondentes de, ao analisarem os itens 

questionados, um se colocar no lugar do outro. Este fato foi menos percebido entre os 

usuários de cadeira de rodas, que tenderam a avaliar os itens de acordo com suas 

necessidades, o que pode ser ilustrado a partir do item ‘revestimento do piso com 

superfície antiderrapante’ ter recebido, entre os usuários de cadeira de rodas, 

atribuições de “dispensável” e nem 50% dos respondentes terem atribuído ao mesmo 

a característica de “indispensável”. Os usuários de muletas atribuíram a todos os itens 

a característica de indispensável ou recomendável, prevalecendo certa constância 

entre ambas.  

 

Quanto às vias , os gráficos 4, 5 e 6 expõem os resultados obtidos, que atestaram a 

importância que todos os usuários dão à organização de vagas de estacionamento 

reservadas a pessoas com deficiência.  
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Gráfico 4: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as vias, 
na opinião dos usuários do estrato outros. 

 

A partir dos resultados dos gráficos 4 e 5, percebe-se que tanto os usuários do estrato 

outros como aqueles que utilizam cadeira de rodas não consideraram muito importante 

destinar ruas do sítio histórico que fossem exclusivas à passagem de pedestres. No 

momento da realização das entrevistas, um respondente justificou tal visão relatando 

que se houvesse acessibilidade nas áreas de circulação livre públicas, não era 

necessário fechar ruas, as pessoas e os carros poderiam transitar em harmonia e 

segurança.  
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Gráfico 5: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as vias, 
na opinião dos usuários de cadeira de rodas. 
 

Em relação aos resultados obtidos a partir dos usuários de muletas, nenhum 

respondente atribuiu a característica de dispensável aos itens pesquisados, como 

demonstra o gráfico 6.  
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Gráfico 6: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as vias, 
na opinião dos usuários de muletas. 

 

Os resultados obtidos quanto aos itens relacionados a acesso a edificações 

demonstram alta freqüência de respostas de caráter indispensável em todos os itens 

pesquisados, atestando que os usuários respondentes percebem as entradas/saídas 

dos prédios públicos como algo integrado, como ilustram os gráficos 7, 8 e 9. 

Destacam-se os itens ‘largura da porta com no mínimo 80 cm/ que passe uma cadeira 

de rodas tranquilamente’ e ‘acessos (entradas/saídas) de uso eqüitativo, que sirvam 

tanto para pessoas com algum tipo de deficiência e sem deficiência’ com elevados 

percentuais atribuídos como ‘indispensável’, comprovando a importância do caráter 

integrado.  
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Gráfico 7: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface de acesso às 
edificações, na opinião dos usuários do estrato outros. 
 

De acordo com o gráfico 7, percebe-se que os usuários do estrato outros não 

atribuíram a nenhum dos itens pesquisados, em relação a interface acesso às 

edificações, o caráter de dispensável. Ao contrário, o gráfico demonstra que para 

quase todos os itens prevaleceu a característica de indispensável, na opinião dos 

respondentes.  
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Gráfico 8: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface de acesso às 
edificações, na opinião dos usuários do estrato cadeira de rodas.  
 

Diferente dos resultados obtidos a partir dos demais estratos de usuários, o gráfico 8 

demonstra que os usuários de cadeira de rodas atribuíram o caráter de dispensável a 

alguns itens pesquisados. Porém, ainda assim, prevaleceu o caráter de indispensável 

a todos os itens, com exceção daquele que trata de portas edificações com sensor de 

presença para que abram e fechem automaticamente, prevalecendo para esta o 

caráter de recomendável.  
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Gráfico 9: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface de acesso às 
edificações, na opinião dos usuários de muletas. 
 

O gráfico 9 ilustra a opinião dos usuários de muletas participantes da pesquisa. A 

partir deste percebe-se constância de respostas atribuindo aos itens, principalmente, o 

caráter de indispensável. Apenas o item ‘rampas de acesso às edificações’ apresentou 

metade das respostas com caráter indispensável e metade, recomendável, ainda 

assim, demonstrando a importância da presença do item no ambiente pesquisado.  

 

Ao serem questionados a respeito do mobiliário urbano , os respondentes atribuíram 

elevadas freqüências ao caráter indispensável. Porém, destaca-se o item ‘disposição 

do mobiliário urbano no mesmo alinhamento ao longo da calçada’, que recebeu o 

atributo ‘dispensável’ por representantes de todos os estratos de usuários, 

principalmente aqueles usuários de muletas. De fato, contanto que na calçada tenha 

faixa de circulação livre para o deslocamento de pedestres, a disposição do mobiliário 

urbano não impede a tarefa, porém o fato de estarem todos alinhados evita que o 

deslocamento seja “quebrado”, dificultado em função de excessivos deslocamentos 

para desviar e ultrapassar os mobiliários urbanos. Os gráficos 10, 11 e 12 expõem os 

resultados obtidos a partir desta interface, de acordo com os distintos estratos 

populacionais.  
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Gráfico 10: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com o 
mobiliário urbano, na opinião dos usuários do estrato outros. 
 

A partir do gráfico 10, percebe-se que os itens julgados como mais importantes que 

estejam presentes no sítio histórico, para os usuários do estrato outros, dizem respeito 

à sinalização, balcões e quiosques e mesas em áreas de convivência, todos de uso 

eqüitativo, servindo tanto a pessoas com deficiência como àquelas sem deficiência. 

Tal demonstra a importância de integrar num mesmo espaço pessoas de diferentes 

habilidades e restrições, tornando, de fato, o ambiente acessível a todos. 
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Gráfico 11: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com o 
mobiliário urbano, na opinião dos usuários de cadeira de rodas. 
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Como expõem os gráficos 11 e 12, assim como para os usuários do estrato outros, 

muitos respondentes que utilizam cadeira de rodas e muletas também atribuíram o 

caráter de indispensável aos itens pesquisados quanto ao mobiliário urbano. De modo 

geral, os resultados demonstraram que os usuários percebem que para que a 

acessibilidade seja completa, é necessário permitir uso e acesso de todos não apenas 

às calçadas e edificações, mas também aos elementos que compõem estes, como o 

mobiliário urbano. 
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Gráfico 12: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com o 
mobiliário urbano, na opinião dos usuários de muletas. 
 

Em relação à manutenção , todos os usuários foram unânimes em atribuir caráter de 

indispensável ou recomendável para o bom funcionamento da acessibilidade física do 

sítio histórico, destacando-se o primeiro atributo, como demonstram os gráficos 13, 14 

e 15.  

 

Entre os usuários do estrato ‘outros’, 100% atribuíam o caráter de indispensável aos 

aspectos investigados, como demonstra o gráfico 13. 
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Gráfico 13: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação manutenção, na opinião 
dos usuários do estrato outros.  
 

Em relação aos usuários de cadeira de rodas e muletas, percebeu-se variação de 

respostas de acordo com o tipo de dispositivo assistivo utilizado. Os usuários de 

cadeiras de rodas (gráfico 14) atribuíram maior destaque à manutenção adequada de 

calçadas e vias, visto que a falta de manutenção pode ocasionar barreiras físicas e 

impedir seu acesso. 

Interface Manutenção para usuários de cadeira de ro das

0% 50% 100%

Iluminação adequada

Manutenção adequada
de calçadas e vias

ite
ns

 q
ue

st
io

na
do

s

quantidade de pessoas

indispensável recomendável dispensável

 
Gráfico 14: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação manutenção, na opinião 
dos usuários de cadeira de rodas.  

 

A partir do gráfico 15, percebe-se que os usuários de muletas deram maior 

importância ao item iluminação, pois precisam enxergar por onde passam para evitar 

situações que o exponham a riscos. 
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Gráfico 15: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação manutenção, na opinião 
dos usuários de muletas. 
 

Ao comparar os resultados entre todos os constructos, pode-se afirmar que os 

usuários percebem que a acessibilidade tem um caráter sistêmico. Por exemplo, uma 

calçada só permitirá livre acesso se tiver sua faixa de circulação desobstruída, e para 

tal, a manutenção adequada é indispensável.  

 

Os gráficos 16, 17, 18, 19 e 20 ilustram os resultados obtidos a partir de usuários 

diretos freqüentes, presentes no sítio histórico de Olinda no momento da pesquisa. 

Assim como no tratamento realizados com usuários do “grupo representante”, os itens 

foram subdivididos em constructos para facilitar a análise dos dados. Portanto, tem-se, 

respectivamente, os constructos calçadas, vias, acesso a edificações, mobiliário 

urbano e manutenção.  

 

Diferente dos resultados obtidos com os usuários do grupo representante, o gráfico 16 

demonstra que o item que trata da ausência de grelhas e juntas de dilatação nas 

calçadas foi percebido pelos usuários diretos freqüentes do local pesquisado como um 

item com elevada freqüência de respostas atribuindo ao mesmo o caráter 

indispensável. O que pode ser explicado em função destas pessoas conviverem 

diariamente com tais barreiras e perceberem a necessidade de evitá-las. O item 

obteve o mesmo resultado atribuído ao revestimento do piso com superfície regular e 

estável, e superou itens relacionados a mecanismos de ajuda (corrimãos e guarda 

corpos), revestimentos do piso e barreiras existentes ao longo da calçada.  
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Gráfico 16: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as 
calçadas, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. 

 

Os resultados do gráfico 17 demonstram que os usuários diretos freqüentes atribuem 

grande importância a vagas de estacionamento reservada para deficientes. Ao mesmo 

tempo em que, diferente dos usuários do grupo representante, não atribuíram ao item 

relacionado a ruas destinadas apenas à passagem de pedestres nenhuma resposta de 

caráter indispensável. Para este, prevaleceu o caráter recomendável, porém, a 

característica de indispensável se aproximou dos 50% de respondentes.  

 

Interface Vias para usuários diretos freqüentes 

0% 50% 100%

Ruas destinadas
apenas à passagem de

pessoas 

Vagas de
estacionamento
reservadas para

deficientes

ite
ns

 q
ue

st
io

na
do

s

quantidade de pessoas

indispensável recomendável dispensável

 
Gráfico 17: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com as vias, 
na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. 
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Na opinião dos usuários diretos freqüentes, em relação à interface acesso às 

edificações, prevaleceram as características de indispensável e recomendável, 

destacando-se o primeiro, que, com exceção de um item, foi atribuído por mais de 

50% dos respondentes nos itens pesquisados, como demonstra o gráfico 18.  
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Gráfico 18: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação ao acesso às 
edificações, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. 

 

O gráfico 19 demonstra que dentre os itens questionados, aqueles que receberam 

maior freqüência de respondentes atribuindo o caráter de indispensável diz respeito a 

mobiliários urbanos mais usados no dia-a-dia, como sinalização visual, telefones 

públicos, mesas de áreas de convivência e lixeiras. Assim, pode-se atestar que sem 

considerar todos os aspectos do ambiente, incluindo o mobiliário urbano, não é 

possível se ter acessibilidade de fato eficiente.  
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Gráfico 19: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à interface com o 
mobiliário urbano, na opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. 
 

A partir do gráfico 20, percebe-se que os itens relacionados à manutenção do sítio 

histórico têm o mesmo peso para os usuários diretos freqüentes, prevalecendo o 

caráter de indispensável a ambos.  
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Gráfico 20: Resultados da entrevista ‘recomendável X indispensável’ em relação à manutenção, na 
opinião dos usuários diretos freqüentes de Olinda. 

 

De modo geral, os usuários diretos freqüentes atribuíram a todos os constructos as 

características de indispensável e recomendável aos itens pesquisados, não sendo 

detectado, na opinião dos mesmos, nenhuma característica de dispensável. Este 

resultado pode ser explicado em função destes usuários conviveram diariamente com 

os problemas existentes no sítio histórico em estudo e desejarem melhorias no local. 
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Ao comparar os resultados alcançados a partir dos usuários do “grupo representante” 

com os obtidos dos usuários diretos freqüentes, perceberam-se similaridades entre 

usuários diretos freqüentes e usuários de muletas e do estrato outros do “grupo 

representante” em todos os constructos. Tal pode ser justificado em função da 

característica física dessas pessoas, principalmente em relação aos usuários 

pertencentes ao estrato ‘outros’, já que alguns são usuários com dificuldade de 

locomoção, mas que não utilizam dispositivo assistivo.  

 

Finalizada a coleta de dados a partir destas primeiras entrevistas, deu-se 

prosseguimento ao estudo de campo com a realização do passeio acompanhado 

enriquecido. 

 

- Passeio acompanhado enriquecido 

 

Esta etapa da coleta de dados foi realizada com todos os usuários do “grupo 

representante”. Foi solicitado aos mesmos que, acompanhados da pesquisadora 

responsável pela pesquisa, percorressem as três rotas, pelos caminhos que julgassem 

mais pertinentes, e fossem relatando os aspectos positivos e negativos que 

encontravam nas extensões percorridas. Todos os passeios foram realizados 

individualmente ou em duplas, com o objetivo de não perder dados importantes para a 

pesquisa. Os percursos foram integralmente gravados em áudio, com auxilio de 

gravador de voz da marca Powerpack® e/ou mp3 player, da marca Master Sound®, 

para, posteriormente, serem transcritos e analisados. Também foram realizados 

registros fotográficos com máquina fotográfica digital de 4.1 megapixels da marca 

SONY®, para registrar a experiências vividas pelos usuários.   

 

Assim como nas primeiras entrevistas, para facilitar o tratamento dos dados, os 

aspectos positivos e negativos levantados foram subdivididos a partir da interface 

avaliada. Nesta etapa, obtiveram-se os constructos: calçadas, vias, prédios públicos, 

prédios coletivos, praças e rampas.  

 

Os dados obtidos foram analisados a partir da interface percorrida. A partir dos 

aspectos positivos e negativos citados pelos usuários a respeito de cada interface, 

estes foram analisados e agrupados de acordo com a similaridade, baseando-se na 

Análise de Conteúdo, de Bardim (2000), resultando em constructos que apresentam 

os itens relatados e a quantificação de usuários que citaram cada um destes. 

 



    212 

Rota A 

Na rota A (Quatro Cantos/Casa do Turista - Praça Laura Miller), os principais 

constrangimentos em relação à acessibilidade física das calçadas, apontados por mais 

da metade dos usuários, são: barreiras impedindo a circulação, altura elevada entre a 

rua e a calçada, ausência de rampas de acesso nesta confluência, manutenção 

inadequada e largura da calçada insuficiente para a circulação, aspectos estes que 

impedem a locomoção com independência de pessoas com deficiência nas calçadas 

existentes na rota estudada. A tabela 3 demonstra todos os aspectos, em relação à 

interface com a calçada, apontados como negativos pelos usuários dos três estratos. 

 

 Tabela 3: aspectos negativos citados pelos usuários do grupo representante em relação à interface com 
as calçadas da rota A. 

interface aspectos negativos 
quantidade de 

pessoas falaram 
 não permite circulação/locomoção com independência  18 (100%) 

barreiras/batentes impedindo a circulação 18 (100%) 
altura elevada rua-calçada 18 (100%) 
inexistência de rampas na confluência rua-calçada 16 (89%) 
manutenção inadequada  14 (78%) 
largura insuficiente 11 (61%) 
mobiliário urbano obstruindo a circulação 8 (44%) 
caixas de serviço dificultando a circulação 8 (44%) 
inexistência de corrimãos 6 (33%) 
descontinuidade  5 (28%) 
pavimentação escorregadia 3 (17%) 
inclinação lateral 3 (17%) 

CALÇADAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  barreiras na confluência rua-calçada 2 (11%) 
 

Entre os relatos dos usuários em relação às condições de acessibilidade que 

encontravam pela frente, eram comuns frases que demonstravam a indignação dos 

mesmos diante do ambiente. Adjetivos como “absurdo”, “terrível”, “horrível”, 

“dificultoso”, “palhaçada”, entre outros eram constantes no relato dos usuários.  

 

A seguir, são expostos alguns trechos de relatos que confirmam os constrangimentos 

percebidos pelos usuários durante a pesquisa, em relação à interface com as calçadas 

da rota A. Dentre os citados por aqueles que utilizam cadeira de rodas para sua 

locomoção, destacam-se: 

 

“Aqui você vê, não é calçada, é um muro para a cadeira de rodas, é muito alto... isto aí 

é um absurdo...” (usuário de cadeira de rodas). 
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“Esta rua vai dar acesso à prefeitura, mas... do começo ao fim da rua é uma 

negação... não tem como andar em cadeira de rodas, é uma negação, é zero pra 

“cadeirante” aqui! É horrível, não tem acesso nenhum... com cadeira a gente sobe e 

tudo, mas... assim, a gente sobe a ladeira na cadeira com outro ajudando, mas em 

compensação na calçada não dá pra andar (...) Aí você vê ó, ali tem uma rampa de 

acesso não pra cadeirante, mas pra garagem, né? O meio fio (calçada) não existe, 

este aqui é um muro baixinho. (...) Mas a calçada não tem condições porque é muito 

alta. Você vê a calçada que está mais baixa chega a ter 20 cm, se não for mais, ali 

mesmo era mais de 20 cm, ali em baixo dava uns 30 cm.” (usuário de cadeira de 

rodas). 

 

As figuras 85, 86 e 87 ilustram as barreiras físicas percebidas pelos usuários. A 

excessiva altura entre vias e calçadas e os diversos batentes existentes ao longo das 

calçadas obrigam as pessoas, principalmente aquelas usuárias de cadeira de rodas, a 

se locomoverem pelas vias do sítio histórico, disputando espaço com veículos 

automotivos e expondo-se a riscos de colisão com os mesmos.  

 

     
Figura  85: altura excessiva entre vias e calçadas. 

Fonte: acervo da autora (2008) 
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Figura  86: excessiva altura entre vias e calçadas e obstáculos ao longo das calçadas obrigam os 

usuários a se deslocarem pelas vias. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

 
Figura  87: Excessiva altura entre vias e calçadas e degraus ao longo das calçadas obrigam os usuários a 

se deslocarem pelas vias. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

A altura elevada das calçadas e o eminente risco de exposição a veículos automotivos 

pela necessidade de caminhar ao longo das vias também foram percebidos como 

constrangimento pelas pessoas agrupadas no estrato outros e usuários de muletas, 

como retratam os trechos de declarações dadas pelos usuários, destacados a seguir. 

 

“Eu acho que a dificuldade toda aqui do sítio histórico está na altura das calçadas, 

porque são muito altas. Olha a altura desse batente! Cada vez mais que a gente 

passa, mais vai aumentando!” (usuário com membro encurtado, que não utiliza 

dispositivo assistivo para sua locomoção). 
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“As calçadas entre uma rua e outra não tem rampa de acesso. (...) as calçadas não 

tem um acesso e estão muito danificadas. A pavimentação delas deveria ser melhor. A 

altura do meio fio (calçada) quase 50 cm, qual é o “cadeirante” ou o “muletante” que 

vai conseguir subir sem ter o apoio? Olha o carro aí! Não tem um corrimão, pelo 

menos de um lado acho que deveria ter um corrimão, mas não tem. As larguras das 

calçadas também são muito curtas, não dá para a cadeira passar em alguns pontos, 

em outros tem largura até para 3 lado a lado, mas não é todo canto que tem, tem 

outros que não dão nem para uma cadeira passar.” (usuário que não utiliza dispositivo 

assistivo para locomoção). 

 

“Pra mim, eu prefiro ir pela rua, porque a calçada tem um degrau assim que se você 

não se cuidar pode até cair, topar... era pra ser um lugar mais plano”. (usuário do 

estrato outros). 

 

“Na maioria das vezes a pessoa prefere ir pela rua, né? Disputando o espaço com os 

carros mesmo, porque não adianta procurar calçada. A gente já está vendo que não 

tem nem a mínima condição de caminhar com cadeira de rodas por cima das 

calçadas”. (usuário de muleta).  

 

As figuras 88, 89 e 90 ilustram algumas situações vivenciadas pelos usuários do grupo 

representante, expondo as diversas barreiras que os mesmos detectaram no percurso.  

    
Figura  88: barreiras físicas ao longo das calçadas: mobiliário urbano mal posicionado e degraus 

dificultam e/ou impedem a circulação ao longo das mesmas. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  89: calçada estreita dificultando a circulação pela mesma. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
 
 

 
Figura  90: barreiras encontradas ao longo das calçadas obrigam que as pessoas se desloquem ao longo 

das ruas, expondo-se a colisão com veículos automotivos. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

A partir dos trechos de relatos citados, fotos ilustrativas e dos resultados apresentados 

na tabela 4, que traz os resultados obtidos dentro de cada estrato de usuários, 

percebe-se que, em relação à locomoção nas calçadas, os usuários mais prejudicados 

são aqueles usuários de cadeira de rodas. Enquanto os usuários de muletas e aqueles 

que não utilizam dispositivos assistivos para sua locomoção apresentaram certa 

flexibilidade para ultrapassar as barreiras existentes. Sentindo-se estes mais 

prejudicados em relação aos usuários de cadeira de rodas apenas em questões 

relativas à ausência de corrimãos e pavimentação das calçadas, aspectos que pouco 

influenciam no deslocamento daqueles que utilizam cadeira de rodas. 
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Tabela 4: resultados obtidos dentro de cada estrato de usuários do “grupo representante” em relação às 
calçadas da rota A, quanto aos aspectos negativos. 

aspectos negativos muleta 
cadeira 

de rodas outros 
não permite circulação com independência  6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 
altura rua-calçada 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 
barreiras/batentes impedindo a circulação 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 
inexistência de rampas na confluência rua-calçada 5 (83%) 6 (100%) 5 (83%) 
largura insuficiente 3 (50%) 5 (83%) 3 (50%) 
manutenção inadequada  5 (83%) 5 (83%) 4 (67%) 
mobiliário urbano obstruindo a circulação  2 (33%) 5 (83%) 1 (17%) 
caixas de serviço dificultando a circulação 2 (33%) 4 (67%) 2 (33%) 
barreiras na confluência rua-calçada – 2 (33%) – 
descontinuidade  2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 
inclinação lateral 1 (17%) 2 (33%) – 
inexistência de corrimãos 3 (50%) – 3 (50%) 

C
A

LÇ
A

D
A
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pavimentação escorregadia 1 (17%) – 2 (33%) 
 

Os constrangimentos aos quais os usuários do sítio histórico de Olinda são 

submetidos acarretam em desânimo por parte da pessoa com deficiência para visitar 

ou integrar o local. O relato de usuário do estrato outros, a seguir, confirma este fato:  

 

“É muito difícil caminhar aqui, eu nunca iria querer morar aqui por causa disso.” 

(usuária com paralisia de um lado do corpo, que não utiliza dispositivo assistivo para 

sua locomoção). 

 

Entretanto, mesmo diante de todos os problemas encontrados, alguns dos usuários 

pesquisados também citaram aspectos positivos em relação às calçadas da rota A, 

porém, estes não foram colocados nem por 50% das pessoas pesquisadas, como 

demonstra a tabela 5. Dentre os aspectos positivos colocados, todos foram citados por 

usuários de muletas e aqueles classificados no estrato outros. 

 

Tabela 5: aspectos positivos relacionados à interface com as calçadas da rota A. 
Interface aspectos positivos quantidade de 

pessoas falaram 
pavimentação com cimento (antiderrapante) 4 (22%) 
disposição alinhada do mobiliário urbano facilita a circulação 1 (5,5%) 
boa organização 1 (5,5%) 

 
CALÇADAS 

facilidade de circulação 1 (5,5%) 
 

Em relação à interface vias, os aspectos negativos percebidos por maior quantidade 

de usuários foram: risco de colisão com veículos automotivos, que se dá devido à 

dificuldade de circulação pelas calçadas; pavimentação das vias com paralelepípedos, 

que dificulta a locomoção, principalmente de usuários de cadeira de rodas; e 

manutenção inadequada das vias, que dificulta ainda mais o deslocamento de 
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qualquer pessoa, com ou sem deficiência. A tabela 6 demonstra todos os aspectos 

relatados pelos usuários como negativos.  

 

Tabela 6: aspectos negativos relatados pelos usuários do “grupo representante” em relação à interface 
com as vias da rota A.  

Interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram 
risco de colisão com veículos automotivos 15 (83%) 
Pavimentação das vias com paralelepípedos  10 (56%) 
manutenção inadequada nas vias 10 (56%) 
rua estreita 4 (22%) 
tampas de serviço dificultando a circulação 4 (22%) 

VIAS 
  
  inclinação excessiva (ladeiras) 2 (11%) 
 

Dentre estes aspectos colocados pelos usuários, a tabela 7 demonstra que, assim 

como no caso da interface com as calçadas, os usuários que se mostram mais 

prejudicados são aqueles que utilizam cadeira de rodas para sua locomoção. 

  

Tabela 7: aspectos negativos em relação à interface com as vias da rota A, de acordo com os estratos de 
usuários.  

aspectos negativos  
muleta 

cadeira 
de rodas outros 

pavimentação das vias com paralelepípedos  2 (33%) 6 (100%) 2 (33%) 
risco de colisão com veículos automotivos 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
manutenção inadequada nas vias 3 (50%) 5 (83%) 1 (17%) 
rua estreita – 4 (67%) – 
inclinação excessiva (ladeiras) – 1 (17%) 1 (17%) 

V
IA

S
 

 

tampas de serviço dificultando a circulação 3 (50%) 1 (17%) – 
 

Não foram citados aspectos positivos pelos usuários do grupo representante em 

relação às vias da rota A. Os trechos, a seguir, ilustram os principais problemas e 

confirmam o porquê de não terem sido citados aspectos positivos para esta interface. 

 

“Olha, eu acho Olinda linda, eu conheço Olinda, a única coisa que entristece é esta 

rua, não tem um bom acesso, não tem uma rampa, não tem uma calçada boa pra um 

cadeirante andar... Eu mesma estou aqui, estamos arriscando a vida porque a rua é 

muito estreita para passar um carro, uma cadeira e uma pessoa me empurrando na 

cadeira. Se torna muito dificultoso, muito difícil” (usuário de cadeira de rodas). 

 

“Uma dificuldade são essas pedras assim visíveis, fora de prumo, eu comecei até a ter 

medo de pisar, bateu é queda na certa” (usuário com paralisia de um lado do corpo). 

 

Os acessos aos prédios públicos, no que tange a entrada/saída dos mesmos, 

apresentam, na opinião dos usuários do grupo representante, diversos aspectos 
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negativos. Entre os colocados pelos usuários, o citado por 100% dos pesquisados diz 

respeito à inexistência de rampas em todas as entradas do Mercado da Ribeira. 

Segundo os usuários pesquisados, devido à importância e o tamanho do ambiente, é 

necessária a instalação de rampas de acesso em todas as entradas do mesmo. A 

tabela 8 mostra todos os resultados obtidos. 

 

Tabela 8: aspectos negativos relacionados aos acessos de prédios públicos da rota A. 

interface aspectos negativos 

Quantidade 
de pessoas 

falaram 
inexistência de rampas em todas as entradas do mercado da 
Ribeira 18 (100%) 
barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 15 (83%) 
portas estreitas 15 (83%) 
inexistência de rampas nas entradas/saídas 15 (83%) 
localização inadequada/dificuldade de chegar ao prédio 
público (polícia) por ser no meio da ladeira 5 (28%) 

PRÉDIOS 
PÚBLICOS/ 
EQUIPAMENTOS 
URBANOS  
  
  
  
  inexistência de sinalização  2 (11%) 
 

Os trechos de relatos de usuários expõem a insatisfação dos mesmos em relação a 

três dos equipamentos urbanos mais importantes presentes na rota A, o Mercado da 

Ribeira, a Casa do Turista e a Polícia Militar, respectivamente.  

 

“É o mercado, mas deveria ter rampa, né? Tem uma rampa aqui, mas está sendo 

obstruído por aqueles objetos ali, a gente vai ter que vir com a cadeira, empinar por 

aqui com risco de cair, e só tem aqui deste lado (rampa), pra chegar do outro lado tem 

que andar um pouquinho, né?! Esse acesso aí também teria que ter rampa, não tem, 

maior dificuldade. Tem que dar a volta todinha para poder entrar e não tem largura pra 

cadeirante entrar.” (relato de um usuário de muleta, referindo-se ao Mercado da 

Ribeira).  

 

“Porque fazer um negócio deste como casa do turista e só entrar quem puder andar... 

quem for de cadeira de rodas já vai ficar ali olhando ou então vai ter que pedir ajuda... 

não pode!”. (observação feita por um usuário de muleta em relação à Casa do Turista). 

 

“Isso num tem nada a ver! Principalmente sendo um espaço público de necessidade 

mesmo está daquele jeito.” (usuário de muleta, referindo-se ao prédio da polícia 

militar).  

 
“Para pessoa que tem perna boa, bom, né? Mas para pessoa que é deficiente, está 

meio complicada, né? Porque o pessoal parece que não pensa no idoso, naquelas 
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pessoas que não tem mais força na musculatura, porque para um idoso subir essa 

calçada aí dá preguiça! Para um idoso vim para cá e pra depois voltar são outros 

quinhentos, como diz o ditado, né? Quer dizer, se facilitasse ali pra fazer um degrau 

ou uma rampa ali seria melhor.” (usuário de muleta falando sobre como chegar ao 

prédio da polícia). 

 

“No meio de uma ladeira, uma... um posto policial, não é um posto? Quer dizer, se 

acontecer alguma coisa com uma pessoa cadeirante, como a gente vai chegar até 

aqui junto de um policial para me salvar, para nos defender? Não tem... não dá nem 

tempo, porque com uma ladeira dessas, uma calçada super alta que a gente não pode 

nem passar, subir.” (usuário de cadeira de rodas tratando do prédio da polícia militar). 

 

A figura 91 demonstra as barreiras existentes no acesso à Casa do Turista. Nas duas 

portas de entrada/saída percebem-se batentes, mesmo na que o obstáculo é mais 

baixo, o acesso ainda é dificultado em função do prédio estar localizado na ladeira, 

acentuando o desnível.  

 
Figura  91: barreiras no acesso à Casa do Turista. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
 
Em função do Mercado da Ribeira só ter rampa de acesso em uma de suas entradas, 

o acesso às outras é dificultado. A figura 92 ilustra a dificuldade de acesso de pessoas 

usuárias de cadeira de rodas aos outros ambientes do Mercado, fazendo com que os 

usuários indiretos necessitem empregar muita força para empinar a cadeira de rodas e 

conduzir as pessoas.  
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Figura  92: inexistência de rampa em todas as entradas impõe dificuldade de acesso a outros ambientes 

do Mercado da Ribeira: necessidade do emprego de muita pelos usuários indiretos. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

Dentre os aspectos colocados como negativos pela população do grupo 

representante, a tabela 9 mostra os usuários que se mostram mais insatisfeitos são 

aqueles que utilizam cadeira de rodas, visto que dentre os estratos de usuários, este 

foi o que mais pessoas apontaram itens como negativos.  

 

Tabela 9: resultados obtidos, a partir de cada estrato de usuários, sobre o acesso aos prédios públicos da 
rota A. 

Aspectos negativos  
muleta 

cadeira 
de rodas outros 

barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
inexistência de rampas em todas as entradas do 
mercado da Ribeira 

6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

portas estreitas 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
inexistência de rampas nas entradas/saídas 5 (83%) 5 (83%) 5 (83%) 
localização inadequada/dificuldade de chegar o 
prédio público (polícia) por ser no meio da ladeira 

 
– 4 (67%) 1 (17%) 
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inexistência de sinalização  – 1 (17%) – 
 

Entretanto, mesmo diante dos problemas percebidos, alguns usuários relataram 

aspectos positivos ao avaliarem os acessos dos prédios públicos presentes na rota A, 

como expõe a tabela 10. Os resultados associam-se, principalmente, à rampa do 

Mercado da Ribeira, visto que os usuários relatavam que diante de todas as barreiras 

existentes ao longo do sítio histórico de Olinda, pelo menos encontram uma rampa de 

acesso ao Mercado.   
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Tabela 10: aspectos relacionados como positivos em relação aos acesos a prédios públicos da rota A. 
interface aspectos positivos qtd. pessoas falaram 

rampa de acesso 5 (28%) 
PRÉDIOS PÚBLICOS/ 
EQUIPAMENTOS 
URBANOS   largura suficiente do acesso (entrada/saída) 1 (5,5%) 
 

Mesmo que os aspectos relatados como positivos não tenham sido colocados nem por 

metade dos usuários pesquisados, houve relatos de aspectos positivos entre os 

usuários dos três estratos da pesquisa (usuários de cadeira de rodas, de muletas e 

outros), como demonstra a tabela 11.  

 

Tabela 11: aspectos relacionados como positivos em relação aos acesos a prédios públicos da rota A, de 
acordo com cada estrato de usuários. 

aspectos positivos  
muleta 

cadeira 
de rodas outros 

rampa de acesso 2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 
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largura suficiente do acesso (entrada/saída) 1 (17%) 

 
– 

 
– 

 

No que diz respeito aos problemas encontrados, além dos prédios públicos, os 

usuários também perceberam aspectos negativos nos acessos aos prédios de uso 

coletivo, que em sua maioria dizem respeito a lojas, ateliês de arte, restaurantes, 

bares e cafés. De acordo com os usuários, as barreiras nas entradas/saídas desses 

locais fazem com que os usuários deixem de consumir o que desejam. Assim, perdem 

as pessoas com deficiência, por terem seus direitos de ir e vir tolhidos, mas também 

os proprietários desses estabelecimentos, que, deixando de atender ampla parcela da 

população, tem seus lucros diminuídos. A tabela 12 traz os resultados obtidos a partir 

dos dados referentes à interface acesso a prédios coletivos.  

 
Tabela 12: aspectos negativos relacionados ao acesso aos prédios coletivos da rota A. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram 
barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 15 (83%) PRÉDIOS 

COLETIVOS 
  inexistência de rampas de acesso (entradas/saídas) 5 (28%) 
 

Tais questões são vistas como problemas por usuários dos três estratos pesquisados, 

como confirma a tabela 13. 

Tabela 13: aspectos negativos relacionados ao acesso aos prédios coletivos da rota A, a partir dos 
estratos de usuários. 

aspectos negativos muleta 
cadeira 

de rodas outros 

barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
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inexistência de rampas de acesso 
(entradas/saídas) 2 (33%) 1 (17%) 2 (33%) 
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O relato feito por um usuário de muletas resume a questão e suas conseqüências:  

 

“Muitas vezes ele deixa de vender e eu deixo de comprar o que eu quero” (usuário de 

muleta).  

 

Ao avaliar a Praça Laura Miller, única praça da rota A, os aspectos negativos 

percebidos por maior quantidade de usuários referiram-se ao acesso à mesma, como 

expõe a tabela 14.  

 
Tabela 14: resultados atribuídos como negativos em relação à interface com a praça da rota A. 

interface aspectos negativos 
quantidade de 

pessoas falaram 
quantidade de rampas insuficientes 11 (61%) 
inexistência de rampas de acesso 10 (56%) 
rampa mal localizada 5 (28%) 
sinalização ineficiente 4 (22%) 
baixa qualidade da rampa no interior da praça 3 (17%) 

PRAÇA 
  
  
  
  
  Canaleta 3 (17%) 
 

Os aspectos colocados como negativos por maior parte dos usuários referem-se às 

dificuldades de acessar a praça, deixando-a mais difícil de ser utilizada, 

principalmente, por usuários que utilizam cadeiras de rodas. Porém, os três estratos 

de usuários pesquisados apresentaram queixas em relação às condições de 

acessibilidade da praça, como atesta a tabela 15. Estes resultados podem ser 

atribuídos ao fato de só existir uma rampa de acesso entre via-praça e, devido ao 

trajeto estabelecido pela pesquisa (saindo dos Quatro Cantos/Casa do Turista em 

direção ao Mosteiro de São Bento), o posicionamento que os usuários tentavam 

acessar a praça tornava sua utilização mais difícil e fazia com que nem sempre os 

usuários percebessem esta rampa.  

 
Tabela 15: divisão a partir dos estratos de usuários dos aspectos negativos atribuídos a praça da rota A. 

aspectos negativos muleta 
cadeira 

de rodas outros 
quantidade de rampas insuficientes 4 (67%) 6 (100%) 1 (17%) 
inexistência de rampas de acesso 3 (50%) 5 (83%) 2 (33%) 
sinalização ineficiente 1 (17%) 2 (33%) 1 (17%) 
rampa mal localizada 3 (50%) 1 (17%) 1 (17%) 
baixa qualidade da rampa no interior da praça 3 (50%) – – 

P
R

A
Ç

A
 

Canaleta 3 (50%) – – 
 

O trecho de relato de usuário de cadeira de rodas, a seguir, retrata a dificuldade de 

acesso das pessoas com deficiência à praça:  
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“A praça aqui em frente ao museu do Mamulengo, aí você vê, fizeram uma reforma na 

calçada, mas não fizeram o acesso pra cadeira. É como que os “cadeirantes” aqui 

fossem um ser de outro mundo. Não tem condições!” (usuário de cadeira de rodas).  

 

Em contrapartida, ainda que o percentual de usuários que atribuíram aspectos 

negativos à praça tenha sido alto, também foi significativo o total daqueles que 

relacionaram aspectos positivos à praça, visto que estes referem-se a mais da metade 

dos usuários pesquisados, como demonstra a tabela 16.  

 
Tabela 16: aspectos positivos atribuídos à praça da rota A. 

interface aspectos positivos qtd. pessoas falaram 
calçamento adequado 12 (67%) PRAÇA 

  rampa de acesso 11 (61%) 
  

Os dados obtidos como positivos, em relação à interface com a praça, a partir do 

passeio acompanhado enriquecido, justificam-se por obras de revitalização realizadas 

na praça. A partir destas, foram introduzidas melhorias como revestimento do piso 

antiderrapante e existência de uma rampa de boa qualidade de acesso à praça, ainda 

que sua quantidade seja insuficiente. Tais melhorias foram percebidas por usuários de 

todos os estratos estabelecidos por esta pesquisa, como confirma a tabela 17. 

 
Tabela 17: aspectos positivos atribuídos à praça da rota A pelos diferentes estratos de usuários 
pesquisados. 

aspectos positivos muleta 
cadeira de 

rodas outros 
calçamento adequado 3 (50%) 6 (100%) 3 (50%) 

P
R

A
Ç

A
 

rampa de acesso 4 (67%) 6 (100%) 1 (17%) 
 

Nos poucos espaços que consideraram a questão da acessibilidade, como é o caso da 

instalação de rampas de acesso aos ambientes, também foram detectados aspectos 

negativos. A tabela 18 traz tais aspectos, apontados pelos usuários, em relação às 

rampas existentes ao longo da rota A. 

 
Tabela 18: aspectos negativos atribuídos às rampas encontradas na rota A. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram 
produtos dificultando/impedindo a circulação 17 (94%) RAMPAS 

  largura insuficiente 3 (17%) 
 

Os usuários percebem a presença das rampas como um ponto positivo. Em 

contrapartida, esbarraram na barreira atitudinal dos usuários freqüentes do local. 

Podem-se citar, como exemplo, produtos colocados à venda pelos trabalhadores do 

Mercado da Ribeira, dispostos no início/fim da rampa, ou, ainda, cadeiras ao longo da 

mesma, o que dificulta a locomoção de pessoas com deficiência, obrigando-as a 
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solicitar que os objetos sejam retirados para dar condições de acesso às pessoas com 

deficiência. Tais constrangimentos foram amplamente relatados por usuários de todos 

os estratos populacionais definidos nesta pesquisa, como confirma a tabela 19. 

 
Tabela 19: aspectos negativos atribuídos às rampas encontradas na rota A pelos distintos estratos de 
usuários do grupo representante. 

Aspectos negativos muleta 
cadeira 

de rodas outros 

produtos dificultando/impedindo a circulação 5 (83%) 6 (100%) 6 (100%) 

R
A

M
P

A
S

 

largura insuficiente 3 (50%)  –  – 
 

Alguns trechos de relatos de usuários, a seguir, e as figuras 93 e 94 retratam as 

situações encontradas. 

 

“Aí gostei dessa rampa, melhorou agora que eu vi uma rampa. Aí tem um acesso bom 

para a gente. Pelo menos uma coisa boa, esse acesso para chegar aqui. Só que tem 

que tirar as coisas para passar, e também é muito apertado, nem adianta ter a rampa. 

Tem que tirar tudo da frente. Aqui teria que ter uma boa melhorada, porque tem uma 

rampa, mas é muito apertadinho.” (usuário de cadeira de rodas). 

 

“De antemão já dá para ver, tem uma rampinha de um lado, do outro não. Aí eu subo 

por aqui, chega ali encontro umas coisinhas na frente...” (usuário de muletas).  

 

   
Figura  93: barreiras atitudinais na rampa de acesso ao Mercado da Ribeira: pessoas sentadas no 

início/fim da rampa. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  94: barreiras atitudinais na rampa de acesso ao Mercado da Ribeira: produtos à venda expostos 

no início/fim da rampa. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

Os dados obtidos com os usuários do grupo representante em função do Passeio 

Acompanhado Enriquecido ao longo da rota A corroboraram com aqueles levantados 

durante a primeira etapa da Proposta metodológica. Foi possível constatar que os 

usuários são submetidos diariamente a constrangimentos ergonômicos, com relação à 

acessibilidade física em todas as interfaces pesquisadas. Assim como, a partir dos 

dados levantados, pode-se afirmar que os usuários que encontram maiores 

dificuldades para se deslocar nas áreas livres públicas e acessar as edificações de 

uso público e coletivo, ao longo da rota A, são aqueles que utilizam cadeira de rodas.  

 

Através dos dados obtidos com o passeio, foi possível, ainda, construir um mapa desta 

rota com os locais mais e menos acessíveis a pessoas com deficiência física, 

baseando-se no método do Espectro de Acessibilidade, de Baptista et al (2003). A 

partir da figura 95, percebe-se que na rota A não há uma rota acessível que permita o 

deslocamento das pessoas com deficiência pelas áreas livres públicas de modo 

autônomo e seguro, assim como, que a maioria das edificações públicas e coletivas 

tolhem o acesso destas pessoas.  
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Tabela 8.6: Interpretação dos resultados
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Figura  95: resultado obtido com método do Espectro de Acessibilidade na rota A. 

 

Rota B 

Na rota B (depois da Praça Laura Miller ao Mosteiro de São Bento), foram detectados, 

pelos usuários do grupo representante, diversos aspectos negativos, em relação à 

interface com a calçada. Aqueles citados por maior quantidade de pessoas 

relacionam-se a barreiras no trajeto que dificultam a locomoção, principalmente das 
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pessoas com deficiência, impedindo que exerçam seus direitos de ir e vir com 

segurança e autonomia. Entre os citados por maior quantidade de pessoas, destacam-

se: obstáculos nas calçadas, altura elevada entre vias e calçadas sem rampas de 

acesso para eliminar tal barreira, manutenção inadequada e disposição do mobiliário 

urbano e de caixas de serviço dificultando a circulação. A tabela 20 expõe todos os 

aspectos colocados pelos usuários como negativos.  

 
Tabela 20: Resultados obtidos como negativos em relação à interface com as calçadas da rota B, na 
opinião dos usuários do grupo representante.  

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram  
não permite circulação/locomoção com independência 18 (100%) 
barreiras/batentes impedindo a circulação 18 (100%) 
altura rua-calçada 16 (89%) 
inexistência de rampas na confluência rua-calçada 15 (83%) 
manutenção inadequada  14 (78%) 
mobiliário urbano obstruindo a circulação  12 (67%) 
caixas de serviço dificultando a circulação 10 (56%) 
largura insuficiente 8 (44%) 
descontinuidade  8 (44%) 
inexistência de corrimãos 6 (33%) 
barreiras na confluência rua-calçada 3 (17%) 
pavimentação escorregadia 3 (17%) 

CALÇADAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  mobiliário urbano insuficiente 1 (5,5%) 
 

Os usuários de cadeira de rodas foram os que mais apontaram aspectos negativos em 

relação à interface com as calçadas da rota B. A partir da tabela 21, percebe-se que, 

os pontos negativos colocados por maior quantidade de usuários coincidem com 

aqueles citados por 100% da população pesquisada que utiliza cadeira de rodas, com 

exceção do item relacionado às caixas de serviço dificultando a locomoção, mas que 

ainda assim foi apontada como aspecto negativo por grande quantidade de usuários 

do grupo representante que utilizam cadeiras de rodas. Depois destes, os usuários 

que relataram maior quantidade de aspectos negativos em relação a esta interface 

foram os usuários de muleta, que, inclusive, relataram itens não levantados pelos 

usuários de cadeira de rodas, como os relacionados a pavimentação e inexistência de 

dispositivos auxiliares, como corrimãos ao longo das calçadas para facilitar a 

locomoção.   
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Tabela 21: Resultados obtidos como negativos em relação à interface com as calçadas da rota B, de 
acordo com cada estrato de usuários do grupo representante. 

aspectos negativos muleta 
cadeira 

de rodas outros     
não permite circulação/locomoção com 
independência 

6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 

barreiras/batentes impedindo a circulação 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 
altura rua-calçada 5 (83%) 6 (100%) 5 (83%) 
inexistência de rampas na confluência rua-calçada 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
manutenção inadequada  5 (83%) 6 (100%) 3 (50%) 
mobiliário urbano obstruindo a circulação  4 (67%) 6 (100%) 2 (33%) 
caixas de serviço dificultando a circulação 3 (50%) 5 (83%) 2 (33%) 
largura insuficiente 2 (33%) 5 (83%) 1 (17%) 
descontinuidade  2 (33%) 4 (67%) 2 (33%) 
barreiras na confluência rua-calçada 1 (17%) 2 (33%) – 
inexistência de corrimãos 3 (50%) – 3 (50%) 
pavimentação escorregadia 2 (33%) – 1 (17%) 

C
A

LÇ
A

D
A

S
 

mobiliário urbano insuficiente 1 (17%) – – 
 

Os trechos a seguir ilustram como a elevada altura entre ruas e calçadas dificulta a 

locomoção de pessoas com deficiência de modo autônomo e seguro.  

 

“Para pessoa subir em cadeira de rodas só com ajuda, nenhuma pessoa tem 

condições de subir em cadeira de rodas o meio fio aqui não, de jeito maneira, mas não 

consegue mesmo!” (relato de usuário de cadeira de rodas).  

 
“Veja o desconforto que é para descer de uma calçada dessa. Eu vejo a hora de eu 

cair. Mesmo ele me levando, mas ainda é perigoso, ele me levando, virando a cadeira 

para trás numa calçada alta dessa. Se eu cair vou ter um problema na coluna, que vai 

me causar um problema muito grande, se eu cair dessa calçada. Menino, não sei onde 

que o prefeito de Olinda está que não vê uma barbaridade dessas, que sinceramente, 

acho isso um desrespeito com uma pessoa deficiente. É um grande desrespeito (...) 

Num teve uma rua aqui em Olinda, das que eu andei, que pelo menos eu desse uma 

nota 1, não teve uma rua dessas.” (desabafo de usuário de cadeira de rodas) 

 

As figuras 96, 97 e 98 ilustram algumas barreiras encontradas ao longo das calçadas 

da rota B. 
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Figura  96: barreiras físicas ao longo das calçadas: degraus nas calçadas e descontinuidade. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
 

 
Figura  97: exemplo de barreira ao longo das calçadas causadas por entrada de garagem. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
 

 
Figura  98: barreiras ao longo das calçadas: disposição do mobiliário urbano e manutenção inadequada 

dificultando e/ou impedindo a circulação ao longo das calçadas. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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O trecho a seguir ilustra a questão da disposição do mobiliário urbano, que também foi 

citado como um aspecto negativo: 

 

“Quem colocou aquilo ali (placa de trânsito)? Órgão público, que era o que devia 

trabalhar para evitar colocar barreira, de colocar obstáculo, então... não sei, ele podia 

olhar e pensar que realmente aqui podia passar uma pessoa com uma carroçinha, não 

precisava ser nem uma cadeira de rodas, uma cara vendendo picolé e não quisesse 

se arriscar na rua trabalhando. Colocava um negócio na parede e colocava a placa 

assim (suspensa, fixa na parede), mas não, tem que ser em pé no meio da rua. Fazer 

o que? Depois dos buracos, vem o poste de sinalização de trânsito.” (relato de um 

usuário de muleta). 

 

Ao comparar os aspectos relacionados pelos usuários como negativos com aqueles 

eleitos como positivos, percebe-se que as maiores dificuldades relacionam-se à 

manutenção inadequada. Visto que, nesta rota, são encontradas calçadas largas e 

com pavimentação com cimento, que facilita a locomoção por ser antiderrapante. A 

tabela 22 traz os aspectos vistos pelos usuários como positivos. 

 
Tabela 22: Aspectos relacionados como positivos pelos usuários do grupo representante, em relação à 
interface das calçadas da rota B. 

interface aspectos positivos 
qtd. pessoas 

falaram 
largura das calçadas 9 (50%) 
facilidade/permite de circulação 8 (44%) 
pavimentação com cimento 5 (28%) 

CALÇADAS 
 

boa organização 1 (5,5%) 
  

Devido, principalmente, à inexistência de rampas de acesso que eliminem a 

diferenciação entre vias e calçadas, os usuários de muletas relataram maior facilidade 

em relação à circulação neste percurso, se comparado aos usuários de cadeira de 

rodas, visto a dificuldade que a falta deste item impõe a estas pessoas, sendo mais 

fácil para os que utilizam muleta ultrapassar estas barreiras. Já o segundo aspecto 

mais citado, largura das calçadas, foi mais percebido pelos usuários de cadeira de 

rodas como fator positivo que entre os demais usuários, pois, em muitos trechos, é 

possível a passagem de até duas cadeiras de rodas lado a lado, facilitando a 

circulação das pessoas que utilizam deste dispositivo assistivo para sua locomoção. A 

tabela 23 traz todos os resultados obtidos como aspectos negativos, em relação à 

interface com as calçadas da rota B, de acordo com a visão de cada estrato de 

usuários pesquisados.    
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Tabela 23: Aspectos relacionados como positivos em relação à interface das calçadas da rota B, de 
acordo com os distintos estratos de usuários do grupo representante. 

aspectos positivos  
muleta 

cadeira de 
rodas outros 

facilidade/permite de circulação 4 (67%) 2 (33%) 2 (33%) 
largura das calçadas 3 (50%) 5 (83%) 1 (17%) 
pavimentação com cimento 3 (50%) 1 (17%) 1 (17%) 

C
A

LÇ
A

D
A

S
 

 boa organização 1 (17%) – – 
 

A partir da pesquisa realizada neste trecho, foi possível perceber que, caso a 

manutenção fosse eficiente, os problemas apareceriam em menor proporção, como 

retratado no trecho de depoimento de um usuário, a seguir. 

 

“Aqui já começa a dificuldade um pouco, asfalto aqui está cheio de buracos, os 

batentes fazem você ter que dividir espaço mesmo com os carros, chega com a 

cadeira aqui, falta uma iluminação boa. Você está andando é capaz de torcer o 

tornozelo, se você não está pisando certo... tem que andar olhando para o chão, pode 

deslocar o joelho, o tornozelo, ter uma lesão, né?” (observação de um usuário de 

muleta).  

 

A tabela 24 demonstra os aspectos colocados pelos usuários como negativos, em 

relação à interface com as vias, que reforça o risco de exposição aos veículos 

automotivos devido às condições de deslocamento na calçada, citado no relato do 

usuário de muleta, acima. 

 

Tabela 24: Aspectos relacionados como negativos pelos usuários do grupo representante, em relação à 
interface das vias da rota B. 

interface aspectos negativos 
qtd. pessoas 

falaram 
perigo de colisão com veículos automotivos 12 (67%) 
manutenção inadequada nas vias  12 (67%) 
pavimentação das vias com paralelepípedos 8 (44%) 
rua estreita 3 (17%) 
tampas de serviço dificultando a circulação 1 (5,5%) 
inclinação excessiva (ladeiras) 1 (5,5%) 

VIAS 
  
  
  
  
  
  iluminação inadequada 1 (5,5%) 
 

A figura 99 ilustra um dos aspectos relatados como negativo por maior número de 

pessoas, o perigo de choque com veículos automotivos.  
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Figura  99: riscos de choques com veículos automotivos devido à dificuldade de locomoção pelas 

calçadas da rota B. 
Fonte: acervo da autora (2008).  

 

Outro aspecto citado por quase metade do total de usuários foi a questão da 

pavimentação com paralelepípedos, que dificulta a locomoção. Porém, esta também é 

uma questão aumentada pela manutenção inadequada, como ilustra o trecho do relato 

de um usuário de cadeira de rodas, exposto a seguir: 

 

“É uma pedra diferente da outra a altura e, se a gente andar rápido, pode topar e cair 

da cadeira, causar um acidente terrível para pessoa que está na cadeira. Então tem 

que andar bem devagar, porque senão pode se machucar feio.” (relato de um usuário 

de cadeira de rodas). 

 

A partir da tabela 25, percebe-se a diferenciação de opiniões entre os usuários dos 

estratos pesquisados, influenciada a partir da experiência de cada grupo. Entre os 

estratos, o que maior quantidade de pessoas relataram aspectos negativos dizem 

respeito aos usuários de cadeira de rodas.  

 
Tabela 25: diferenciação de opiniões entre os estratos de usuários do grupo representante, com relação à 
interface com as vias da rota B. 

aspectos negativos  
muleta 

cadeira de 
rodas outros 

perigo de colisão com veículos automotivos 4 (67%) 6 (100%) 2 (33%) 
pavimentação das vias com paralelepípedos  1 (17%) 6 (100%) 1 (17%) 
manutenção inadequada nas vias – 5 (83%) 3 (50%) 
rua estreita – 3 (50%) – 
tampas de serviço dificultando a circulação 1 (17%) – – 
inclinação excessiva (ladeiras) – 1 (17%) – 

V
IA

S
 

 

iluminação inadequada 1 (17%) – – 
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Vale ressaltar ainda, que, mesmo diante das barreiras impostas às pessoas com 

deficiência, os usuários pesquisados têm consciência que se trata de um ambiente 

histórico e, por conta desta característica, o mesmo deve ser preservado. O que se 

almeja é que estes ambientes permitam o uso e acesso de maior quantidade de 

pessoas, incluindo aquelas com deficiência. O relato de um usuário de muleta, a 

seguir, retrata bem esta questão:  

 

“Eu não sei por que, mas eu também tenho um negócio assim comigo de que a 

história tem que ser preservada realmente, embora algumas pessoas, feito a gente 

mesmo, mais necessitado, com problema de deficiência, sofra algum prejuízo. Porque 

também eu acho que não se deve destruir a história, a coisa antiga, porque depois o 

que se pode contar? O que se pode mostrar? Não seria necessário pegar uma rua, um 

negócio desse aqui e arrancar tudo, mas se fizesse no meio uma passarela, tipo uma 

passarela, né? Para as pessoas poderem passar, entrar para lá e para cá... Não 

destruir a história, que realmente eu sou a favor que mantenha, deixa a história para 

ser contata, para ser vista realmente.” (visão de um usuário de muleta).  

 

Em relação ao acesso aos prédios públicos, na rota B está um dos equipamentos 

urbanos que mais causou indignação aos usuários devido à falta de acessibilidade, o 

prédio da Prefeitura Municipal de Olinda. Os aspectos citados como negativos, pelos 

usuários do grupo representante, em relação à interface acesso a prédios públicos, 

estão colocados na tabela 26. 

 
Tabela 26: Aspectos citados como negativos, pelos usuários do grupo representante, em relação à 
interface acesso a prédios públicos. 

Interface aspectos negativos 
qtd. pessoas 

falaram 
barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 18 (100%) 
inexistência de rampas nas entradas/saídas 16 (89%) 
inexistência de sinalização  2 (11%) 

PRÉDIOS PÚBLICOS/ 
EQUIPAMENTOS 
URBANOS   
  inexistência de bancos para descanso no pátio do Mosteiro 1 (5,5%) 
 

Entre os estratos pesquisados, 100% dos usuários dos três grupos atribuíram a 

característica negativa às barreiras que impedem o acesso aos prédios públicos, 

estando este resultado diretamente atrelado às condições de acessibilidade da 

Prefeitura de Olinda. A tabela 27 traz todos os resultados obtidos, subdivididos entre 

os estratos estabelecidos nesta pesquisa.  
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Tabela 27: Aspectos citados como negativos, pelos distintos estratos de usuários do grupo representante, 
em relação à interface acesso a prédios públicos. 

 

aspectos negativos  muleta 
cadeira 

de rodas outros 
barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 
inexistência de rampas nas entradas/saídas 5 (83%) 6 (100%) 5 (83%) 
inexistência de sinalização  2 (33%) – – 

P
R

É
D

IO
S

 
P
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B
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inexistência de bancos para descanso no pátio do Mosteiro 1 (17%) – – 
 

A partir dos trechos de relatos, que seguem, percebe-se que as condições de 

acessibilidade às edificações públicas na rota B, principalmente no que tange ao 

prédio da Prefeitura, impõem diversos constrangimentos aos usuários. 

 

“É ótimo (ironizando)! Muito bom para a prefeita, para os secretários dela, assim evita 

o pessoal estar pedindo alguma coisa... he! he!... totalmente inadequada, irregular 

totalmente!” (relato irônico de um usuário de muleta em relação ao prédio da Prefeitura 

Municipal).  

 

“Nossa Senhora! Ah! Mas essa prefeitura aqui só é para quem é “andante”, né? Um 

deficiente não tem direito de chegar nela não, né? (...) Veja uma prefeitura desta, veja 

que esculhambação! Uma falta de respeito esta prefeitura!” (declaração de um usuário 

de cadeira de rodas). 

 

No momento da realização do passeio acompanhado enriquecido com um dos 

usuários de cadeira de rodas quis conhecer a área interna do prédio da Prefeitura de 

Olinda. Devido às condições de acesso somente por escadaria, foram necessárias 

quatro pessoas para carregá-lo até o interior do edifício, como demonstram as figuras 

100, 101 e 102. 

 

As figuras 100 e 101 ilustram o momento da subida do usuário de cadeira de rodas ao 

prédio, com quatro pessoas realizando seu deslocamento ao interior do edifício. 
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Figura  100: barreiras no acesso ao prédio da Prefeitura Municipal de Olinda obriga que para entrar na 

edificação o usuário de cadeira de rodas seja carregado por várias pessoas. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

  
Figura  101: usuário de cadeira de rodas sendo conduzido por quatro homens para entrar no prédio da 

Prefeitura de Olinda. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

A figura 102 demonstra o usuário sendo conduzido por quatro pessoas do edifício para 

a calçada. 
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Figura  102: usuário de cadeira de rodas sendo conduzido por quatro pessoas de dentro da edificação 

para a calçada, devido o acesso de prédio ser apenas por escadas. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

O relato, a seguir, é do usuário de cadeira de rodas que foi conduzido carregado à 

prefeitura. Retrata as conseqüências que a falta de acessibilidade pode causar. 

 

“Aí você vê a dificuldade que é para um “cadeirante” entrar aqui, ó, precisaram de 4 

pessoas para ajudar, né? (...) O acesso, eu tive que subir com quatro pessoas, uma 

pessoa que não esteja preparada psicologicamente jamais vai querer subir, porque ela 

vai precisar da ajuda de muitas pessoas e não tem condições dela subir aqui. Para 

subir eu precisei de quatro homens para me subir e para descer eu vou precisar de 

novo... aqui é alto, é um negocio perigoso para descer!” (usuário de cadeira de rodas) 

 

Também foram mencionados constrangimentos em relação ao acesso à Igreja de São 

Bento, visto que na entrada/saída encontram-se barreiras que dificultam a entrada das 

pessoas com deficiência, como ilustram as figuras 103 e 104.  
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Figura  103: barreiras física no acesso ao Mosteiro e Igreja de São Bento: batente do pátio para a calçada 

e da calçada para o interior da igreja.  
Fonte: acervo da autora (2008). 

 
 

 
Figura  104: obstáculo no acesso ao interior da Igreja de São Bento faz com que usuários indiretos 

conduzam aqueles que utilizam cadeira de rodas, necessitando emprego de muita força por parte dos 
primeiros.  

Fonte: acervo da autora (2008). 
 

Assim como os prédios públicos, aqueles de uso coletivo, como lojas, bares, cafés, 

ateliês, também apresentam barreiras que tolhem o acesso de pessoas com 

deficiência. Grande quantidade de usuários percebeu tal questão como um aspecto 

negativo, como demonstra a tabela 28.  

 
Tabela 28: aspectos negativos colocados pelos usuários do grupo representante em relação à interface 
com os prédios coletivos da rota B. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram 
barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 16 (89%) PRÉDIOS 

COLETIVOS  inexistência de rampas de acesso (entrada/saída) 6 (33%) 
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Ao relacionar os aspectos colocados como negativos em relação ao acesso aos 

prédios coletivos, com os usuários pesquisados, percebe-se que ao analisar, 

isoladamente, o item que trata das barreiras nas entradas/saídas, obteve-se maior 

quantidade de pessoas usuárias de cadeira de rodas atribuindo a este a característica 

de negativa. Em contrapartida, ao analisar a tabela 29 como um todo, o grupo que 

mais pessoas relataram aspectos negativos, para esta interface, foram os usuários de 

muletas.  

 
Tabela 29: Aspectos negativos colocados pelos distintos estratos de usuários do grupo representante em 
relação à interface com os prédios coletivos da rota B. 

 

aspectos negativos  muleta 
cadeira 

de rodas outros 

barreiras impedindo o acesso (entrada/saída) 5 (83%) 6 (100%) 5 (83%) 
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inexistência de rampas de acesso (entrada/saída) 4 (67%) 2 (33%) – 

 

As figuras 105 e 106 ilustram algumas barreiras existentes nas edificações de uso 

coletivo. 

 

  
Figura  105: barreira física no acesso a prédios de uso coletivo: loja de artesanato. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  106: batente muito alto impedindo o acesso de usuário de cadeira de rodas à loja de artesanato. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
 

Em relação à avaliação realizada pelos usuários ao interagir com a praça existente na 

rota B, que está situada em frente ao prédio da prefeitura, percebe-se que o item 

citado por maior quantidade de pessoas trata da dificuldade de acessar estes locais 

para poder usufruir do ambiente. Os aspectos relacionados pelos usuários como 

negativos estão apresentados na tabela 30.  

 
Tabela 30: aspectos relacionados pelos usuários como negativos pelos usuários do grupo representante, 
em relação à praça da rota B. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram 
inexistência de rampas de acesso 14 (78%) 
manutenção inadequada 7 (39%) 
bancos sem apoio para as costas 1 (5,5%) 
praça localizada na ladeira 1 (5,5%) 

PRAÇA 
  
   
   
  inexistência de estacionamento organizado 1 (5,5%) 
 

Assim como ocorreu com as demais interfaces pesquisadas nesta rota, o estrato que 

maior quantidade de pessoas atribuiu características negativas aos aspectos 

levantados foi o de usuários de cadeira de rodas. A tabela 31 demonstra os resultados 

obtidos a partir da subdivisão entre os estratos.  

 
Tabela 31: aspectos relacionados como negativos pelos distintos estratos de usuários do grupo 
representante, em relação à praça da rota B. 

 

aspectos negativos  muleta 
cadeira de 

rodas outros 
inexistência de rampas de acesso 5 (83%) 6 (100%) 3 (50%) 
manutenção inadequada 1 (17%) 6 (100%) – 
praça localizada na ladeira – 1 (17%) – 

P
R

A
Ç

A
 

 bancos sem apoio para as costas 1 (17%) – – 
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Assim como exposto em relação à rota A, os relatos citados pelos usuários foram 

repletos de expressões que traduziam a indignação dos mesmos diante das condições 

de acessibilidade encontradas no trajeto percorrido do sítio em estudo. Assim, era 

costumeiro se ouvir: “absurdo”, “perigoso”, “barbaridade”, “desrespeito”, “terrível”, 

“irregular”, “esculhambação”, entre outros.  

 

Em alguns dos passeios acompanhados enriquecidos realizados, a rota B foi a última 

a ser percorrida por alguns sujeitos do grupo representante. Os relatos, a seguir, 

retratam a percepção dos usuários em relação às condições de acessibilidade física 

no sítio histórico de Olinda. 

 

“Até aqui foi difícil, Olinda está muito difícil para andar em cadeira de rodas.” (desabafo 

de um usuário de cadeira de rodas). 

 

“Olha, eu sofri, viu, para chegar até essa igreja de São Bento?! É muito estressante...” 

(percepção de um usuário de cadeira de rodas). 

 

“Quer dizer que o deficiente não tem o direito de andar, de ir e vir, de caminhar nesses 

lugares do sítio histórico?!” (relato de usuário do estrato outros). 

 

Baseando-se nos dados obtidos com o passeio acompanhado enriquecido, foi 

elaborado um mapa com os trechos mais e menos acessíveis para pessoas com 

deficiência, seguindo o método de Baptista et al (2003). A partir da figura 107, 

percebe-se que, assim como na rota A, não há uma rota acessível que permita a 

locomoção em segurança e com autonomia destas pessoas.  
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Licoteria 

Praça 

Faculdades Integradas
Barros Melo

Arquivo 
público

Prefeitura
de Olinda

Abrigo 
N.S. Lurdes

Mosteiro 
de São Bento

Tabela 8.6: Interpretação dos resultados

Espectro Pontuação Autonomia Conforto Segurança
Acessível

Inacessível

100 Autônomo Confortável Seguro

075
Ajuda quanto a 
informações e 
avisos

Auxílio de Terceiros

 

Elevada 
Dependência da 
ajuda de terceiros

Pequenos 
constrangimentos

 
 

Considerável 
desconforto 
ambiental

 
 

Cansaço muscular

 
 

Fadiga

 

Extremamente

 

Desconfortável

 

É preciso atenção

 
 

Risco de lesões

 
 
 

Risco de Acidentes

 

Graves

 
 

Altamente Inseguro

 
 

050

025

000 Imprat icável Intolerável
 

Risco a Vida
 

Trajeto 1

Trajeto 2

Rota B:

Início: 

Chegada: Mosteiro de São Bento

Praça Laura Miller 

Centro 
Espírita

Igreja 
Evangélica

Bar

Loja de 
produtos 

artesanais 

Salão de 
exposições

Bar e 
Restaurante

Sorveteria

Museu do
Mamulengo

Escadaria

Praça
Laura Miller 

(mirante)

 
Figura  107: mapa com os trechos da rota B mais e menos acessíveis para pessoas com deficiência, 

seguindo o método Espectro da Acessibilidade. 
 

 

Rota C 

A rota C (Igreja da Sé à Igreja da Misericórdia), em comparação às demais rotas 

selecionadas para a pesquisa, foi percebida pelos usuários como a que apresenta 

menos problemas em relação à acessibilidade física, porém, ainda assim, diversos 
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aspectos negativos foram relatados pelos usuários do grupo representante, em 

relação à mesma.  

 

De acordo com os resultados obtidos, a partir da interface com as calçadas, os itens 

citados como negativos por maior número de pessoas tratam de barreiras que 

dificultam a locomoção, impedindo que a circulação das pessoas com deficiência seja 

realizada com independência. Entre estes, destacam-se: inexistência de rampas que 

anulem a elevada altura entre vias e calçadas, obstáculos ao longo das calçadas, 

como degraus, desníveis, descontinuidade, além das barreiras decorrentes de 

manutenção inadequada. A tabela 32 traz o resultado de todos os aspectos negativos 

citados pelos usuários em relação à interface com as calçadas desta rota.  

 
Tabela 32: aspectos negativos citados pelos usuários do grupo representante, em relação à interface com 
as calçadas da rota C. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram  
 não permite circulação/locomoção com independência  18 (100%) 

inexistência de rampas na confluência rua-calçada 17 (94%) 
barreiras ao longo das calçadas/impedindo a circulação 16 (89%) 
altura elevada vias-calçadas 15 (83%) 
manutenção inadequada 15 (83%) 
inexistência de corrimãos 8 (44%) 
Descontinuidade 6 (33%) 
caixas de serviço dificultando o deslocamento 5 (28%) 
mobiliário urbano dificultando a circulação 4 (22%) 
largura inadequada/insuficiente 2 (11%) 
inexistência da calçada 1 (5,5%) 
mobiliário urbano inacessível 1 (5,5%) 

  
CALÇADAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  rampas mal localizadas 1 (5,5%) 
 

Entre os três estratos de usuários definidos nesta pesquisa, nota-se, a partir da tabela 

33, que aquele que apresentou maior quantidade de pessoas atribuindo aspectos 

negativos à interface com as calçadas da rota C foram os que fazem uso de cadeira 

de rodas como dispositivo assistivo.  

 

Tabela 33: aspectos negativos citados pelos distintos estratos de usuários do grupo representante, em 
relação à interface com as calçadas da rota C. 

aspectos negativos muleta cadeira 
de 

rodas 

outros 

não permite circulação/locomoção com independência  6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 
inexistência de rampas na confluência rua-calçada 6 (100%) 6 (100%) 5 (83%) 
barreiras ao longo das calçadas/impedindo a circulação 5 (83%) 6 (100%) 5 (83%) 
altura elevada vias-calçadas 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
manutenção inadequada 4 (67%) 6 (100%) 5 (83%) 
inexistência de corrimãos – 5 (83%) 3 (50%) 
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mobiliário urbano dificultando a circulação 1 (17%) 3 (50%) – 
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descontinuidade – 2 (33%) 1 (17%) 
caixas de serviço dificultando o deslocamento 2 (33%) 1 (17%) 2 (33%) 
inexistência da calçada 1 (17%) – 1 (17%) 
largura inadequada/insuficiente 1 (17%) – 1 (17%) 
mobiliário urbano inacessível 1 (17%) – – 
rampas mal localizadas 1 (17%) – – 

 

A partir dos trechos que seguem, pode-se perceber a dificuldade de locomoção nas 

calçadas para os usuários de cadeira de rodas: 

 

“Você vê aqui, rampa para o carro. Quem vem do lado ou do outro da calçada aí tem a 

rampa para o carro, não dá pra passar... quer dizer, a passagem da calçada fica 

interrompida devido à garagem, né?! É uma pouca vergonha isso! Aí, fazer o quê?! A 

gente precisa de ajuda dos outros para tudo aqui. Olha aí, mais outro obstáculo. É 

muito alto... quer dizer, é a mesma calçada, mas chega em outra construção, outro 

imóvel, já não dá acesso de uma calçada pra outra, para o outro imóvel na mesma 

calçada ela não dá acesso pra cadeira de rodas. E também não tem uma rampa, 

dificulta muito. Não tem condições de andar sozinho aqui no alto da Sé na cadeira de 

rodas, não tem mesmo... a situação é precária para cadeira de rodas...” (relato de 

usuário de cadeira de rodas) 

 

“A calçada é uma negação... porque é totalmente desnivelada... e a calçada tem que 

ter rampa, né? Em relação à rampa do acesso ao carro, eles tem que arrumar a 

calçada e a rampa do acesso ao carro para não atrapalhar o cadeirante, porque se for 

ajeitar a calçada e deixar normal a rampa do carro, não vai dar para subir, mesmo que 

ele melhore a calçada, a rampa do carro é mais difícil. Agora a gente vai ter que pegar 

para a rua, né? Não tem calçada até ali, aqui era para continuar. Mas aí fizeram um 

jardim no lugar da calçada.” (trecho de declaração de usuário de cadeira de rodas). 

 

Tais situações obrigam os usuários a se deslocar pelas vias, expondo-se a riscos de 

colisão com veículos. Situação também encontrada nas demais rotas e, no caso desta 

rota, ilustrada a partir dos relatos de usuários a seguir e das figuras 108 a 112. 

 

“Pelo o que a gente já tem andado, a maior dificuldade daqui mesmo são as calçadas, 

né? Que não tem acesso nenhum para “cadeirantes”, só se a gente quiser disputar 

caminho com o carro, espaço com o carro.” (relato de usuários do estrato outros). 

 

“A gente vai pela rua mesmo, essa calçada está muito ruim!” (conclusão de um usuário 

de cadeira de rodas). 
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“Vou falar de novo, a gente está dividindo o espaço com os carros no meio da rua, não 

tem como andar por cima da calçada, o cara anda para o lado, anda para o outro 

sempre competindo com os carros no meio da rua, seria mais adequado andar na 

calçada, mas não tem como.” (declaração de usuário de muleta). 

 

“Se tivesse calçadas com espaço adequado, tanto portadores de deficiência quanto 

outros visitantes do sítio histórico caminhariam pela calçada e deixariam acesso para 

os veículos trafegarem normal, não ia atrapalhar.” (dito por um usuário de muleta). 

  
Figura  108: barreira física: altura elevada entre vias e calçadas dificultando a transposição da barreira 

para pessoas com deficiência.  
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

 
Figura  109: altura elevada entre calçadas e vias, medindo em torno de 40 cm. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  110: barreiras físicas: altura elevada entre vias e calçadas e desníveis ao longo das calçadas 

entre uma edificação e outra. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

  
Figura  111: barreiras físicas: altura elevada entre vias e calçadas e descontinuidade da calçada causada 

pela interrupção de uma entrada de garagem. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  112: barreiras ao longo das calçadas da rota C obrigam que as pessoas, principalmente aquelas 

com deficiência, se desloquem pelas vias, expondo-se a risco de colisão com veículos automotivos.  
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

Mesmo diante destes problemas, os usuários participantes também perceberam 

aspectos positivos em relação à interface com as calçadas da rota C. A tabela 34 traz 

tais aspectos, que dizem respeito, principalmente, às calçadas próximas à Igreja da 

Misericórdia, que, com exceção de alguns trechos que necessitam de manutenção 

adequada, permitem o deslocamento.  

 
Tabela 34: aspectos positivos relacionados pelos usuários do grupo representante em relação às 
calçadas da rota C. 

interface aspectos positivos qtd. pessoas falaram 
permitem deslocamento 7 (39%) 
rampa na confluência vias-calçadas 3 (17%) 

CALÇADAS 

largura adequada 2 (11%) 
 

Entre os usuários pesquisados, representantes de todos os estratos definidos nesta 

pesquisa atribuíram aspectos positivos em relação à interface com as calçadas da rota 

C, como demonstra a tabela 35, destacando-se os usuários de cadeira de rodas, pois 

mais da metade da população deste estrato relatou que as calçadas da rota C 

permitem o deslocamento. 

 
Tabela 35: aspectos positivos relacionados pelos diferentes estratos de usuários do grupo representante 
em relação às calçadas da rota C. 

aspectos positivos muleta cadeira de rodas outros 
permitem deslocamento 2 (33%) 4 (67%) 1 (17%) 

rampa na confluência vias-calçadas 1 (17%) 17% 1 (17%) 
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largura adequada – – 2 (33%) 
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Em relação à avaliação feita a partir da interface com as vias, um dos aspectos citados 

como negativos por membros de todos os estratos de usuários do grupo representante 

tem direta relação com as condições de acessibilidade física das calçadas: o item 

‘perigo de colisão com veículos automotivos’. Pois, ainda que tenham sido percebidos 

alguns aspectos positivos em relação às calçadas desta rota, grande parte destas 

ainda apresenta barreiras, obrigando que o deslocamento de muitas pessoas, 

principalmente aquelas usuárias de cadeira de rodas, seja realizado pelas vias, 

favorecendo acidentes. A tabela 36 demonstra os demais problemas colocados pelos 

mesmos. 

 
Tabela 36: Aspectos relacionados como negativos em relação à interface com as vias da rota C, na 
opinião dos usuários do grupo representante. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram 
perigo de colisão com veículos automotivos 11 (61%) 
manutenção inadequada 11 (61%) 
Pavimentação com paralelepípedo  8 (44%) 
dificuldade de deslocamento 8 (44%) 
inexistência de estacionamento organizado/adequado 3 (17%) 
inclinação (caimento para água) elevada 1 (5,5%) 

VIAS 
  
  
  
  
  
  sinalização insuficiente  1 (5,5%) 
 

Entre os estratos de usuários respondentes da pesquisa, aqueles grupos que maior 

quantidade de pessoas atribuíram aspectos negativos às vias foram os usuários de 

cadeira de rodas, seguidos dos usuários de muletas. Aquelas pessoas que utilizam 

próteses ou que não utilizam dispositivos assistivos para sua locomoção (classificados 

como outros) não relacionaram aspectos negativos a vários dos itens assim citados 

pelos membros dos demais estratos. A tabela 37 apresenta os resultados negativos 

obtidos, a partir da avaliação de cada estrato de usuários, em relação à interface com 

as vias.  

 
Tabela 37: Aspectos relacionados como negativos em relação à interface com as vias da rota C, de 
acordo com a opinião dos distintos estratos de usuários do grupo representante. 

aspectos negativos  muleta cadeira 
de rodas 

outros 

pavimentação com paralelepípedo 2 (33%) 6 (100%) – 
perigo de colisão com veículos automotivos 5 (83%) 5 (83%) 1 (17%) 
manutenção inadequada 4 (67%) 5 (83%) 2 (33%) 
dificuldade de deslocamento 1 (17%) 5 (83%) 2 (33%) 
inclinação (caimento para água) elevada – – – 
inexistência de estacionamento organizado/adequado 3 (50%) – – 

V
IA

S
 

sinalização insuficiente  1 (17%) – – 
 

No momento da realização do passeio, no trajeto da rota C, um usuário de muleta, 

procurando desviar dos veículos e dos buracos da via, se desequilibrou e caiu. Para 
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evitar constrangimentos para o mesmo, este momento não foi registrado por meio de 

fotografias, porém o relato do usuário ilustra a situação: 

 

“Você vai querer desviar, sair da avenida por conta dos carros, termina batendo nos 

buracos.” (relato de usuário de muleta que caiu durante o trajeto).  

 

Em relação aos acessos aos prédios públicos, os problemas levantados por maior 

número de pessoas dizem respeito às barreiras nas entradas/saídas, causados, 

principalmente, por escadas, batentes altos, além da inexistência de rampas de 

acesso aos mesmos. A tabela 38 traz todos os aspectos citados como negativos pelos 

usuários pesquisados.  

 
Tabela 38: aspectos relacionados como negativos pelos usuários do grupo representante, em relação ao 
acesso aos prédios públicos da rota C. 

interface aspectos negativos 
qtd. pessoas 

falaram 
barreiras/batentes impedindo a entrada/saída 17 (94%) 
inexistência de rampa de acesso 15 (83%) 
necessidade de mais sanitários 3 (17%) 
inexistência de corrimãos 3 (17%) 

ACESSOS AOS 
PRÉDIOS 
PÚBLICOS/ 
EQUIPAMENTOS 
URBANOS 
   sinalização insuficiente 2 (11%) 
 

Nesta rota, os equipamentos urbanos que mais causaram desconforto aos usuários, 

por não poderem acessar os prédios, foram as igrejas e os museus. Dentre os estratos 

de usuários, aqueles que tiveram maior quantidade de pessoas atribuindo aspectos 

negativos às características dos acessos aos prédios públicos foram os usuários de 

cadeira de rodas, seguidos dos usuários de muletas, como atesta a tabela 39. 

 
Tabela 39: aspectos relacionados como negativos pelos estratos de usuários do grupo representante, em 
relação ao acesso aos prédios públicos da rota C. 

aspectos negativos  muleta cadeira 
de rodas 

outros 

barreiras/batentes impedindo a entrada/saída 6 (100%) 6 (100%) 5 (83%) 
inexistência de rampa de acesso 5 (83%) 6 (100%) 4 (67%) 
necessidade de mais sanitários 2 (33%) – 1 (17%) 
inexistência de corrimãos 2 (33%) – 1 (17%) 
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sinalização insuficiente – – 2 (33%) 
 

A partir dos relatos, a seguir, percebe-se o quanto os usuários se sentem insatisfeitos 

e incomodados pela situação a que são expostos no sítio histórico de Olinda, com 

relação aos acessos aos equipamentos urbanos.  
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“É uma falta de respeito porque a gente quer ter acesso sem estar precisando da 

ajuda de ninguém. Então o acesso deve ser livre para todos, tanto pra você como para 

mim, o direito de ir e vir é igual” (relato de usuário de cadeira de rodas). 

 

“Uma igreja tão bonita dessa não tem uma rampa! Eu não consigo entrar! É horrível 

isso!” (reclamação de usuário de cadeira de rodas). 

 

“Ali (igreja da misericórdia) é sem condições, sem nada ali para subir, a não ser que 

venham 3 pessoas, me peguem e me ajudem a subir.” (declaração de usuário de 

cadeira de rodas). 

 

“Você quer conhecer o museu e não pode porque não tem uma rampa adequada, olha 

o tamanho do batente, deve ter uns vinte centímetros esse batente, daí não sobe de 

jeito nenhum, é um absurdo mesmo, como é que a gente pode sair de casa desse 

jeito? Adquirir alguma cultura, a nossa cultura! É um absurdo...” (narração de usuário 

do estrato outros). 

 

“Veja o tamanho da dificuldade, eu tenho que ficar de fora e pedir pra alguém me 

auxiliar para entrar na igreja, isso é falta de respeito! É um descaso com o cidadão, 

com os usuários de cadeiras de rodas e com os deficientes físicos de um modo geral! 

Tantas dificuldades pra subir, para assistir a uma missa ou pra participar de uma 

missa!” (exposição de usuário de cadeira de rodas). 

 

“Somos cidadãos e merecemos respeito, porque isso aqui é um absurdo! Para quem 

tem necessidades especiais é mais que um absurdo! Porque do jeito que eles são 

turistas e querem conhecer Olinda, a gente também quer conhecer, mas deste jeito 

não tem como conhecer, nem ir pra canto nenhum. Eles fazem a gente ficar dentro de 

casa, porque acham que o deficiente não tem cultura, o deficiente tem cultura, 

infelizmente, são eles que fazem a gente ficar sem cultura, porque desse jeito não tem 

como a gente conhecer um museu, conhecer uma igreja! Entrar na igreja não pode 

porque a rampa não ajuda! Estou impressionado com o tamanho da calçada! 

Brincadeira!” (desabafo de usuário do estrato outros). 

 

As figuras 113 e 114 ilustram a questão e reforçam a necessidade de implementar 

modificações que permitam o acesso de maior quantidade de pessoas aos 

equipamentos urbanos do sítio histórico de Olinda.  
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Figura  113: acesso à Igreja da Misericórdia somente por meio de escadas. 

Fonte: acervo da autora (2008). 
 

 
Figura  114: barreiras no acesso à Igreja da Sé: inexistência de rampas na confluência ruas-calçadas e 

barreiras na entrada da igreja. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

Os acessos aos prédios coletivos também foram alvo de críticas na opinião dos 

usuários. Entre todos os ateliês e lojas de artesanato, apenas um prédio, em um de 

seus acessos, permitia a entrada/saída de pessoas com deficiência em igualdade aos 

demais usuários do local. O resultado dos aspectos colocados pelos usuários como 

negativos, em relação a esta interface, estão colocados na tabela 40.  

 
Tabela 40: aspectos relacionados como negativos por usuários do grupo representante em relação aos 
acessos dos prédios coletivos existentes na rota C. 

interface aspectos negativos qtd. pessoas falaram  
barreiras/batentes impedindo a entrada/saída 14 (78%) ACESSO AOS 

PRÉDIOS 
COLETIVOS   inexistência de rampas de acesso 10 (56%) 
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Mais da metade dos usuários de todos os estratos definidos nesta pesquisa atribuíram 

aspectos negativos às barreiras existentes nos acessos às edificações de uso coletivo, 

como se pode notar a partir da tabela 41. De modo geral, em comparação aos demais 

estratos de usuários, o das pessoas que utilizam cadeira de rodas foi o que maior 

quantidade de respondentes associou aspectos negativos às condições de 

acessibilidade aos prédios coletivos.   

 
Tabela 41: aspectos relacionados como negativos pelos distintos estratos de usuários do grupo 
representante em relação aos acessos dos prédios coletivos existentes na rota C. 

 

aspectos negativos  muleta 

cadeira 
de 

rodas outros 

barreiras/batentes impedindo a entrada/saída 
5 (83%) 5 (83%) 4 (67%) 
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inexistência de rampas de acesso 
3 (50%) 5 (83%) 2 (33%) 

 

Os trechos de relatos, a seguir, auxiliam a ilustrar a situação. O primeiro relata trata da 

dificuldade de acessar os ambientes, enquanto os próximos dizem respeito ao 

sentimento que esta situação gera nas pessoas.  

 

“Mas a gente não vê uma loja, um ateliê que pense na necessidade de dar acesso pra 

cadeira de rodas não. Sempre a gente está vendo que todos eles têm uma 

complicaçãozinha na entrada.” (declaração de um usuário de muleta). 

 

“Não existe o menor respeito às pessoas com deficiência física aqui, acessibilidade 

zero aqui, somos seres humanos tanto quanto os outros e gastamos tanto quanto os 

outros.” (relato de usuário de cadeira de rodas). 

 

“Pagamos impostos, trabalhamos e somos consumidores tanto quanto os outros.” 

(desabafo de usuário do estrato outros).  

 

Com relação à interface com a Praça da Sé, a tabela 42 traz os aspectos apontados 

pelos usuários como negativos. As dificuldades apontadas por maior quantidade de 

pessoas referem-se à dificuldade de acessar a praça, devido a inexistência de rampas, 

que eliminem a diferenciação elevada entre via e praça, além da desorganização das 

barracas de venda de comidas típicas e artesanato, que dificultam e até impedem o 

acesso em vários trechos da praça.  
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Tabela 42: aspectos relacionados como negativos pelos usuários do grupo representante, em relação à 
interface com a Praça da Sé, presente na rota C. 

interface aspectos negativos 
qtd. pessoas 

falaram 
inexistência de rampa de acesso 14 (78%) 
desorganização das barracas dificultando o 
acesso/deslocamento 10 (56%) 
confluência praça-via muito alta dificultando o acesso 10 (56%) 
manutenção inadequada 6 (33%) 
inexistência de rampas de acesso à parte inferior 4 (22%) 
barreiras ao longo da praça impedindo a circulação 2 (11%) 
inexistência de corrimãos no acesso a parte inferior 2 (11%) 
iluminação inadequada 1 (5,5%) 

PRAÇA 
  
  
  
  
  
  
  
  barreiras impedindo o acesso a parte inferior 1 (5,5%) 
 

Como demonstra a tabela 43, os usuários que mais associam aspectos negativos às 

atuais condições de acesso à Praça da Sé são aqueles que utilizam cadeira de rodas 

como dispositivo assistivo à sua locomoção. Em contrapartida, ainda que em menor 

quantidade, os usuários de muletas perceberam aspectos que não foram relatados 

nem por aqueles que utilizam cadeira de rodas, nem pelos agrupados no estrato 

outros.  

Tabela 43: aspectos relacionados como negativos pelos distintos estratos de usuários do grupo 
representante, em relação à interface com a Praça da Sé. 

aspectos negativos muleta 
cadeira 

de rodas outros 
inexistência de rampa de acesso 4 (67%) 6 (100%) 4 (67%) 
confluência praça-via muito alta dificultando o acesso 2 (33%) 6 (100%) 2 (33%) 
desorganização das barracas dificultando o 
acesso/deslocamento 3 (50%) 5 (83%) 

 
2 (33%) 

manutenção inadequada 1 (17%) 5 (83%) – 
inexistência de rampas de acesso à parte inferior 2 (33%) 2 (33%) – 
barreiras ao longo da praça impedindo a circulação 2 (33%) – – 
inexistência de corrimãos no acesso a parte inferior 2 (33%) – – 
iluminação inadequada 1 (17%) – – 

P
R
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A
 

 

barreiras impedindo o acesso a parte inferior 1 (17%) – – 
 

A partir dos aspectos colocados, percebe-se a dificuldade das pessoas com 

deficiência em acessar e se locomover na praça de forma autônoma. Os trechos de 

relatos dos usuários, a seguir, retratam a questão.  

 

“Essa praça também precisava ter acesso para cadeira de rodas, né? O meio fio é 

muito alto!” (percepção de um usuário de cadeira de rodas). 

 

“Aqui é um dos pontos que eu acho mais bonitos, à noite principalmente. Mas olha a 

calçada como está cheia de buraco. A muleta bater aqui dentro, ou até para nós 

mesmos que temos uma perna maior do que a outra, se a menor bater nesse buraco... 
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é complicado andar aqui... quando chegar aqui a calçada termina e não tem 

passagem, a pessoa fica presa. Nessa parte aqui não existe calçada de um lado.” 

(relato de usuário do estrato outros). 

 

As figuras 115 e 116 ilustram as dificuldades de acesso e deslocamento na Praça da 

Sé, presente na rota C.  

  
Figura  115: inexistência de rampas de acesso entre vias e praça. 

Fonte: acervo da autora (2008).  
 
 

 
Figura  116: disposição das barracas dificulta o acesso à Praça e manutenção inadequada e disposição 

inadequada do mobiliário urbano dificultam a circulação pela mesma. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

Ao conseguirem acessar a praça, os usuários relataram satisfação em relação ao 

revestimento do piso, disseram tratar de um ambiente onde “é possível aproveitar um 

pouco, sem precisar de muita ajuda”, segundo um usuário de muleta. Porém, a 

maneira como estão dispostas atualmente as barracas de venda de comidas típicas e 

artesanatos também se caracterizam como barreiras físicas às pessoas com 
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deficiência. Organizá-las de modo que permitam tanto o acesso das pessoas à praça, 

como a circulação na mesma de modo mais fácil, é muito importante, na opinião dos 

usuários que realizaram o passeio. Os trechos de relatos, a seguir, demonstram tal 

questão.  

 

“Precisa organizar melhor as barracas, porque elas estão muito perto uma das outras, 

quer dizer, até para locomoção realmente vai ter dificuldade as pessoas que tem 

algum tipo de deficiência. Porque vai andar aqui pelo quê? Pela pista? Aí fica difícil, 

né?” (usuário do grupo outros).  

 

“O cadeirante para andar aqui sofre, ou vai ter que ter dois seguranças ao lado dele 

para empurrar a cadeira, porque aqui é ruim para a pessoa andar, as próprias 

barraquinhas tomam o espaço do cadeirante andar.” muleta 

 

“As tapioqueiras ficam todas desse lado e do outro lado com dificuldade de caminhar, 

esses carros passando e o acesso aqui em cima, como é que agente vai caminhar 

aqui? Aqui não foi feito para deficiente passar, não tem calçada, é só para ‘andante’, 

se as calçadas estão ocupadas com barracas como é que agente vai passar, se esse 

é o único lado que tem calçada?” (percepção de usuário do estrato outros).  

As figuras 117 e 118 ilustram as dificuldades que a disposição desorganizada das 

barracas de venda de comidas típicas e artesanato impõe aos usuários com alguma 

deficiência física.  

 

    
Figura  117: disposição das barracas de vendas de artesanato e comidas típicas dificultam o acesso à 

Praça da Sé. 
Fonte: acervo da autora (2008). 
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Figura  118: pouco espaço entre as barracas de vendas de artesanato e comidas típicas dificultam o 

acesso à Praça da Sé. 
Fonte: acervo da autora (2008). 

 

A rota C foi, na maioria dos casos, a última rota a ser realizado o passeio 

acompanhado enriquecido, permitindo aos usuários do grupo representante ter uma 

visão geral do sítio histórico de Olinda. As diversas barreiras encontradas ao longo do 

caminho culminaram em desânimo e revolta entre os mesmos, deixando claro que, 

nas atuais condições, não se sentem motivados a voltarem a freqüentar o local, como 

retrata o trecho a seguir: 

 
“Aqui não precisa fazer uma caminhada longa para achar as falhas não... Realmente 

as pessoas não têm motivação de vim para Olinda, quem tem certa deficiência não faz 

questão de vim para o sítio.” (declaração de usuário do estrato outros).  

 

Assim como nas demais rotas, foi traçado mapa destacando as condições de 

acessibilidade ao longo do percurso, com base nos dados obtidos no passeio 

acompanhado enriquecido, nos moldes do método do Espectro de Acessibilidade, de 

Baptista et al (2003). A partir da figura 119, percebe-se que a rota C é a que apresenta 

melhores condições de acessibilidade em comparação às demais, porém questões 

como falta de manutenção adequada, inexistência de rampas de acesso entre vias e 

calçadas e disposição inadequada do mobiliário urbano dificultam a locomoção ao 

longo das calçadas. Ao mesmo tempo em que as barreiras existentes nos acessos aos 
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prédios públicos e privados impedem ou dificultam o acesso de pessoas com 

deficiência a estes.  

 
 

Figura  119: mapa destacando as condições de acessibilidade ao longo do percurso, com base método do 
Espectro de Acessibilidade. 
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- Entrevista 2: entrevista nos moldes do Discurso d o Sujeito Coletivo (DSC) 

 

A entrevista nos moldes do DSC faz parte da última etapa da coleta de dados. Foi 

aplicada aos usuários do grupo representante e a usuários diretos freqüentes, 

presentes no sítio no momento da realização da pesquisa. 

 

Com os usuários do “grupo representante”, foi aplicada a todos do grupo, após serem 

percorridas as distâncias das três rotas estipuladas para a realização do passeio 

acompanhado enriquecido. O segundo grupo foi composto pelas mesmas pessoas 

que responderam à primeira entrevista, que visava atribuir os caráteres de 

recomendável X indispensável aos itens questionados, e, por não participaram de 

todos os procedimentos da coleta de dados, responderam a entrevista 2 logo após 

finalizarem a primeira.  

 

Tanto no caso dos usuários do “grupo representante”, como dos usuários diretos 

freqüentes do local, as entrevistas foram aplicadas individualmente ou em duplas. Tal 

justifica-se em função da possibilidade de, no caso de grupos maiores, os 

respondentes sofrerem influência dos demais participantes e, assim, serem perdidos 

dados importantes à pesquisa. No caso do primeiro grupo, a aplicação durou entre 7 e 

34 minutos, enquanto os usuários diretos freqüentes de Olinda responderam as 

perguntas no período entre 5 e 17 minutos.  

 

Como facilitador da apresentação no texto, as questões serão enunciadas com as 

respectivas sínteses das idéias centrais e proporção obtidas de cada uma delas, 

sendo priorizadas aquelas com maior representatividade, que servirão de base à 

construção dos discursos do sujeito coletivo. A proporção das respostas obtidas será 

apresentada tanto em relação ao total de usuários pesquisados, como a partir de cada 

estrato. Sendo importante deixar claro que, no caso dos resultados obtidos a partir dos 

respondentes do “grupo representante”, o quantitativo apresentado nos diferentes 

grupos de usuários trata do percentual referente ao total de usuários pesquisados. 

Enquanto aqueles captados com os usuários diretos freqüentes são apresentados um 

único total das respostas, visto que todos os usuários são classificados no estrato 

outros.  

 

Assim, seguem-se as questões perguntadas, juntamente com as sínteses das idéias 

centrais e suas proporções. 
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1ª. questão - Na sua opinião, as pessoas com limita ção física tem as mesmas 

facilidades e direitos de acesso e deslocamento nas  áreas livres públicas neste 

sítio histórico que aquelas pessoas sem limitação e /ou deficiência? Por quê?  

 

Os resultados do grupo representante  para esta questão são apresentados nas 

tabelas 44 e 45: 

 

Tabela 44: Resultados obtidos com usuários do grupo representante em relação à opinião deles sobre a 
igualdade de facilidades e direitos entre pessoas com e sem deficiência no sítio histórico de Olinda. 

Proporção das respostas obtidas Idéias centrais 

total muleta 
cadeira de 

rodas outros 
Não, de jeito nenhum! 13 (72%) 5 (28%) 3 (17%) 5 (28%) 
Tem os mesmos direitos na lei, mas na prática, não.  5 (28%) 1 (5,5%) 3 (17%) 1 (5,5%) 
 

Porque... 

Tabela 45: Resultados obtidos com usuários do grupo representante em relação ao por que das 
desigualdades de facilidades e direitos entre pessoas com e sem deficiência no sítio histórico de Olinda. 

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total muleta 
cadeira 

de rodas outros 
São encontradas muitas barreiras e dificuldades de 
acesso e deslocamento. 6 (33%) 1 (5,5%) 2 (11%) 3 (17%) 
Não permite acesso e deslocamento com autonomia. 5 (28%) 2 (11%) 2 (11%) 1 (5,5%) 
Não tem as mesmas facilidades de acesso e 
deslocamento que as pessoas "normais". 5 (28%) 3 (17%) 

 
1 (5,5%) 1 (5,5%) 

Os direitos de ir e vir não são respeitados. 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
O acesso é restrito às pessoas com deficiência. 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
 

Para os usuários do grupo representante, a idéia central mais recorrente foi: “Não, de 

jeito nenhum! Porque são encontradas muitas barreiras e dificuldades de acesso e 

deslocamento.”, resultando nos discursos:  

 

Não, de jeito nenhum! Aqui são encontradas muitas barreiras e dificuldades de acesso 

e deslocamento. Eu tenho muita dificuldade, por conta das subidas, descidas, ladeiras, 

as calçadas, o acesso é difícil mesmo, o acesso aqui é horrível para quem é 

“cadeirante”, “muletante”, a pessoa com qualquer tipo de deficiência tem dificuldades. 

 

Não, de jeito nenhum! Eu acho que o que a gente encontra aqui são barreiras, 

dificuldades de locomoção, dificuldade para entrar nos museus, para conhecer a 

história, saber o que é Olinda, o que é a cidade histórica, o que é o tombamento, o que 

é o trabalho artesanal de Olinda. 
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Não mesmo! Mas de jeito nenhum! Porque os acessos são totalmente irregulares, não 

dá condição. As calçadas são muito altas, para cadeira de rodas é um muro. Eu, como 

deficiente, não consigo me deslocar numa boa. 

 

Com base nos discursos construídos, pode-se afirmar que os usuários do “grupo 

representante” percebem diversas barreiras ao longo do sítio histórico, que limitam o 

acesso, uso e deslocamento em diversos ambientes do sítio estudado. Assim, coloca-

se que, enquanto não forem dadas facilidades de acesso e deslocamento aos espaços 

livres públicos e às edificações públicas e coletivas do sítio histórico, permitindo que 

os seus direitos de ir e vir sejam assegurados, não há como dizer que as pessoas com 

deficiência tenham os mesmos direitos daquelas que não apresentam deficiência.  

 

As opiniões dos usuários diretos freqüentes , para esta mesma questão, estão 

expostas nas tabelas 46 e 47. 

 

Tabela 46: Resultados obtidos com usuários diretos freqüentes em relação à opinião deles sobre a 
igualdade de facilidades e direitos entre pessoas com e sem deficiência no sítio histórico de Olinda. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

Não 5 (71%) 
De maneira nenhuma 1 (14%) 
Tem os mesmos direitos na lei, mas na prática, não 1 (14%) 
 

Porque... 

Tabela 47: Resultados obtidos com usuários diretos freqüentes em relação ao por que das desigualdades 
de facilidades e direitos entre pessoas com e sem deficiência no sítio histórico de Olinda. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

Dificuldade de deslocamento é muito grande 4 (57%) 
Não citado 2 (29%) 
As situações são muito precárias 1 (14%) 
 

Entre este grupo de usuários, a idéia central que mais se destacou, em termos de 

representatividade numérica, foi: “Não. Porque a dificuldade de deslocamento é muito 

grande”. Que baseou os seguintes DSC’s: 

 

Não. Porque a dificuldade de deslocamento é aqui muito grande. Eu não consigo ir pra 

lá e pra cá nesse calçamento. Fica difícil para quem tem alguma deficiência andar 

nesse calçamento, para cadeira de roda fica difícil, para muleta fica difícil, só é bom 

para quem é bom das pernas.  
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Não, porque não existem rampas, nem apoios, não noto a existência de infra-

estrutura, nem qualquer coisa que venha a facilitar o acesso ao deficiente a qualquer 

lugar aqui em Olinda.  

 

Com base nos DSC’s dos usuários diretos freqüentes, coloca-se que a dificuldade de 

deslocamento nas áreas de circulação livre pública do sítio de Olinda faz com que 

seus usuários percebam diferenças de direitos em relação às pessoas que não 

apresentam limitação.  

 

Ao comparar os discursos formulados a partir dos dados do “grupo representante” com 

aqueles obtidos com base nos usuários diretos freqüentes, nota-se semelhança entre 

as respostas. Tal pode ser explicada pelas dificuldades encontradas pelas pessoas 

dos dois grupos, visto que todas apresentam alguma dificuldade de locomoção em 

função de sua deficiência ou limitação física.  

 

2ª. questão - Na sua opinião, as condições de acess ibilidade e deslocamento 

deste sítio histórico oferecem riscos de acidentes às pessoas com limitação 

física? Quais e por quê? 

 

Os resultados obtidos a partir do grupo representante  para esta questão foram os 

colocados nas tabelas 48, 49 e 50. 

 
Tabela 48: opinião dos usuários do grupo representante quanto à possibilidade de riscos às pessoas com 
limitação física no sítio histórico de Olinda.  

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total muleta 
cadeira  

de rodas outros 
Sim. 10 (56%) 4 (22%) 2 (11%) 4 (22%) 
Com certeza! 6 (33%) 2 (11%) 3 (17%) 1 (5,5%) 
Oferecem e muitos!                                                                            2 (11%) – 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
 

Quais... 

Tabela 49: opinião dos usuários do grupo representante quanto a quais riscos as pessoas com limitação 
física ficam expostas no sítio histórico de Olinda. 

Proporção das respostas obtidas   

Idéias centrais 
total muleta 

cadeira 
de rodas outros 

Cair, se machucar e ter uma lesão grave 4 (22%) 2 (11%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
Riscos de acidentes por tropeções e quedas  3 (17%) 2 (11%) – 1 (5,5%) 
Riscos de queda e quebrar/fraturar membros  
do corpo 

 
3 (17%) – 

 
1 (5,5%) 2 (11%) 

O maior risco é cair 3 (17%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
Riscos de acidentes por quedas e 
escorregões 2 (11%) 

 
– 2 (11%) 

 
– 
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Risco de colisão com veículos automotivos 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
Todos! Todos! 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
Risco de colisão com veículos automotivos, 
tropeções e quedas 

 
1 (5,5%) 1 (5,5%) 

 
– – 

 

Porque... 

Tabela 50: opinião dos usuários do grupo representante em relação aos motivos dos riscos aos quais as 
pessoas com limitação física ficam submetidas no sítio histórico de Olinda. 

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total   muleta 
cadeira  

de rodas outros 
Inexistência de acessibilidade 5 (28%) 2 (11%) 2 (11%) 1 (5,5%) 
Buracos e degraus ao longo das calçadas 2 (11%) 1 (5,5%) – 1 (5,5%) 
Altura vias-calçadas muito altas e  
paralelepípedo que podem prender a  
rodinha da cadeira de rodas 

 
 

1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
Acesso difícil: buraco nas calçadas,  
caixas de serviço desniveladas, altura  
elevada entre vias-calçadas 

 
 

1 (5,5%) – 

 
 
– 

 
 

1 (5,5%) 
Buracos, inexistência de rampas e corrimãos 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
Dificuldade de acesso às calçadas 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
Dificuldade de andar com autonomia 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
Pavimentação irregular de calçadas e vias 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
A cidade não oferece segurança para se  
Locomover 

1 (5,5%)  
– 1 (5,5%) 

 
– 

Inexistência de rampas 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
Rua estreita e dificuldade de acesso às  
Calçadas 

1 (5,5%) – 
1 (5,5%) – 

Não mencionado 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
Ladeiras muito íngremes, calçadas  
desniveladas e com muitas barreiras 

1 (5,5%)  
– 1 (5,5%) – 

 

Segundo os resultados obtidos com os usuários do grupo representante, estes 

percebem “sim” que as condições de acessibilidade e deslocamento do sítio histórico 

oferecem riscos às pessoas com deficiência, sendo as possibilidades de “cair, se 

machucar e ter uma lesão grave” os principais riscos colocados. E ocorrem devido à 

“inexistência de acessibilidade”. Resultados tais que formaram os seguintes DSC’s, a 

seguir:  

 

Acho que sim, porque, pelo que eu vi, o acesso aqui não é bom, a gente pode cair. De 

repente pode acontecer um acidente grave, posso cair com a cadeira de rodas para 

trás, porque realmente o nível do piso não está certo, de repente eu posso me 

locomover e a cadeira cair pra trás. 

 

Para a gente, que é portador de deficiência, tem certa dificuldade de se locomover nas 

calçadas que não são adequadas para nós, fui tentar desviar do veículo, tropecei e 

caí.  
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Sim. O risco é de queda, por causa da altura, quebrar uma perna, um braço... É muito 

difícil o acesso, pela estrutura das calçadas que se encontra inacabada, pela 

acessibilidade que não se encontra. Por causa dos buracos, rampas que não tem, 

corrimãos que não tem. Uma queda da cadeira, um deslize de bengala... São riscos 

muito grandes. De repente, se for tentar subir, posso cair e me machucar, meter a 

cabeça num meio fio e corro até o risco de morrer, cair, me machucar e ter uma lesão 

grave. 

 

Os DSC’s construídos a partir do grupo representante demonstram que as pessoas 

percebem o risco que estão se expondo ao tentar se deslocar e acessar ambientes 

que não contemplam a questão da acessibilidade.  

 

Em relação aos usuários diretos freqüentes, os resultados obtidos a partir da 2ª. 

questão, estão descritos nas tabelas 51, 52 e 53:  

 

Tabela 51: opinião dos usuários diretos freqüentes quanto à possibilidade de riscos às pessoas com 
limitação física no sítio histórico de Olinda.  

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

Sim 5 (71%) 
Claro!                                                                         2(29%) 
 

Quais... 

Tabela 52: opinião dos usuários diretos freqüentes quanto a quais riscos as pessoas com limitação física 
ficam expostas no sítio histórico de Olinda. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

De tropeçar, de cair 3 (43%) 
Tombar, choque com veículos automotivos e queda 1 (14%) 
Cair e quebrar membros do corpo 1 (14%) 
Risco de queda é constante 1 (14%) 
Choque com veículos automotivos 1 (14%) 
 

Porque... 

Tabela 53: opinião dos usuários diretos freqüentes em relação aos motivos dos riscos aos quais as 
pessoas com limitação física ficam submetidas no sítio histórico de Olinda. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

Não citado 4 (57%) 
Vias e calçadas completamente irregulares, que 
dificultam a circulação 2 (29%) 
Muito perigoso se locomover  1 (14%) 
 

Assim como os usuários do primeiro grupo comentado, para os usuários diretos 

freqüentes  as condições de acessibilidade e deslocamento do sítio histórico de Olinda 

apresentam riscos de acidentes às pessoas com deficiência. Sendo estes, 
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principalmente, a possibilidade “de tropeçar, de cair”. Não sendo citado pela maioria 

dos respondentes o motivo para tal. A partir dos resultados levantados, obtiveram-se 

os discursos a seguir: 

 

Sim! Eu mesmo sinto esse perigo. Perigo de tropeçar, cair. 

 

Sim. O perigo de cair aqui é muito grande. Eu tenho dificuldade para me locomover 

aqui, fico com medo de cair, ou até só de tropeçar e já me machucar.  

 

Ao comparar os discursos construídos a partir das pessoas do grupo representante 

com aqueles obtidos a partir dos usuários que estão freqüentemente em contato com 

o sítio, percebe-se que, para as pessoas dos dois grupos, os riscos são evidentes, 

podendo ocorrer um acidente a qualquer momento.  

 

3ª. questão - Na sua opinião, as pessoas que tem al gum tipo de restrição física 

deixam de realizar algum tipo de atividade neste sí tio histórico devido as 

condições de acessibilidade física? Quais? 

 

As tabelas 54 e 55 apresentam os resultados dos dados obtidos com o grupo 

representante  para a 3ª. questão. 

 

Tabela 54: opinião dos usuários do grupo representante sobre a possibilidade de pessoas com restrição 
física deixarem de realizar atividades devido às condições de acessibilidade no sítio histórico de Olinda. 

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total muleta 
cadeira  

de rodas outros 
Sim 8 (44%) 2 (11%) 3 (17%) 3 (17%) 
Com certeza!                                       7 (39%) 3 (17%) 2 (11%) 2 (11%) 
Muitas! 3 (17%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
 

Quais... 

Tabela 55: opinião dos usuários do grupo representante sobre quais atividades as pessoas com restrição 
física deixam de realizar no sítio histórico de Olinda, devido às condições de acessibilidade do mesmo. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

 
total     muleta 

cadeira 
de rodas outros 

Não usufruem de todos os ambientes  10 (56%) 4 (22%) 2 (11%) 4 (22%) 
Não tem condições de trabalhar, de viver  
no sítio histórico de Olinda 2 (11%) 

 
– 

 
2 (11%) – 

Deixam de passear no sítio histórico, de ver  
a beleza e a maravilha que o sítio promove 

 
1 (5,5%) 

 
– – 1 (5,5%) 

Todas as atividades 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
Deixa de realizar atividades do dia-a-dia,  
do esporte, da escola, passear, tudo isso... 

 
1 (5,5%) 

 
1 (5,5%) 

 
– 

 
– 
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Não tem possibilidades de realizar nem uma 
simples caminhada 1 (5,5%) 

 
– 

 
1 (5,5%) – 

Deixam de usufruir de uma tarde de lazer 2 (11%) – 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
 

Os resultados obtidos com os usuários do grupo representante demonstram que, na 

opinião destas pessoas, aquelas que têm algum tipo de deficiência deixam de realizar 

atividades no sítio histórico de Olinda à medida que “não usufruem de todos os 

ambientes”. A partir destes, foram construídos os seguintes discursos:  

 

Eu acho que sim. A gente se restringe. Às vezes até vem, mas chega num 

determinado local, fica ali mesmo, não se locomove para outro lugar. As pessoas 

acabam ficando num local simplesmente porque não tem acesso para ir pra outro.  

 

Sim, porque quanto maior a dificuldade, maior vai ser o desânimo das pessoas que 

querem conhecer Olinda. Eu quero conhecer um lugar e não posso, a calçada não 

ajuda, quero subir e não posso, é meio complicado, muito ruim mesmo aqui. Tentei 

entrar na igreja e não deu, queria conhecer o museu, mas tem um batente bem na 

entrada. 

 

Os discursos confirmam que as condições de acessibilidade física do sítio histórico de 

Olinda restringem o direito de ir e vir das pessoas com algum tipo de deficiência e/ou 

limitação física. Os próprios respondentes relataram locais aos quais gostariam de ter 

conhecido e que, em função das condições de acesso e deslocamento, não foi 

possível. 

 

Em relação a esta mesma questão, os dados obtidos com usuários diretos 

freqüentes , estão colocados nas tabelas 56 e 57. 

 

Tabela 56: opinião dos usuários diretos freqüentes sobre a possibilidade de pessoas com restrição física 
deixarem de realizar atividades devido às condições de acessibilidade no sítio histórico de Olinda. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

Sim 5 (71%) 
Com certeza 2 (29%) 
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Quais... 

Tabela 57: opinião dos usuários diretos freqüentes sobre quais atividades as pessoas com restrição física 
deixam de realizar no sítio histórico de Olinda, devido às condições de acessibilidade do mesmo. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

Realizar deslocamento com autonomia 3 (43%) 
Caminhadas 1 (14%) 
Todas 1 (14%) 
Caminhadas e atividades normais do dia-a-dia 1 (14%) 
Até um simples passeio 1 (14%) 
 

Para os usuários diretos freqüentes, a idéia central mais citada para a questão foi “sim, 

deixam de realizar deslocamento com autonomia”, resultando, portanto, nos DSC’s 

que seguem: 

 

Eu acho que sim. Uma pessoa tem que vim acompanhar ele. Ele sozinho não 

consegue andar num calçamento desses, tem que andar com muito cuidado para não 

tropeçar nas pedras.  

 

Aqui eu não vou para todo lugar sozinho. Sempre peço ajuda a alguém na minha casa. 

Acho que para a pessoa com deficiência também não é nada fácil. 

 

A partir dos resultados obtidos com as respostas dos usuários diretos freqüentes, a 

conseqüência percebida por estes como a que mais restringe os usuários é a falta de 

autonomia. Levando em consideração que estas pessoas moram e/ou trabalham no 

sítio em estudo, ter sempre que depender de alguém para realizar suas atividades 

nesta área torna-se um grande empecilho aos direitos de ir e vir destas pessoas. 

 

Ao comparar as respostas obtidas com os usuários do grupo representante com 

aquelas captadas a partir dos usuários diretos freqüentes da área em estudo, percebe-

se que esta foi a primeira questão em que a síntese das idéias centrais com maior 

proporção numérica de respostas foi diferente entre os dois grupos. Tal pode ser 

explicado em função do primeiro grupo ser constituído por usuários diretos 

esporádicos, e, por isso, desejavam conhecer os diversos ambientes do sítio. 

Enquanto as pessoas do outro grupo eram constituídas por moradores e/ou 

trabalhadores da área, logo, conheciam bem o local, e seus devidos problemas, e 

conviviam constantemente com estes, o que as obrigavam a solicitar ajuda de 

terceiros para realizar suas atividades no local mais vezes que os usuários do primeiro 

grupo.  
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4ª. questão - Quais elementos deste sítio histórico  você considera as três 

principais barreiras físicas às pessoas com limitaç ão física? E como você acha 

que estas pessoas conseguem vencer essas barreiras?  

 

As tabelas 58 e 59 expõem os resultados obtidos com usuários do grupo 

representante , em função da 4ª. questão. 

 

Tabela 58: principais barreiras às pessoas com limitações físicas encontradas no sítio histórico de Olinda, 
de acordo com a opinião dos usuários do grupo representante. 

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total muleta 
cadeira 

de rodas  outros 
barreiras nos acessos aos prédios públicos 9 (50%) 4 (22%) 4 (22%) 1 (5,5%) 
altura elevada vias-calçadas 8 (44%) 3 (17%) 2 (11%) 3 (17%) 
barreiras ao longo das calçadas 8 (44%) 2 (11%) 4 (22%) 2 (11%) 
manutenção inadequada 7 (39%) 2 (11%) – 5 (28%) 
barreiras nos acessos aos prédios coletivos 4 (22%) 1 (5,5%) 2 (11%) 1 (5,5%) 
inexistência de rampas na confluência vias-calçadas 4 (22%) 1 (5,5%) 2 (11%) 1 (5,5%) 
pavimentação das vias desniveladas  
(paralelepípedos)  2 (11%) 

 
1 (5,5%) 

 
1 (5,5%) 

 
– 

altura elevada vias-praças 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
dificuldade de transporte 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
rampas inadequadas 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
inexistência de rampas no acesso às edificações  
públicas 

1 (5,5%) 
1 (5,5%) 

– 
– 

dificuldade de acesso às calçadas 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
calçadas desniveladas 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
pavimentação das vias 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
tudo são barreiras, não tem três principais 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
banheiro público inadequado 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
inclinação excessiva das ladeiras 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
calçadas estreitas 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
 

Conseguem vencer... 

Tabela 59: opinião dos usuários do grupo representante sobre como os usuários com limitações físicas 
conseguem vencer as barreiras existentes no sítio histórico de Olinda.  

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total muleta 
cadeira 

de rodas outros 
não citado 6 (33%) 3 (17%) 1 (5,5%) 2 (11%) 
com auxilio de terceiros 4 (22%) – 3 (17%) 1 (5,5%) 
combatendo e divulgando as condições precárias  
de acessibilidade 3 (17%) 

 
1 (5,5%) 

 
1 (5,5%) 

 
1 (5,5%) 

procurar outro local que não tenha a dificuldade  
encontrada 2 (11%) 2 (11%) 

 
– 

 
– 

com força de vontade 2 (11%) – 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
se deslocando pelas ruas 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
procurar meus direitos e protestar contra o que  
está errado 

 
1 (5,5%) 1 (5,5%) 

 
– – 

por estratégia própria 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
Além de lutar pelos direitos, formando uma  
comissão forte  

 
1 (5,5%) 

 
– 1 (5,5%) – 
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Entre as barreiras colocadas pelos usuários do grupo representante, as que foram 

citadas por maior número de pessoas, foram: barreiras nos acessos aos prédios 

públicos, altura elevada vias-calçadas e barreiras ao longo das calçadas. Em relação 

às primeiras, podem-se citar escadas, degraus, batentes, portas estreitas presentes 

em várias edificações públicas, que dificultam, e muitas vezes impedem, o acesso das 

pessoas com deficiência a estes locais. A altura elevada entre as vias e as calçadas 

torna-se uma barreira à medida que a excessiva diferença de altura, sem rampas de 

acesso que eliminem tal barreira, dificulta e/ou obstrui a transposição de um lugar para 

outro. Enquanto as barreiras ao longo das calçadas podem ser traduzidas como 

degraus, batentes, entradas de garagem que interrompem a circulação, disposição 

inadequada do mobiliário urbano, como postes, lixeiras, sinalização de trânsito, 

telefones públicos, mobiliários móveis colocados ao longo das passagens, como 

placas publicitárias, vasos de plantas, entre outros que muitas vezes tomam o espaço 

do pedestre circular nas calçadas.  

 

A partir das idéias centrais obtidas com os usuários do grupo representante para a 

quarta questão, foram formulados os discursos que seguem: 

 

Eu achei as entradas das igrejas, dos museus, são cheio de obstáculos pra entrar. A 

altura da calçada, da rua para a calçada é muito alto! E também tem muitas barreiras 

ao longo das calçadas, degraus, desníveis, postes, buracos... No dia-a-dia, a pessoa 

só consegue vencer se tiver alguém pra ajudar ela, porque se ela vir só, no meio do 

caminho ela desiste, porque o acesso aqui é muito difícil. 

 

Pelo o que a gente andou, eu acho que são os acessos aos prédios públicos, a 

prefeitura está em primeiro lugar. A Igreja da Misericórdia, uma coisa tão linda, tão 

sagrada, não tive condições de entrar. E o difícil acesso para subir nelas nas calçadas, 

a diferença de altura entre as calçadas e as vias é muito alta. E eu encontrei muitas 

barreiras ao longo das calçadas. Para todo o lado que a pessoa com deficiência virar, 

vai encontrar as mesmas dificuldades, é realmente preciso que ela tenha o auxílio de 

alguém. 

 

Para os usuários diretos freqüentes , as sínteses das idéias centrais com as devidas 

proporções de respostas obtidas, em relação à quarta questão, estão dispostas nas 

tabelas 60 e 61.   
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Tabela 60: principais barreiras às pessoas com limitações físicas encontradas no sítio histórico de Olinda, 
de acordo com a opinião dos usuários diretos freqüentes.  

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

calçadas desniveladas 6 (86%) 
barreiras ao longo das calçadas 3 (43%) 
pavimentação irregular das vias 3 (43%) 
iluminação precária  1 (14%) 
inexistência de rampas 1 (14%) 
revestimento das vias com paralelepípedo 1 (14%) 
falta de gente preparada para atender o deficiente 1 (14%) 
 

Conseguem vencer... 

Tabela 61: meios para vencer as barreiras existentes no sítio histórico de Olinda, de acordo com a opinião 
dos usuários diretos freqüentes.  

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

não citado 4 (57%) 
com auxilio de terceiros                                             3 (43%) 
 

A partir dos resultados obtidos com os usuários que freqüentam constantemente o 

sítio, obteve-se o discurso que segue: 

 

Para mim, os principais problemas são essas calçadas desniveladas, eu tenho muita 

dificuldade de andar por elas. Porque são desniveladas e cheias de barreiras, são 

postes, buracos, até vasos de planta o pessoal coloca no meio da calçada. Aí eu vou 

para a rua, só que esse paralelepípedo é muito ruim, esse calçamento aqui deveria ser 

todo reformado. 

 

Entre as principais barreiras colocadas, obtiveram maior proporção de respostas: 

calçadas desniveladas, barreiras ao longo das calçadas e pavimentação irregular das 

vias. Às calçadas desniveladas atribuem-se os diversos degraus existentes, tanto no 

que diz respeito às calçadas localizadas em ladeiras, onde são instalados degraus 

para servir de escadas (que dificultam ainda mais a locomoção de todos, como já 

exposto anteriormente), como nas junções entre imóveis, que, algumas vezes, 

apresentam desníveis entre um e outro, além das entradas de garagem, entre outros. 

Em relação às barreias nas calçadas, podem-se citar os próprios desníveis colocados 

a priori, além de mobiliário urbano, mobiliário móvel, manutenção inadequada, entre 

outros. A pavimentação irregular das vias diz respeito ao material de revestimento, os 

paralelepípedos, que por característica própria se apresenta com certa irregularidade 

enquanto superfície plana, mas que tem esta característica exacerbada pela 

manutenção inadequada das vias.  
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Ao comparar as respostas dos dois grupos de usuários pesquisados, percebe-se 

similaridade de respostas quanto ao deslocamento nas calçadas. Os dois grupos 

perceberam que as barreiras ao longo das calçadas são empecilhos ao deslocamento 

por meio destas. Porém, as barreiras nos acessos aos prédios públicos foi a mais 

citada pelos usuários do grupo representante, enquanto esta não foi colocada por 

nenhum membro do outro grupo. Já a pavimentação irregular das vias, que diz 

respeito ao revestimento com paralelepípedos, foi a terceira barreira mais citada pelos 

usuários diretos freqüentes, enquanto apenas 11,11% dos respondentes do grupo 

representantes mencionaram este aspecto. Tal resultado pode ser explicado em 

função dos usuários que tem mais contato com o sítio se locomoverem 

constantemente através das vias, visto que as calçadas impõem diversas barreiras 

aos usuários.  

 

5ª. questão - Que sugestões você daria para melhora r as condições de 

acessibilidade deste sítio histórico? 

 

As sugestões de melhorias relatadas pelos usuários do grupo representante  são 

apresentadas na tabela 62. 

 
Tabela 62: sugestões de melhorias dos usuários do grupo representantes para os problemas encontrados 
no sítio histórico de Olinda. 

Proporção das respostas obtidas  Idéias centrais 

total muleta 
cadeira 

de rodas outros 
instalação de rampas de acesso entre vias-
calçadas  8 (44%) 3 (17%) 2 (11%) 

 
3 (17%) 

nivelamento das calçadas 8 (44%) 2 (11%) 3 (17%) 3 (17%) 
manutenção adequada 5 (28%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 3 (17%) 
instalação de corrimãos nas calçadas 4 (22%) 1 (5,5%) – 3 (17%) 
calçadas planas e amplas do início ao fim 4 (22%) 2 (11%) 2 (11%) – 
dar condições de acesso a todos 3 (17%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 1 (5,5%) 
instalação de rampas de acesso às edificações 3 (17%) – 3 (17%) – 
asfaltamento das vias 3 (17%) – 2 (11%) 1 (5,5%) 
instalação de elevadores internos e externos nas 
edificações 2 (11%) 

 
1 (5,5%) 

 
1 (5,5%) 

 
– 

permitir acesso às edificações coletivas 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
1 (5,5%)desobstruir rampa do Mercado da Ribeira 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
manutenção adequadas das calçadas 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
disponibilização de meios de transporte para 
chegar ao Alto da Sé 

 
1 (5,5%) 

 
– 

 
– 1 (5,5%) 

construção/instalação de sanitários públicos 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
marcar uma reunião com a prefeita e reivindicar  
melhorias de acessos 

 
1 (5,5%) 

 
– 1 (5,5%) 

 
– 

organização das barracas de vendas de comidas  
típicas e artesanato da Praça da Sé 

 
1 (5,5%) 

 
– 

 
1 (5,5%) 

 
– 

instalação de rampas na praça em frente a 
prefeitura 

 
1 (5,5%) 

 
– 

 
1 (5,5%) 

 
– 

conscientização dos governantes 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
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instalação de calçadas na área do Alto da Sé 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
nivelamento das vias 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
sinalização tátil para cegos 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
telefone com altura baixa 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
sinalização eficiente 1 (5,5%) 1 (5,5%) – – 
nivelamento da calçada com as vias, eliminando a 
barreira 

 
1 (5,5%) 

 
– 

 
1 (5,5%) 

 
– 

instalação de rampas com antiderrapante na 
confluência vias-calçadas  

 
1 (5,5%) 

 
– 1 (5,5%) 

 
– 

nivelamento da calçada com as vias, eliminando a 
barreira 

 
1 (5,5%) 

 
1 (5,5%) – 

 
– 

estudo com participação pública de como manter 
acessibilidade no sítio de Olinda 

 
1 (5,5%) 

 
– – 1 (5,5%) 

passarela nas ladeiras com apoio 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
rampas corretas no acesso às edificações 1 (5,5%) – 1 (5,5%) – 
disponibilização de transporte tipo jardineira com  
plataforma para subir e descer cadeirantes  
para circular no sítio histórico  

 
1 (5,5%) 

 
– 

 
1 (5,5%) 

 
– 

colocar fiação elétrica subterrânea 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
eliminar postes 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
estudar apropriadamente cada caso 1 (5,5%) – – 1 (5,5%) 
 

A partir dos dados levantados, obteve-se o discurso que segue: 

 

Melhorar esses acessos pra a gente eu acho que seria uma boa idéia. Instalar rampas 

entre as vias e as calçadas. Nivelar as calçadas, porque degrau não ajuda, tem que ter 

rampa e as calçadas sem obstáculos. Além de fazer uma manutenção adequada, 

senão não adianta. Então, são coisas que podem ser adequadas, que podem ser 

resolvidas sem precisar mexer com muita coisa, só precisa um pouquinho de vontade. 

 

Para os usuários diretos freqüentes  pesquisados, as modificações mais importantes 

a serem realizadas são as expostas na tabela 63. 

 

Tabela 63: sugestões de melhorias dos usuários diretos freqüentes aos problemas encontrados no sítio 
histórico de Olinda. 

Idéias centrais Proporção das respostas obtidas  

substituição dos paralelepípedos das vias 5 (71%) 
manutenção adequada 3 (43%) 
nivelamento das calçadas 1 (14%) 
melhorar transporte público 1 (14%) 

melhorar iluminação 1 (14%) 
infra-estrutura mais acessível para as 

pessoas com deficiência 
 

1 (14%) 
disponibilização de transporte adequado 1 (14%) 
 

O discurso, a seguir, foi obtido a partir dos resultados com os usuários freqüentemente 

presentes no sítio de Olinda, em relação à quinta questão.  
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Aqui tinha que ajeitar o calçamento, trocar, mudar as pedras que são muito irregulares, 

eu tenho dificuldades de me locomover por ele. Se mudassem esse calçamento 

ninguém andava tropeçando, nem caindo, nem ninguém se machucava. E tinha que 

fazer manutenção eficiente em Olinda inteira. 

 

Os resultados obtidos a partir da quinta questão corroboraram com aqueles colocados 

para a quarta. Assim, para os usuários do grupo representante as melhorias propostas 

por maior quantidade de pessoas relacionaram-se a meios de facilitar o deslocamento 

através das calçadas. Enquanto a proposta colocada por maior quantidade de 

usuários do outro grupo diz respeito à substituição do material de revestimento das 

vias.  

 

Finalizadas as análises a respeito das entrevistas realizadas baseadas no DSC, 

conclui-se a fase de Coleta de dados.  

 

Até este momento, percebe-se que, a partir dos procedimentos metodológicos 

propostos, foi possível captar importantes dados em relação às condições de 

acessibilidade física no sítio histórico urbano da cidade de Olinda-PE. Foram 

revelados os aspectos negativos e positivos, tanto para usuários eventuais como para 

aqueles que freqüentam constantemente o local. Foram traçados mapas com as rotas 

mais e menos acessíveis a pessoas com deficiência. Apontaram-se os diferentes 

pontos de vista, em relação aos ambientes do sítio, dos distintos grupos de usuários 

pesquisados. Além de terem sido coletadas sugestões preliminares de melhorias aos 

problemas levantados.  

 

Assim, coloca-se que já se dispõem de dados suficientes para prosseguir com a 

pesquisa. Ou seja, se faz necessário, em conjunto com os usuários participantes do 

estudo, discutir e propor soluções aos problemas levantados de modo que estas sejam 

acordadas por todos. Parte-se, portanto, para a próxima fase do estudo de campo, a 

realização da Oficina: focus group enriquecido. 

 

4ª. Fase: Em busca dos requisitos projetuais 

 
Figura 52: esquema gráfico da proposta, destacando-se a quarta fase. 

 

 1ª. Fase 
Identificação da área 
em estudo 

2ª. Fase 
Treinamento  

3ª. Fase 
Coleta de dados 

4ª. Fase 
Em busca dos 
requisitos projetuais 
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Para conclusão da quarta fase do estudo de campo desta pesquisa deveria ter sido 

realizado focus group enriquecido com usuários do “grupo representante” e a 

pesquisadora. Porém, devido à incompatibilidade de horários entre estes usuários, que 

estavam comprometidos com treinos e competições paraolímpicas, e a pesquisadora, 

não foi possível concluir a quarta fase deste estudo de campo.  

 

Com base nesta experiência, sugere-se que sejam estipuladas datas aproximadas 

para a realização de todas as fases dos procedimentos metodológicos propostos e 

que estas sejam acordadas entre os participantes do “grupo representante” e 

pesquisador/consultor ao final da sessão do Treinamento (2a. Fase). Assim, evitam-se 

dificuldades quanto à realização das fases da pesquisa, visto que, tanto participantes 

como pesquisadores/consultores terão definido prazos e se comprometerão com 

estes. Sugere-se, ainda, que ao final de cada fase os prazos sejam revisados e, se for 

o caso, reacordados entre todos os participantes da pesquisa.  

 

Enfatiza-se e reconhece-se que a discussão construtiva entre usuários pesquisados e 

pesquisadora poderia trazer propostas mais ricas e condizentes à realidade para os 

problemas levantados no sítio histórico urbano de Olinda-PE. Em contrapartida, 

mesmo que não tenham sido realizadas as Oficinas, com base nas sugestões 

preliminares dos usuários, captadas durante a fase de coleta de dados, e a revisão da 

literatura, propõem-se alguns requisitos projetuais preliminares aos problemas 

levantados e priorizados: 

 

- Eliminação de degraus ao longo das calçadas, nivelando as mesmas de modo a 

facilitar o deslocamento; 

 

- Instalação de corrimãos ao longo das calçadas em ladeiras. Estes devem ser fixados 

nas paredes das edificações e ter duas alturas, conforme estabelece a NBR 

9050/2004; 

 

- Elevar vias ao mesmo patamar da calçada, para evitar a necessidade de 

transposição entre ambas. A distinção entre ruas e calçadas deve ser delimitada 

através de fradinhos alinhados ao longo da calçada, com espaço suficiente para 

passagem de cadeiras de rodas entre um e outro; 

 

- No caso de calçadas elevadas ao mesmo patamar da calçada e que sejam 

interrompidas por vias, instalar uma passarela na via com material que propicie 
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superfície plana e regular, obtendo, assim, uma rota acessível. No caso de vias que 

não forem elevadas ao mesmo patamar da calçada, a rota acessível deve ser 

alcançada instalando-se rampas de acesso entre vias e calçadas, em conjunto com a 

passarela na via de superfície plana, regular e estável, além de calçadas planas e com 

faixas de circulação desobstruídas; 

 

- Organização de entradas/saídas de garagens: se a rua for elevada ao mesmo 

patamar da calçada, deixar espaço suficiente entre os fradinhos para passagem dos 

veículos. Caso a rua não seja elevada ao patamar da calçada, instalar rampas na 

confluência entre calçada e abertura da garagem, de modo que a circulação não seja 

interrompida; 

 

- Alargamento de pelo menos uma das calçadas das vias, de modo que permitam a 

circulação de cadeira de rodas com facilidade; 

 

- Nas praças, instalação de bancos com braços e apoios para as costas; 

 

- Organização das barracas de venda de artesanato e comidas típicas da Praça da Sé: 

instalação de quiosques, com saneamento básico (luz, água e esgoto), distribuídos ao 

longo da praça, cada um com um número estipulado de mesas e cadeiras, de modo 

que facilite a circulação ao longo da praça e desobstrua a passagem entre via e praça; 

 

- Alargamento dos acessos de entradas/saídas das edificações para, no mínimo, 

80cm, de modo que permitam a passagem de cadeiras de rodas; 

 

- Instalação de plataformas elevatórias nas edificações onde as escadas de acesso 

não puderem ser substituídas, como é o caso do prédio da Prefeitura Municipal de 

Olinda;  

 

- No caso de edificações que tenham, do mesmo lado do prédio, mais de um acesso 

para entrada/saída, como é o caso das Igrejas da Sé e de São Bento, instalar rampas 

de acesso ou rebaixar uma dessas passagens para facilitar o acesso de pessoas com 

deficiência; 

 

- No caso da rampa existente no Mercado da Ribeira, sugere-se que esta seja 

alargada, permitindo a circulação, com conforto, de duas pessoas lado a lado na 

mesma. Instalação de mais rampas nas outras entradas do Mercado. Além da 
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realização de trabalho de conscientização dos usuários diretos freqüentes 

(trabalhadores) do local, no sentido de manter as rampas desobstruídas.  

 

5.3| Análise dos procedimentos metodológicos propos tos: 
caso do sítio histórico urbano de Olinda-PE 
 

Com a aplicação dos procedimentos metodológicos propostos no sítio histórico urbano 

de Olinda, os mesmos puderam ser avaliados, demonstrando-se satisfatórios, uma vez 

que atingiram os objetivos estabelecidos. 

 

Assim, constatou-se que a partir da aplicação das fases propostas, com suas 

respectivas ferramentas, envolvendo a ativa participação dos usuários, é possível: 

 

- levantar as características do sítio histórico observado; 

 

- levantar os principais constrangimentos ergonômicos que as condições de 

deslocamento e acesso do sítio histórico pesquisado oferecem a seus usuários; 

 

- conhecer as características que os usuários pesquisados desejam ver presentes no 

sítio histórico estudado; 

 

- identificar as condições de deslocamento nas áreas livres públicas do espaço 

investigado; 

 

- identificar as condições de acesso às edificações do sítio histórico pesquisado; 

 

- perceber quais tipos de usuários se sentem mais prejudicados em relação às 

condições de acesso e deslocamento disponibilizadas pelo local avaliado; 

 

- identificar as principais barreiras para cada tipo de usuário pesquisado no sítio 

investigado; 

 

- identificar pontos mais e menos acessíveis do sítio histórico analisado para, assim, 

traçar uma rota acessível (ou mais acessível) do mesmo a pessoas com deficiência; 

 

- levantar sugestões preliminares de melhoria aos problemas encontrados; 
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Além de, baseando-se nas possibilidades colocadas, ser possível ter subsídios para 

controlar as alterações e inadequações do ambiente pesquisado.  

 

Neste sentido, a partir dos procedimentos sugeridos para a primeira fase: 

identificação da área em estudo , observações assistemáticas, pesquisas 

documentais e entrevistas informais, foi possível realizar a identificação da área 

estudada, suas características, atividades exercidas e principais constrangimentos 

ergonômicos referentes à acessibilidade física que a área impõe a seus usuários.  

  

Esta fase demonstrou-se importante no sentido de reconhecimento da área em 

estudo. Poder conhecer o local como um todo e fazer uma análise preliminar, 

avaliando, inclusive, a necessidade de maiores estudos na área e o perímetro onde 

estes devem ocorrer. Assim como, também é imprescindível conhecer o ambiente 

para passar detalhes do local aos usuários que participarão da pesquisa. Sem falar da 

pré-seleção destes usuários, que pode ocorrer neste momento. 

 

Com a segunda fase: treinamento , deu-se início, de fato, à participação dos 

usuários. De modo geral, os usuários se mostraram satisfeitos com os conhecimentos 

adquiridos e pela oportunidade dada aos mesmos de conhecer os detalhes da 

pesquisa que iriam participar, assim como poder tirar suas dúvidas e discutir 

construtivamente com a pesquisadora. A partir da discussão realizada, o grupo 

mostrou-se consciente de seus direitos e de seus valores enquanto cidadãos.  

 

Formar um grupo que correspondesse à “voz” da sociedade e passar-lhes 

conhecimentos mostrou-se importante para que estes se sentissem necessários e 

influentes nas decisões tomadas. Esta etapa mostrou-se fundamental por ser o 

momento que o pesquisador/consultor conquista a confiança do grupo.  

 

Vale ressaltar, ainda, que a sessão de treinamento permite que o 

pesquisador/consultor economize tempo durante a coleta de dados, visto que, os 

passos a serem realizados serão explicados durante a sessão, assim como as 

possíveis dúvidas, sanadas.  

 

Os passos da terceira fase: coleta de dados  mostraram-se eficientes para coletar 

dados que traduzissem as condições de deslocamento nas áreas livres públicas e 

acesso às edificações públicas e coletivas do sítio histórico urbano pesquisado, além 

de captar propostas preliminares aos problemas constatados. 
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A aplicação dos procedimentos propostos mostrou que foram necessários ajustes para 

melhor captação dos dados. Como atestam os apêndices Cc e Dd, as mudanças 

foram realizadas na entrevista ‘recomendável X indispensável’ e na entrevista 2, 

realizada nos moldes do DSC. Feitas as correções necessárias, as etapas e suas 

ferramentas se mostraram eficientes.  

 

Ainda em relação às ferramentas utilizadas, foi possível constatar que os 

mapas/esquetes de cada rota (formulados para que fossem marcados, ao longo do 

percurso do passeio acompanhado enriquecido, os pontos mais difíceis e mais fáceis 

em relação à acessibilidade) mostraram-se redundantes com os coletados com os 

usuários ao longo do passeio. Os mapas dos percursos mais e menos acessíveis de 

cada rota, formatados com base no Método do Espectro da Acessibilidade, podem ser 

construídos a partir dos dados obtidos com o passeio acompanhado. Sugere-se, 

portanto, que seu uso seja refutado. Tal, inclusive, facilita a condução da pesquisa, 

visto que o consultor/pesquisador fica com as mãos livres para auxiliar os usuários 

participantes, caso necessário.  

 

As etapas desta fase mostraram-se complementares umas às outras, confirmando os 

dados obtidos a cada procedimento. Pode-se dizer que o destaque foi para o passeio 

acompanhado enriquecido, uma vez que este permite aos usuários vivenciar a área 

como avaliadores. Em contrapartida, apenas a partir do passeio não seria possível 

coletar dados suficientes para fechar o levantamento de dados de modo a atingir os 

objetivos desta fase.  

 

Em função da complementaridade das etapas, a partir da aplicação da proposta, 

percebeu-se, ainda, que a mesma torna-se mais eficiente e facilmente aplicável se, 

quando iniciar a fase de coleta de dados, o pesquisador/consultor puder realizar a 

entrevista ‘recomendável X indispensável’, seguido do passeio acompanhado 

enriquecido e finalizando o levantamento com a entrevista 2 (baseada no DSC). Ou 

seja, realizando esta seqüência com cada usuário-participante da pesquisa de uma 

única vez. Assim, propõe-se que a ordem dos procedimentos seja: 

 

a) definição das rotas a serem realizados os Passeios Acompanhados Enriquecidos; 

 

b) aplicação da entrevista semi-estruturada ‘recomendável X indispensável’ com 

usuários do “grupo representante”; 
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c) realização do Passeio Acompanhado Enriquecido com usuários do “grupo 

representante”; 

 

d) aplicação da entrevista 2 (baseada no DSC) com usuários do “grupo representante”; 

 

e) tabulação e análise dos dados obtidos. 

 

Deste modo, evita-se que os dados obtidos com um usuário possam vir a ser 

refutados, devido à impossibilidade do mesmo de estar disponível várias vezes e, 

assim, não participar de todas as etapas da coleta de dados. Além de economizar 

tempo, tanto do pesquisador como do participante, e diminuir os custos relativos a 

deslocamento, tanto do pesquisador como do participante.  

 

Nesta nova disposição, as entrevistas com usuários do local em estudo, que não 

fazem parte do “grupo representante”, devem ser realizadas aleatoriamente antes ou 

depois da coleta de dados com usuários do “grupo representante”, ou mesmo em 

outro momento, durante a coleta de dados, em que o pesquisador esteja presente no 

sítio histórico urbano em estudo. 

 

A aplicação dos procedimentos propostos permitiu que os usuários se sentissem, de 

fato, participantes do processo, visto que suas opiniões eram sempre levadas em 

consideração. 

 

Foi possível atestar, ainda, a necessidade de formar grupos heterogêneos, tanto em 

termos de pessoas com distintas limitações físico-motoras (e, por isso, que utilizem 

diferentes dispositivos assistivos), como em relação às atividades desempenhadas no 

sítio (morador, trabalhador, turista, etc.). É muito importante que sejam ouvidas as 

pessoas que moram e trabalham no local. O ideal é que estas façam parte também do 

“grupo representante”. No estudo de campo realizado, reconhece-se a limitação desta 

pesquisa em não englobar estas pessoas neste grupo.  

 

Reconhece-se, ainda, a limitação da análise dos dados realizada a partir do estudo de 

campo, onde caberia uma análise estatística mais aprofundada, principalmente com os 

dados levantados com o passeio acompanhado enriquecido. Por se tratar de uma 

aplicação experimental e inicial da proposta dos procedimentos metodológicos, 

questões como custo e prazo fizeram com que a análise estatística mais aprofundada 

fosse deixada para um outro momento.  
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Com base na proposta da quarta fase: em busca dos requisitos projetuais , 

acredita-se que a discussão construtiva entre usuários do grupo representante, que 

tiveram a oportunidade de participar de todas as etapas da pesquisa, em conjunto com 

a pesquisadora viria a enriquecer as propostas de melhorias apresentadas, de modo 

que estas fossem condizentes à realidade e acordadas por todos. Em contrapartida, 

reconhece-se a necessidade de realização desta fase para confirmação da hipótese.  

 

A tentativa de realização da mesma alertou para a necessidade de estipular datas 

previamente definidas entre pesquisados e pesquisadores, ao qual se sugere que seja 

realizado na segunda fase, de treinamento dos usuários. Esta proposta fundamenta-se 

no sentido de que, desta maneira, se acredita ser mais fácil concluir todas as fases 

dos procedimentos metodológicos propostos.  

 

Portanto, a aplicação dos procedimentos metodológicos propostos no sítio histórico 

urbano de Olinda confirmou que a participação dos usuários é peça chave para o 

sucesso de projetos que visem implementar melhorias no ambiente estudado. Como já 

relatado, a participação destes permite ao pesquisador/consultor conhecer as 

características e necessidades dos mesmos para, assim, poder aplicá-las no projeto 

de modificações. Além de permitir que os usuários sintam-se parte integrante daquele 

local, tanto pela participação na pesquisa, como por ver seus perfis e necessidades 

nas mudanças realizadas e, por isso, tenham maior interesse em preservá-las.  
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6| Conclusão e sugestões para trabalhos futuros 
 

Ao analisar os resultados obtidos com esta pesquisa, pode-se dizer que a mesma 

atingiu os objetivos pretendidos.  

 

Considerações sobre o referencial teórico levantado na Parte I deste trabalho, 

referente à base teórica para a pesquisa, mostraram que os usuários, enquanto 

pessoas que usam ou desfrutam de alguma coisa, devem ter suas características e 

necessidades investigadas para que produtos, ambientes e processos estejam de 

acordo com suas expectativas. Assim, mostra-se fundamental considerar estas 

necessidades e expectativas dentro de um caráter sistêmico. Onde é necessário levar 

em consideração as características dos usuários, como elas interferem na realização 

de suas tarefas e de que modo ambas são afetadas pelo ambiente onde tais 

atividades são realizadas. 

 

No caso das pessoas com deficiência, esta interação mostra-se ainda mais 

importante, visto que ambientes que desconsiderem as características, habilidades e 

limitações desta população podem segregá-las da sociedade, dificultando ou 

impedindo que realizem suas atividades, restringindo seus direitos de ir e vir e 

impedindo que desfrutem dos produtos e espaços em igualdade ao demais membros 

da sociedade. 

 

Neste sentido, a ergonomia e o design universal são importantes ferramentas para 

eliminação dessas barreiras. Ressalta-se a importância de aliar os preceitos da 

ergonomia do ambiente construído e do design universal a fim de alcançar 

acessibilidade para todos, de modo a tornar os espaços mais humanos e que 

permitam que todos convivam com autonomia e em condições de igualdade, 

independente de suas capacidades, habilidades ou limitações. 

 

Porém, em relação aos sítios históricos urbanos, esta ainda não é uma realidade. 

Mesmo que seus direitos enquanto cidadãos sejam assegurados por lei, tanto no que 

diz respeito à possibilidade de ir e vir, como de fruir das artes, da vida cultural e de 

participar do processo científico e de seus benefícios em condições de igualdade aos 

demais, as pessoas com deficiência ainda são segregadas de ambientes histórico-

culturais, principalmente aqueles de importância patrimonial protegidos por lei. 

Ficando, assim, excluídas, nestes locais, de atividades relacionadas a moradia, 

trabalho, lazer, turismo, cultura, entre outros. 
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Parte dessa realidade se dá pela desinformação dos gestores, que desconhece a 

possibilidade de alterações e remoções de parte do monumento quando estas forem 

para conservação do mesmo ou por razões de grande interesse nacional ou 

internacional. Ao considerar o expressivo contingente populacional de pessoas que 

apresentam alguma deficiência no mundo, além do fato que qualquer pessoa está 

sujeita em qualquer momento de sua vida a apresentar algum tipo de deficiência ou 

limitação, permitir que mais pessoas desfrutem da cultura e dos bens históricos de 

uma nação deve ser encarado como de interesse mundial.  

 

Para alcançar a acessibilidade em sítios históricos, a revisão da literatura mostrou que 

é necessário analisar cada local de acordo com suas particularidades, envolvendo 

ação conjunta entre comunidade, administração pública e órgãos de fomento, além de 

realizar planejamento cuidadoso, consulta a especialistas e projeto sensível, 

proporcionando a maior quantidade de pessoas possível autonomia e segurança, sem 

ameaçar as características que tornam a propriedade significativa.  

 

Foram encontrados exemplos de sítios históricos e locais de preservação histórica que 

alcançaram a acessibilidade, tanto em ambientes internos como externos, destacando-

se as intervenções realizadas na Espanha, que trataram a questão de modo integral, 

atuando como fator chave para a melhoria do entorno urbano, onde a acessibilidade 

atribuiu qualidade de vida a todas as pessoas. No Brasil, foram realizadas ações 

isoladas em algumas cidades do país, sendo que, em sua maioria, as intervenções 

realizadas foram pontuais, o caráter sistêmico e integral não foi alcançado. 

 

Dentre os exemplos de sítios e locais históricos que alcançaram acessibilidade, não foi 

encontrada, entre as pesquisas, metodologia uniforme que respondesse por completo 

às questões. Acreditando que uma metodologia comum, que orientasse estudos em 

diferentes locais, poderia facilitar a realização dos mesmos e a comparação entre os 

resultados obtidos para, assim, ser possível avaliar a possibilidade de replicação dos 

casos de sucesso e, inclusive, criar banco de dados que facilitasse a realização de 

melhorias e orientasse estratégias de normalização para essas áreas, foram 

estudados métodos e técnicas de distintas áreas do conhecimento para se chegar à 

proposta de procedimentos metodológicos que respondessem sobre acessibilidade em 

sítios históricos. O que culminou na Parte II desta pesquisa, referente ao estudo 

analítico destas metodologias. 
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Os métodos e técnicas com enfoque participativo, destacando-se alguns princípios da 

ergonomia participativa e o community design, se mostraram importantes ferramentas 

para adquirir a opinião dos usuários e passar-lhes conhecimento necessário para que 

suas opiniões sejam embasadas e pertinentes ao foco da pesquisa, além de permitir 

que estes estejam aptos a reivindicar pela manutenção das melhorias alcanças e por 

outras futuras.  

 

Os métodos e técnicas com foco no ambiente construído, tanto aqueles referentes ao 

espaço urbano, como os focados em espaços internos e espaços específicos, 

reafirmaram a importância da participação da comunidade. Alertaram para a 

necessidade de lançar mão de ferramentas facilmente assimiladas pelos mesmos, de 

modo que possam participar da pesquisa a contento e sem sofrer constrangimentos. 

Ressalta-se, ainda, a importância de entender o projeto com algo amplo, quando se 

interessa não apenas pelo local em estudo, mas por todo seu entorno; de se aprender 

a partir de outras experiências; e entender que, quando se trata de comunidade, o 

trabalho deve estar em constante manutenção e continuação.  

 

Ao considerar que o resultado dos procedimentos metodológicos propostos é um (ou 

são vários) produto acordado por todos, usuários e pesquisadores/consultores, os 

métodos e técnicas com foco no design reafirmaram a necessidade de captar dados 

relativos às características, necessidades e expectativas dos usuários, além da 

importância de que estes produtos devam ser submetidos a constantes avaliações 

pelos mesmos.  

 

As maiores contribuições do estudo de métodos e técnicas com foco na ergonomia 

dizem respeito à importância que se deve dar à sistematização, visto que é necessário 

encarar a avaliação da acessibilidade de forma sistêmica, analisando a tríade humano-

tarefa-ambiente, quando um só funciona a contento se estiver em harmonia com o 

outro; e de sempre colocar o usuário no foco do processo. Além de que é necessário 

propor passos a serem seguidos numa seqüência lógica, para que um complemente o 

outro. Ressalta-se, ainda, a importância de considerar a taxonomia dos problemas 

ergonômicos na avaliação do ambiente em estudo.  

 

O estudo de métodos e técnicas para coleta de dados foi importante para definir 

aquelas ferramentas que melhor captariam os dados desejados. Entre as quais as 

observações assistemáticas, entrevistas e levantamento físico mostraram-se mais 

apropriadas.  
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Embasando-se no estudo de como coletar os dados desejados, percebeu-se, ainda, 

que apenas perguntar diretamente aos usuários o que se desejava saber poderia ser 

falho ou insuficiente, de modo que importantes dados ficariam pelo caminho. Neste 

sentido, tanto os métodos e técnicas com foco na Teoria das representações sociais 

como os que focam o registro de comportamento mostraram-se importantes 

estratégias para suprir essa lacuna.  

 

O Discurso do Sujeito Coletivo, destaque de metodologia com foco na Teoria das 

representações sociais, permite entender o que são opiniões individuais e coletivas e, 

assim, analisar o que se faz necessário estar presente ou não no ambiente.  

 

Enquanto o Passeio Acompanhado, selecionado entre os que focam o registro de 

comportamento, é válido por dar oportunidade ao usuário de vivenciar o local em 

estudo na qualidade de avaliador e, assim, ir relatando seus problemas, 

potencialidades e possíveis soluções ao mesmo. A partir deste, o pesquisador tem 

maior contato com a pessoa, captando dados mesmo que estes não sejam expressos 

pelo pesquisado.  

 

Com o estudo de todos os métodos e técnicas supracitados, percebeu-se e reafirmou-

se a importância de dar voz ativa aos usuários. Porém, notou-se que esta estava 

sendo dada no sentido de apontar problemas e potencialidades do ambiente, era 

necessário, então, buscar meio para estas pessoas apontarem soluções aos aspectos 

negativos levantados. Com o estudo de métodos e técnicas de geração de 

alternativas, descobriu-se a possibilidade de auxiliar os usuários a gerarem idéias, de 

modo que estas fossem condizentes à realidade do projeto e do ambiente, e 

acordadas por todos, através da realização de focus groups.  

 

Assim, a partir da conclusão desta pesquisa, foi possível responder às questões 

norteadoras das mesmas: 

 

É possível permitir que os sítios históricos urbanos supram as necessidades de 

diversos usuários, incluindo aqueles com deficiência, conhecendo as capacidades, 

características, necessidades e expectativas dos usuários do local e agregando essas 

questões no projeto. Além de sempre levar em consideração as premissas do design 

universal, acessibilidade e ergonomia do ambiente construído.  
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O design e a ergonomia podem contribuir para o acesso físico de usuários com 

diferentes características, necessidades e expectativas aos sítios históricos urbanos à 

medida que, a partir de ambas, podem-se captar as necessidades e expectativas dos 

usuários com relação ao ambiente estudado e implementá-las no projeto de melhorias 

aos problemas encontrados. O design, a partir do momento que é uma disciplina 

projetual, permite que sejam projetados facilitadores, produtos, processos e ambientes 

para que as pessoas com deficiência desfrutem dos espaços em condições de 

igualdade aos demais. A ergonomia, enquanto disciplina científica que procura 

adequar os espaços, processos e produtos ao homem, sempre agrega valor à medida 

que coloca o usuário no foco do processo buscando melhorar sua qualidade de vida. 

 

Para subsidiar designers, arquitetos e ergonomistas em suas atividades projetuais 

relativas aos sítios históricos urbanos faz-se necessária a confluência e o emprego de 

diversos métodos e técnicas de distintas áreas do conhecimento, entre os quais 

destacam-se Ergonomia Participativa, Community Design, APO, Diagnóstico Rápido 

Urbano – DRUP, Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservação, Discurso do 

Sujeito Coletivo, Passeio Acompanhado, Métodos e técnicas do design e Focus 

Group, além de ferramentas de observações e entrevistas. 

 

A proposta de procedimentos metodológicos para avaliação da acessibilidade física 

em sítios históricos urbanos foi construída para ser aplicada com baixo custo e 

relativamente em pouco tempo. Foram definidas quatro fases, partindo da identificação 

do local em estudo, treinamento dos usuários, coleta de dados propriamente dita, até 

chegar às proposições de melhorias aos problemas encontrados. 

 

Reconhece-se a limitação da pesquisa em função da delimitação realizada em torno 

da acessibilidade física. Reconhece-se que é necessário tratar a acessibilidade de 

forma integral, permitindo condições de igualdade para todas as pessoas, com ou sem 

deficiência, e entre as que apresentam limitações, que sejam consideradas as físicas, 

visuais, auditivas e mentais. Porém, era necessário dar um passo inicial, e, por se 

investigar a tarefa de ‘se deslocar’ nas áreas livres públicas e ‘acessar’ as edificações 

públicas e coletivas de um sítio histórico, priorizou-se aquelas pessoas com limitação 

físico-motora.  

 

A aplicação dos procedimentos metodológicos propostos no sítio histórico urbano de 

Olinda, em Pernambuco, permitiu a avaliação dos mesmos, demonstrando que foram 

necessários alguns ajustes para atingir melhores resultados. Mas que, realizadas as 
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modificações necessárias, a proposta se mostrou eficiente, atingindo os objetivos a 

que se propõe.  

 

Os procedimentos metodológicos propostos não se constituem rígidos e imutáveis, ao 

contrário, podem ser adaptados a diversas situações, sendo possível, através destes, 

estudar desde sítios históricos que compreendam uma cidade, como locais isolados. 

Cabe dizer, ainda, que podem ser aplicados em sua totalidade ou apenas uma (ou 

algumas de) suas fases.  

 

Acredita-se que os procedimentos metodológicos propostos para avaliação da 

acessibilidade física em sítios históricos urbanos podem tornar-se referência na área 

da ergonomia do ambiente construído em locais de preservação histórica. E, assim, 

auxiliar no incremento de pesquisas nestes locais de modo que seja mais fácil avaliar 

a possibilidade de replicação de melhorias alcançadas em distintos locais, além da 

criação de um banco de dados que sirva de subsídio para melhorar as condições de 

acessibilidade física nesses locais. Deste modo, permitindo que locais de tamanho 

significado histórico-cultural possam ser freqüentados por todas as pessoas, 

independente de suas características antropométricas ou habilidades.  

 

Cabe, ainda, ressaltar a necessidade de aplicar a proposta em outros locais para 

comprovar sua eficiência, validando, assim, a proposta. Reconhece-se esta como uma 

limitação desta pesquisa. E sugere-se que seja aplicada em pesquisas futuras, da 

mesma forma que se propõe também:  

 

- Realizar pesquisas paralelas, num mesmo sítio histórico urbano, utilizando os 

procedimentos metodológicos propostos com dois distintos “grupos representante”: um 

composto apenas por usuários diretos freqüentes e outro apenas por usuários diretos 

esporádicos, e comparar as diferentes percepções entre ambos; 

 

- Aplicar os procedimentos metodológicos propostos com pessoas com deficiência 

visual, auditiva e mental; 

 

- Aplicar os procedimentos metodológicos propostos em ambientes internos dos 

prédios públicos de sítios históricos urbanos, no intuito de testar a viabilidade dos 

mesmos; 
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- A partir da aplicação da proposta em diferentes sítios históricos urbanos, criar um 

banco de dados com as modificações realizadas que lograram êxito para facilitar a 

replicação das mesmas em outros sítios.  

 

Assim, acredita-se que esta pesquisa e sua continuidade contribuem para o 

incremento da qualidade de vida de maior quantidade de pessoas, uma vez que dão 

subsídios para tornar a sociedade mais inclusiva, permitindo uso e acesso, em 

condições de igualdade, a pessoas com e sem deficiência a cultura, moradia, trabalho, 

lazer e turismo.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
As informações abaixo são para esclarecer e pedir sua participação na pesquisa que 

tem por finalidade propor uma estratégia metodológica para avaliar a acessibilidade 

física em sítios históricos.  

 

Sua participação nesta pesquisa será em três partes. Primeiramente, nós iremos 

conversar sobre seus direitos enquanto cidadão. Esta conversa será tipo uma aula e 

em grupo. Com isso pretendo que você se sinta seguro quanto a seu papel na 

sociedade e consciente que tem direitos de desfrutar dos locais públicos em 

igualdade aos demais membros da sociedade. 

 

Depois partiremos para o estudo de campo na cidade de Olinda-PE. Será solicitado 

que você responda uma entrevista onde você deverá atribuir o caráter de 

‘recomendável’ ou ‘indispensável’ a alguns pontos em relação a acessibilidade física 

do sítio histórico. Depois vou solicitar que me acompanhe durante um passeio, 

quando você deverá me dizer quais são as dificuldades e facilidades você encontra 

pelo caminho. Logo após o passeio, pedirei que você responda a mais algumas 

perguntas. 

 

O que será testado não é seu conhecimento nem sua agilidade e sim as 

características do local, portanto fique tranqüilo e responda de acordo com o que foi 

percebido. Pode ser que você sinta dificuldades em se deslocar ou ultrapassar 

alguma barreira física, mas não se preocupe responda apenas sobre o que você 

percebeu e faça o que você tiver condições de realizar. Não existe resposta certa 

nem errada.  

 

A terceira fase também será em grupo, quando vou solicitar que você dê sugestões 

de melhorias aos problemas encontrados no sítio histórico de Olinda-PE. 

Pretendemos, assim, que o sítio histórico dê condições de uso e deslocamento nas 

áreas livres públicas a maior número de pessoas possível e em segurança.  

 

Você não sofrerá nenhum dano ao participar da pesquisa e desta maneira você está 

ajudando a melhorar as condições de acessibilidade física aos sítios históricos do 

país. Porém, se você decidir abandonar a pesquisa em qualquer etapa, não se 

preocupe, sinta-se a vontade para isso. 



     

As suas respostas, embora sejam gravadas, serão sigilosas e mesmo depois de 

acabada toda a coleta de dados elas ainda permanecerão em sigilo. Em momento 

algum do trabalho escrito será revelada sua identidade, apenas o sexo e sua idade. 

Os seus dados também só serão utilizados nesta pesquisa.  

 

Estou a disposição para qualquer esclarecimento durante ou depois da realização da 

pesquisa. Fique a vontade para parar a realização dos procedimentos a qualquer 

momento, sem que isso venha a causar constrangimentos para a pesquisadora ou 

para você.  

 

Meu nome completo é Gabriela Sousa Ribeiro. Você me encontra na Rua Dhália, no. 

315, apto: 501, Ed. Suely, no bairro de Boa Viagem, em Recife-PE. E pelos telefones 

(81) 3466-7321 ou (81) 8751-0310.  

______________________________________________________________ 

Após ter lido estas informações e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas 

pela pesquisadora, concordo em participar de forma voluntária deste estudo. 

Seu nome: ........................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

Documento de Identidade Nº :........................................    Sexo: (   )  M      (   ) F 

Data de Nascimento:............/............/........... 

Endereço:......................................................................................Nº:...........Apto:............ 

Bairro:................................................................Cidade:.................................................... 

CEP:..........................................Telefone:......................................................................... 
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APÊNDICE B 

MODELO DE AULA-TREINAMENTO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



     

 
 



     

 
 



     

 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

APÊNDICE C 

ENTREVISTA ‘RECOMENDÁVEL’ X ‘INDISPENSÁVEL’ 

Idade: ____                   Sexo: ___F  ___M                 Deficiência: ___Sim  ___Não  

Dispositivo auxiliar utilizado: ________________________________________________ 

A partir dos itens a seguir, atribua a característica de ‘recomendável’, ‘indispensável’ ou 
‘dispensável’ aos aspectos citados, para que pessoas com algum tipo de deficiência ou 
restrição física possam se deslocar pelas áreas de circulação públicas e acessar as edificações 
deste sítio histórico de modo fácil e em segurança.  

Ao optar por ‘recomendável’  você deve avaliar que tais aspectos são importantes, 
mas que, caso não estejam presentes no local, ainda assim seria possível o deslocamento e 
acesso das pessoas com deficiência ao sítio. É algo digno de ser recomendado, estimável. 

O caráter de ‘indispensável’  deverá ser relacionado aos aspectos que julgue 
imprescindíveis, totalmente necessários para que as pessoas com deficiência possam ter 
acesso e se deslocar pelo sítio em estudo. É algo que não se pode dispensar, que é 
absolutamente necessário, essencial, imprescindível.  

Aspectos a avaliar Indispen
sável 

Recomen 
dável 

Calçadas que permitam a passagem de duas cadeiras de rodas, lado a lado.   
Calçadas sem desníveis causados por entradas de garagens, batentes, etc.    
Revestimento do piso da calçada com superfície regular e estável   
Revestimento do piso da calçada com superfície antiderrapante   
Disposição de mobiliário urbano no mesmo alinhamento ao longo da calçada   
Tampas de caixas de serviços (água, esgoto, etc.) em calçadas completamente 
niveladas com o piso. 

  

Inexistência de grelas e juntas de dilatação nas calçadas ou na conjunção entre 
calçadas e vias 

  

Faixas de circulação completamente desobstruídas   
Corrimãos e guarda corpos em calçadas que sejam em locais inclinados   
Manutenção adequada de calçadas e vias   
Elevadores onde não for possível a substituição das escadas    
Ruas destinadas apenas à passagem de pessoas    
Rampas de acesso às edificações   
Acessos (entradas/saídas) de uso eqüitativo, que sirvam para pessoas com 
algum tipo de deficiência e sem deficiência. 

  

Largura das portas de entrada de no mínimo 80 cm / que passe uma cadeira de 
rodas tranquilamente 

  

Portas de entradas das edificações que abram e fechem automaticamente, por 
sensor de presença.  

  

Quando a entrada das edificações para pessoas com deficiência não puder ser 
a mesma que as utilizadas por pessoas sem deficiência, que ambas estejam do 
mesmo lado da edificação.  

  

Vagas de estacionamento reservadas para deficientes   
Banheiros públicos que permitam uso por deficientes   
Telefones públicos com altura que permita o uso eqüitativo de pessoas com e 
sem deficiência  

  

Lixeira que permita uso eqüitativo de pessoas com e sem deficiência   
Mesas de áreas de convivência que permitam a aproximação de cadeiras de 
rodas 

  

Balcões e quiosques com altura que permita a visualização dos itens 
oferecidos e do atendente por pessoas em cadeira de rodas 

  

Sinalização visual que permita a visualização fácil de pessoas em cadeiras de 
rodas e em pé 

  

Iluminação adequada   
   
   
   
   



     

APÊNDICE Cc 

ENTREVISTA ‘RECOMENDÁVEL’ X ‘INDISPENSÁVEL’ 

Idade: ____                   Sexo: ___F  ___M                 Deficiência: ___Sim  ___Não  

Dispositivo auxiliar utilizado: ________________________________________________ 

 
A partir dos itens a seguir, atribua a característica de ‘recomendável’, ‘indispensável’ ou 

‘dispensável’ aos aspectos citados, para que pessoas com algum tipo de deficiência ou restrição física 
possam se deslocar pelas áreas de circulação públicas e acessar as edificações deste sítio histórico de 
modo fácil e em segurança.  

Ao optar por ‘recomendável’  você deve avaliar que tais aspectos são importantes, mas que, 
caso não estejam presentes no local, ainda assim seria possível o deslocamento e acesso das pessoas 
com deficiência ao sítio. É algo digno de ser recomendado, estimável. 

O caráter de ‘indispensável’  deverá ser relacionado aos aspectos que julgue imprescindíveis, 
totalmente necessários para que as pessoas com deficiência possam ter acesso e se deslocar pelo sítio 
em estudo. É algo que não se pode dispensar, que é absolutamente necessário, essencial, 
imprescindível.  

A característica de ‘dispensável’  deve ser atribuída aos itens que você não ache que devam 
existir no sítio histórico. Que não facilitariam a vida das pessoas com deficiência ou restrição física neste 
local. 

Aspectos a avaliar Indispen
sável 

Recomen 
dável 

Dispen 
sável 

Calçadas que permitam a passagem de duas cadeiras de rodas, lado a lado.    
Calçadas sem desníveis causados por entradas de garagens, batentes, etc.     
Revestimento do piso da calçada com superfície regular e estável    
Revestimento do piso da calçada com superfície antiderrapante    
Disposição de mobiliário urbano no mesmo alinhamento ao longo da calçada    
Tampas de caixas de serviços (água, esgoto, etc.) em calçadas completamente 
niveladas com o piso. 

   

Inexistência de grelas e juntas de dilatação nas calçadas ou na conjunção entre 
calçadas e vias 

   

Faixas de circulação completamente desobstruídas    
Corrimãos e guarda corpos em calçadas que sejam em locais inclinados    
Manutenção adequada de calçadas e vias    
Elevadores onde não for possível a substituição das escadas     
Ruas destinadas apenas à passagem de pessoas     
Rampas de acesso às edificações    
Acessos (entradas/saídas) de uso eqüitativo, que sirvam para pessoas com algum tipo 
de deficiência e sem deficiência. 

   

Largura das portas de entrada de no mínimo 80 cm / que passe uma cadeira de rodas 
tranquilamente 

   

Portas de entradas das edificações que abram e fechem automaticamente, por sensor 
de presença.  

   

Quando a entrada das edificações para pessoas com deficiência não puder ser a 
mesma que as utilizadas por pessoas sem deficiência, que ambas estejam do mesmo 
lado da edificação.  

   

Vagas de estacionamento reservadas para deficientes    
Banheiros públicos que permitam uso por deficientes    
Telefones públicos com altura que permita o uso eqüitativo de pessoas com e sem 
deficiência  

   

Lixeira que permita uso eqüitativo de pessoas com e sem deficiência    
Mesas de áreas de convivência que permitam a aproximação de cadeiras de rodas    
Balcões e quiosques com altura que permita a visualização dos itens oferecidos e do 
atendente por pessoas em cadeira de rodas 

   

Sinalização visual que permita a visualização fácil de pessoas em cadeiras de rodas e 
em pé 

   

Iluminação adequada    
    
    
    
    



     

APÊNDICE D 

ENTREVISTA 2 - BASEADA NO DISCURSO DO SUJEITO COLET IVO 

 
1. Na sua opinião, as pessoas com limitação física tem as mesmas 

facilidades e direitos de acesso e deslocamento nas áreas livres 
públicas neste sítio histórico que aquelas pessoas sem limitação e/ou 
deficiência? 

 
2. Na sua opinião, as condições de acessibilidade e deslocamento deste 

sítio histórico oferecem riscos às pessoas com limitação física? Quais e 
por que? 

 
3. Quais elementos deste sítio histórico você considera barreiras às 

pessoas com limitação física? E como você acha que estas pessoas 
conseguem vencer essas barreiras? 

 
4. Na sua opinião, as pessoas que tem algum tipo de restrição física 

deixam de realizar algum tipo de atividade neste sítio histórico devido as 
condições de acessibilidade física? 

 
5. Que sugestões você daria para melhorar as condições de acessibilidade 

deste sítio histórico? 
 
 

APÊNDICE Dd 

ENTREVISTA 2 - BASEADA NO DISCURSO DO SUJEITO COLET IVO 

 
 
1. Na sua opinião, as pessoas com limitação física tem as mesmas facilidades 

e direitos de acesso e deslocamento nas áreas livres públicas neste sítio 
histórico que aquelas pessoas sem limitação e/ou deficiência? 
 

2. Na sua opinião, as condições de acessibilidade e deslocamento deste sítio 
histórico oferecem riscos de acidentes às pessoas com limitação física? 
Quais e por quê? 

 
3. Na sua opinião, as pessoas que tem algum tipo de restrição física deixam 

de realizar algum tipo de atividade neste sítio histórico devido as condições 
de acessibilidade física? Quais? 
 

4. Quais elementos deste sítio histórico você considera as três principais 
barreiras físicas às pessoas com limitação física? E como você acha que 
estas pessoas conseguem vencer essas barreiras? 

 
5. Que sugestões você daria para melhorar as condições de acessibilidade 

deste sítio histórico? 
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ANEXO A 
Carta de aprovação da pesquisa junto ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP/CCS/UFPE). 
 

 
 
 
 
 
  



     

ANEXO B 

PARAMETROS PROJETUAIS EXTRAÍDOS DA NBR9050/2004 (AB NT, 2004) 

 
Pessoas em pé 
A figura 1 apresenta dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé. 

 
Fig. 1: Dimensões referenciais para deslocamento de pessoa em pé 

 
Pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.) 
 
Cadeira de rodas 
A figura 2 apresenta dimensões referenciais para cadeiras de rodas manuais ou motorizadas. 
 
NOTA: Cadeiras de rodas com acionamento manual pesam entre 12 kg a 20 kg e as motorizadas até 60 
kg. 

  
Fig. 2: Cadeira de rodas 

 
Módulo de referência (M.R.) 
Considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por uma pessoa 
utilizando cadeira de rodas, conforme figura 3. 
 

 
Fig. 3: Dimensões do módulo de referência (M.R.) 

 
 
 
 
 



     

Área de circulação 
 
Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas 
A figura 4 mostra dimensões referenciais para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeiras de 
rodas. 

 
Figura 4 — Largura para deslocamento em linha reta 

 
Largura para transposição de obstáculos isolados 
A figura 5 mostra dimensões referenciais para a transposição de obstáculos isolados por pessoas em 
cadeiras de rodas. 
A largura mínima necessária para a transposição de obstáculos isolados com extensão de no máximo 
0,40 m deve ser de 0,80 m, conforme figura 5. 
A largura mínima para a transposição de obstáculos isolados com extensão acima de 0,40 m deve ser de 
0,90 m. 

 
Fig. 5: Transposição de obstáculos isolados 

 
Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocam ento 
As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, conforme a figura 6, 
são: 
a) para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; 
b) para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; 
c) para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m. 

 
Fig. 6: Área para manobra sem deslocamento 



     

Manobra de cadeiras de rodas com deslocamento 
A figura 7 exemplifica condições para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento. 

 
Fig. 7: Área para manobra de cadeiras de rodas com deslocamento 

 
Área de aproximação 
Deve ser garantido o posicionamento frontal ou lateral da área definida pelo M.R. em relação ao objeto, 
avançando sob este entre 0,25 m e 0,55 m, em função da atividade a ser desenvolvida  
 
Alcance manual 
 
Dimensões referenciais para alcance manual 
As figuras 8 a 10 exemplificam as dimensões máximas, mínimas e confortáveis para alcance manual 
frontal. 
 

 
Fig. 8: Alcance manual frontal – Pessoa em pé 



     

 
Fig. 9: Alcance manual frontal – Pessoa sentada 

 

 
 
Fig. 10: Alcance manual frontal com superfície de trabalho - Pessoa em cadeira de rodas 
 
Parâmetros visuais 
 
Ângulos de alcance visual 
As figuras 11 e 12 apresentam os ângulos visuais nos planos vertical (pessoa em pé e sentada) e 
horizontal. 
 
NOTA: Na posição sentada o cone visual apresenta uma inclinação de 8º para baixo 



     

 
Fig. 11: Ângulo visual - Plano vertical 

 

 
Fig. 12: Ângulo visual - Plano horizontal 

 
Aplicação dos ângulos de alcance visual 
As figuras 13 a 15 exemplificam em diferentes distâncias horizontais a aplicação dos ângulos de alcance 
visual para pessoas em pé, sentadas e em cadeiras de rodas. 
 
NOTA: Foi considerada a seguinte variação de L.H.: para pessoa em pé, entre 1,40 m e 1,50 m; para 
pessoa sentada, entre 1,05 m e 1,15 m; para pessoa em cadeira de rodas, entre 1,10 m e 1,20 m. 
 

 
Fig. 13: Cones visuais da pessoa em pé — Exemplo 

 



     

 

 
Fig. 14: Cones visuais da pessoa sentada — Exemplo 

 

 
Fig. 15: Cones visuais da pessoa em cadeira de rodas - Exemplo 

 
Símbolos 
Representações gráficas que, através de uma figura ou de uma forma convencionada, estabelecem a 
analogia entre o objeto ou a informação e sua representação. Todos os símbolos podem ser associados a 
uma sinalização direcional. 
 
Símbolo internacional de acesso 
 
Representação 
A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos equipamentos urbanos 
deve ser feita por meio do símbolo internacional de acesso. A representação do símbolo internacional de 
acesso consiste em pictograma branco sobre fundo azul (referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 
C).  
Este símbolo pode, opcionalmente, ser representado em branco e preto (pictograma branco sobre fundo 
preto ou pictograma preto sobre fundo branco), conforme figura 16. A figura deve estar sempre voltada 
para o lado direito, conforme figura 17. Nenhuma modificação, estilização ou adição deve ser feita a este 
símbolo. 



     

 
Fig. 16: Símbolo internacional de acesso 

 

 
Fig. 17: Símbolo internacional de acesso — Proporções 

Finalidade 
O símbolo internacional de acesso deve indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, 
edificações, mobiliário e equipamentos urbanos onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
Aplicação 
Esta sinalização deve ser afixada em local visível ao público, sendo utilizada principalmente nos seguintes 
locais, quando acessíveis: 
a) entradas; 
b) áreas e vagas de estacionamento de veículos; 
c) áreas acessíveis de embarque/desembarque; 
d) sanitários; 
e) áreas de assistência para resgate, áreas de refúgio, saídas de emergência; 
f) áreas reservadas para pessoas em cadeira de rodas; 
g) equipamentos exclusivos para o uso de pessoas portadoras de deficiência. 
Os acessos que não apresentam condições de acessibilidade devem possuir informação visual indicando 
a localização do acesso mais próximo que atenda às condições estabelecidas nesta Norma. 
 
Acessos e circulação 
 
Circulação - Condições gerais 
Pisos 
Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não 
provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se 
inclinação transversal da superfície até 2% para pisos internos e 3% para pisos externos e inclinação 
longitudinal máxima de 5%. Inclinações superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, devem 
atender a especificações para as mesmas. Recomenda-se evitar a utilização de padronagem na 
superfície do piso que possa causar sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste 
de cores possam causar a impressão de tridimensionalidade). 
 
Desníveis 
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de 
até 5 mm não demandam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser 
tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:2 (50%), conforme figura 18.  

 
Fig. 18: Tratamento de desníveis – Exemplo 

 
 
Grelhas e juntas de dilatação 
As grelhas e juntas de dilatação devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de circulação. 
Quando instaladas transversalmente em rotas acessíveis, os vãos resultantes devem ter, no sentido 
transversal ao movimento, dimensão máxima de 15 mm, conforme figura 19. 



     

 
Fig. 19: Desenho da grelha – Exemplo 

 
Tampas de caixas de inspeção e de visita 
As tampas devem estar absolutamente niveladas com o piso onde se encontram e eventuais frestas 
devem possuir dimensão máxima de 15 mm. As tampas devem ser firmes, estáveis e antiderrapantes sob 
qualquer condição e a eventual textura de sua superfície não pode ser similar à dos pisos táteis de alerta 
ou direcionais. 
 
Acessos - Condições gerais 
Nas edificações e equipamentos urbanos todas as entradas devem ser acessíveis, bem como as rotas de 
interligação às principais funções do edifício. 
Na adaptação de edificações e equipamentos urbanos existentes deve ser previsto no mínimo um acesso, 
vinculado através de rota acessível à circulação principal e às circulações de emergência, quando 
existirem. Nestes casos a distância entre cada entrada acessível e as demais não pode ser superior a 50 
m. 
O percurso entre o estacionamento de veículos e a(s) entrada(s) principal(is) deve compor uma rota 
acessível. Quando da impraticabilidade de se executar rota acessível entre o estacionamento e as 
entradas acessíveis, devem ser previstas vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com 
deficiência, interligadas à(s) entrada(s) através de rota(s) acessível(is). 
Quando existirem catracas ou cancelas, pelo menos uma em cada conjunto deve ser acessível. 
A passagem por estas deve atender a Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocam ento  e 
os eventuais comandos acionáveis por usuários devem estar à altura indicada para alcance dos mesmos. 
Quando existir porta giratória ou outro dispositivo de segurança de ingresso que não seja acessível, deve 
ser prevista junto a este outra entrada que garanta condições de acessibilidade. 
Acessos de uso restrito, tais como carga e descarga, acesso a equipamentos de medição, guarda e 
coleta de lixo e outras com funções similares, não necessitam obrigatoriamente atender às condições de 
acessibilidade desta Norma. 
 
Áreas de descanso 
Recomenda-se prever uma área de descanso, fora da faixa de circulação, a cada 50 m, para piso com até 
3% de inclinação, ou a cada 30 m, para piso de 3% a 5% de inclinação. Para inclinações superiores a 5%. 
Estas áreas devem estar dimensionadas para permitir também a manobra de cadeiras de rodas. Sempre 
que possível devem ser previstos bancos com encosto nestas áreas. 
 
Rampas 
Dimensionamento 
A inclinação das rampas, conforme figura 20, deve ser calculada segundo a seguinte equação:  
 

 

 



     

 
Fig. 20: Dimensionamento de rampas – Exemplo 

 
As rampas devem ter inclinação de acordo com os limites estabelecidos na tabela 1. Para inclinação entre 
6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, a cada 50m de percurso. 
 

Tabela 1: Dimensionamento de rampas 

 
 
Em reformas, quando esgotadas as possibilidades de soluções que atendam integralmente a tabela 1, 
podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 12,5% (1:8), conforme  tabela 2. 
 

Tabela 2: Dimensionamento de rampas para situações excepcionais 

 
 
A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. 
A projeção dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em até 10 cm de 
cada lado, exceto nos casos previstos em 0. 
A largura das rampas (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima 
recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m, 
conforme figura 21. 
Quando não houver paredes laterais as rampas devem incorporar guias de balizamento com altura 
mínima de 0,05 m, instaladas ou construídas nos limites da largura da rampa e na projeção dos guarda-
corpos, conforme figura 21. 

 
Fig. 21: Inclinação transversal e largura de rampas – Exemplo 

 



     

Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras indicadas ou a adaptação da 
largura das rampas for impraticável, podem ser executadas rampas com largura mínima de 0,90m com 
segmentos de no máximo 4,00 m, medidos na sua projeção horizontal. 
Para rampas em curva, a inclinação máxima admissível é de 8,33% (1:12) e o raio mínimo de 3,00m, 
medido no perímetro interno à curva, conforme figura 22. 

 
Fig. 22: Rampa em curva - Exemplo 

 
Patamares das rampas 
No início e no término da rampa devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima 
recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m, além da área de circulação adjacente, 
conforme figura 23. 

 
Fig. 23: Patamares das rampas – Exemplo 

 
Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 
m sendo recomendável 1,50 m. Os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões 
iguais à largura da rampa. 
A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas 
externas. 
 
Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis 
Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis devem estar associados à rampa ou ao equipamento de 
transporte vertical. 
 
Características dos pisos e espelhos 
Nas rotas acessíveis não devem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. Quando 
for utilizado bocel ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar no máximo 1,5cm sobre o piso 
abaixo, conforme figura 24. 

 
Fig. 24: Altura e largura do degrau 



     

Dimensionamento de degraus isolados 
A dimensão do espelho de degraus isolados deve ser inferior a 0,18 m e superior a 0,16 m. Devem ser 
evitados espelhos com dimensão entre 1,5 cm e 15 cm. Para degraus isolados recomenda-se que 
possuam espelho com altura entre 0,15 m e 0,18 m. 
 
Dimensionamento de escadas fixas 
As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada, atendendo às seguintes 
condições: 
a) pisos (p): 0,28 m < p < 0,32 m; 
b) espelhos (e) 0,16 m < e < 0,18 m; 
c) 0,63 m < p + 2e < 0,65 m. 
Para saber o grau de inclinação de uma escada, aplicar o ábaco da figura 25. 

 
Fig. 25: Escadas – Ábaco 

 
Escadas fixas 
Escadas fixas com lances curvos ou mistos devem atender ao disposto na ABNT NBR 9077. 
A inclinação transversal não deve exceder 1%. 
A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme ABNT NBR 
9077. A largura mínima recomendável para escadas fixas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o 
mínimo admissível 1,20 m. 
O primeiro e o último degraus de um lance de escada devem distar no mínimo 0,30 m da área de 
circulação adjacente e devem estar sinalizados para pessoas com deficiência visual. 
 
Patamares das escadas 
As escadas fixas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 m de desnível e sempre que houver 
mudança de direção. 
Entre os lances de escada devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20m. 
Os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões iguais à largura da escada. 
A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 1% em escadas internas e 2% em escadas 
externas. 
 
Corrimãos e guarda-corpos 
Os corrimãos e guarda-corpos devem ser construídos com materiais rígidos, ser firmemente fixados às 
paredes, barras de suporte ou guarda-corpos, oferecer condições seguras de utilização, ser sinalizados 
para pessoas com deficiência visual 
 
Corrimãos 
Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das 
rampas. 
Os corrimãos devem ter largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas vivas. Deve ser deixado um espaço 
livre de no mínimo 4,0 cm entre a parede e o corrimão. Devem permitir boa empunhadura e deslizamento, 
sendo preferencialmente de seção circular, conforme figura 26.  
 

 
Fig. 26: Empunhadura de corrimão – Exemplo 

 



     

Quando embutidos na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0 cm da parede de fundo e 15,0cm 
da face superior da reentrância.  
Os corrimãos laterais devem prolongar-se pelo menos 30 cm antes do início e após o término da rampa 
ou escada, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão. Em edificações existentes, onde 
for impraticável promover o prolongamento do corrimão no sentido do caminhamento, este pode ser feito 
ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente, conforme figura 27. 

 
Fig. 27: Prolongamento do corrimão – Exemplos 

 
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou 
piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberâncias, conforme figuras 28 a 31.  
Para degraus isolados e escadas, a altura dos corrimãos deve ser de 0,92 m do piso, medidos de sua 
geratriz superior. Para rampas e opcionalmente para escadas, os corrimãos laterais devem ser instalados 
a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior.  
 

 
 

Fig. 28: Altura dos corrimãos em rampas e escadas – Exemplos 
 
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas ou rampas, 
conforme exemplos ilustrados na figura 29. 
 

 
Fig. 29: Corrimãos laterais em escadas – Exemplos 

 
Quando se tratar de escadas ou rampas com largura superior a 2,40 m, é necessária a instalação de 
corrimão intermediário. Os corrimãos intermediários somente devem ser interrompidos quando o 
comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80m entre o 
término de um segmento e o início do seguinte, conforme figura 30. 
 



     

 
Fig. 30: Corrimão intermediário 

 
Guarda-corpos 
As escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por paredes devem dispor de 
guardacorpo associado ao corrimão, conforme figura 31, e atender ao disposto na ABNT NBR 9077. 

 
Fig. 31: Guarda-corpo - Exemplo 

 
Equipamentos eletromecânicos 
Condições gerais 
Na inoperância de equipamento eletromecânico de circulação deve ser garantida a segurança na 
circulação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Para tal, deve-se dispor de 
procedimentos e pessoal treinado para auxílio. 
Quando da inoperância de equipamento eletromecânico de circulação, este deve estar sinalizado. 
Quando houver equipamento eletromecânico com utilização assistida ou acompanhada, deve ser previsto 
dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio. Deve ser informada a disponibilidade de 
acessibilidade assistida. 
 
Elevador vertical ou inclinado 
O elevador vertical deve atender integralmente ao disposto na ABNT NBR 13994, quanto à sinalização, 
dimensionamento e características gerais. 
Externamente ao elevador deve haver sinalização tátil e visual informando: 
a) instrução de uso, fixada próximo à botoeira; 
b) indicação da posição para embarque; 
c) indicação dos pavimentos atendidos. 
Em elevadores verticais ou inclinados deve haver dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio 
nos pavimentos e no equipamento. 
Nos elevadores verticais ou inclinados deve haver sinalização tátil e visual informando: 
a) instrução de uso do equipamento, fixada próximo à botoeira; 
b) indicação da posição para embarque; 
c) indicação dos pavimentos atendidos. 
Em reformas, quando a dimensão dos poços de elevadores tornar a adaptação impraticável, a cabina do 
elevador pode ter dimensões mínimas conforme 5.2.7 da ABNT NBR 13994:2000, com espelho na face 
oposta à porta e condições de sinalização conforme descritas na seção 5 da ABNT NBR 9050:2004. 
 
Plataforma elevatória de percurso vertical 
A plataforma deve vencer desníveis de até 2,0 m em edificações de uso público ou coletivo e desníveis de 
até 4,0 m em edificações de uso particular, para plataformas de percurso aberto. Neste caso, devem ter 
fechamento contínuo, sem vãos, em todas as laterais até a altura de 1,10m do piso da plataforma. 
A plataforma deve vencer desníveis de até 9,0 m em edificações de uso público ou coletivo, somente com 
caixa enclausurada (percurso fechado).  
A plataforma deve possuir dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos 
atendidos para utilização acompanhada e dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos 
equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida. 
 



     

Plataforma elevatória de percurso inclinado 
A plataforma elevatória de percurso inclinado pode ser utilizada em edificações de uso público ou coletivo, 
desde que haja parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20m de desnível. Deve ser 
previsto assento escamoteável para uso de pessoas com mobilidade reduzida. 
Na área de espera para embarque da plataforma elevatória de percurso inclinado deve haver sinalização 
tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua 
utilização. 
Nas plataformas de percurso inclinado deve haver sinalização visual demarcando a área para espera para 
embarque e o limite da projeção do percurso do equipamento aberto ou em funcionamento, conforme 
figura 32. 

 
Fig. 32: Sinalização de piso junto à plataforma de elevação inclinada 

 
Na área de espera para embarque dos pavimentos atendidos pela plataforma de elevação inclinada deve 
haver dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio quando da utilização do equipamento. 
 
Esteira rolante horizontal ou inclinada 
Na esteira rolante deve haver sinalização visual e tátil informando as instruções de uso. 
Nas esteiras rolantes com inclinação superior a 5%, deve haver sinalização visual informando a 
obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização por pessoas em 
cadeira de rodas. 
Nos pavimentos atendidos pela esteira rolante deve haver dispositivo de comunicação para solicitação de 
auxílio. 
 
Escada rolante 
Na escada rolante deve haver sinalização visual com instruções de uso. 
Nas escadas rolantes com plataforma para cadeira de rodas deve haver sinalização visual e tátil 
informando as instruções de uso e sinalização visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento 
por pessoal habilitado durante sua utilização por pessoa em cadeira de rodas. 
Nos pavimentos atendidos pelas escadas rolantes com plataforma para cadeira de rodas deve haver 
dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio para utilização por pessoas em cadeira de rodas. 
 
Dispositivos complementares de acessibilidade  
Equipamentos cuja utilização seja limitada, tais como plataformas com assento fixo, ou ainda que 
necessitem de assistência de terceiros para sua utilização, tais como transportador de cadeira de rodas 
com esteira, somente podem ser utilizados em residências unifamiliares. 
 
Portas 
As figuras 33 e 34 exemplificam espaços necessários junto às portas, para sua transposição por P.C.R. 



     

 
Fig. 33: Aproximação de porta frontal - Exemplo 

 

 
Fig. 34: Aproximação de porta lateral - Exemplos 

 
As portas, inclusive de elevadores, devem ter um vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima de 2,10m. 
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80m.  
O mecanismo de acionamento das portas deve requerer força humana direta igual ou inferior a 36 N. 
As portas devem ter condições de serem abertas com um único movimento e suas maçanetas devem ser 
do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m. Quando localizadas em rotas acessíveis, 
recomenda-se que as portas tenham na sua parte inferior, inclusive no batente, revestimento resistente a 
impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40m a partir do piso. 
 
Circulação externa 
 
Inclinação transversal 
A inclinação transversal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres não deve ser superior a 
3%. 
Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes. 
 
Inclinação longitudinal 
A inclinação longitudinal de calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar 
a inclinação das vias lindeiras. Recomenda-se que a inclinação longitudinal das áreas de circulação 
exclusivas de pedestres seja de no máximo 8,33% (1:12). 
 
Inclinação 
Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres que tenham inclinação superior a 8,33% (1:12) não 
podem compor rotas acessíveis. 
 
Dimensões mínimas de faixa livre 
Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura mínima 
recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m e altura livre mínima de 2,10 m. 
 
Interferências na faixa livre 
As faixas livres devem ser completamente desobstruídas e isentas de interferências, tais como 
vegetação, mobiliário urbano, equipamentos de infra-estrutura urbana aflorados (postes, armários de 
equipamentos, e outros), orlas de árvores e jardineiras, rebaixamentos para acesso de veículos, bem 
como qualquer outro tipo de interferência ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. Eventuais 
obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificação, toldos, luminosos, vegetação e 
outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10m. 



     

Acomodação transversal de circulação 
A acomodação transversal do acesso de veículos e seus espaços de circulação e estacionamento deve 
ser feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a não criar degraus ou desníveis abruptos nos 
passeios, conforme exemplo da figura 35. 

 
Fig. 35: Interferência do veículo no passeio – Exemplo 

 
Obras sobre o passeio 
As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente sinalizadas e isoladas, 
assegurando-se a largura mínima de 1,20 m para circulação. Caso contrário, deve ser feito desvio pelo 
leito carroçável da via, providenciando-se uma rampa provisória, com largura mínima de 1,00 m e 
inclinação máxima de 10%, conforme figura 98. 
 

 
Fig. 36: Rampas de acesso provisórias 

 
Dimensionamento das faixas livres 
Admite-se que a faixa livre possa absorver com conforto um fluxo de tráfego de 25 pedestres por minuto, 
em ambos os sentidos, a cada metro de largura. Para determinação da largura da faixa livre em função do 
fluxo de pedestres, utiliza-se a seguinte equação: 

 

 
 
Os valores adicionais relativos a fatores de impedância ( i ) são: 
a) 0,45 m junto a vitrines ou comércio no alinhamento; 
b) 0,25 m junto a mobiliário urbano; 
c) 0,25 m junto à entrada de edificações no alinhamento.  



     

Faixas de travessia de pedestres 
As faixas devem ser executadas conforme o Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.º 9.503, de 23 de 
setembro de 1977, anexo II item 2.2.2 – Marcas transversais, alínea c. 
As faixas devem ser aplicadas nas seções de via onde houver demanda de travessia, junto a semáforos, 
focos de pedestres, no prolongamento das calçadas e passeios. 
A largura da faixa de travessia de pedestres é determinada pelo fluxo de pedestres no local, segundo a 
seguinte equação: 

                                

 
 
Faixas elevadas 
A faixa elevada, quando instalada no leito carroçável, deve ser sinalizada com faixa de travessia de 
pedestres conforme 6.10.9 e deve ter declividade transversal de no máximo 3%. 
O dimensionamento da faixa elevada é feito da mesma forma que a faixa de travessia de pedestres, 
acrescida dos espaços necessários para a rampa de transposição para veículos conforme figura 37. A 
faixa elevada pode estar localizada nas esquinas ou no meio de quadras. 
 

 
Fig. 37: Faixa elevada — Vista superior e perspectiva 

 
A sua utilização é recomendada nas seguintes situações: 
a) em travessias com fluxo de pedestres superior a 500 pedestres/hora e fluxo de veículos inferior a 100 
veículos/hora; 
b) travessia em vias com largura inferior a 6,00m. 
 
Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestre s 
As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com 
ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres. 
Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável. 
Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. 
A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12), conforme exemplos A, B, C e D da figura 
38. 
A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo 
de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. 
Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferência que 
impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da 
calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa. 
Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o rebaixamento 
total da calçada na esquina, conforme figura 38 – rebaixamento C. 
Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre (figura 38 – 
rebaixamentos A e B), deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura mínima de 
1,50 m e com rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%, conforme figura 38 – rebaixamento D. 
Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si. 
Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo 
0,80 m, sendo recomendável 1,20 m (ver figura 38 - rebaixamento A). 
As abas laterais dos rebaixamentos (ver figura 38 - rebaixamento A) devem ter projeção horizontal 
mínima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodação A inclinação máxima recomendada é de 
10%. 



     

Quando a superfície imediatamente ao lado dos rebaixamentos contiver obstáculos, as abas laterais 
podem ser dispensadas. Neste caso, deve ser garantida faixa livre de no mínimo 1,20m, sendo o 
recomendável 1,50 m, conforme figura 38 – rebaixamento B. 
Os rebaixamentos de calçadas devem ser sinalizados para pessoas com deficiência visual. 
Os rebaixamentos de calçadas podem ser executados conforme exemplos A, B, C e D da figura 38. 

 
 

 

 
 

 
Fig. 38: Exemplos de rebaixamentos de calçada 



     

Posicionamento dos rebaixamentos de calçada 
Os rebaixamentos de calçada podem estar localizados nas esquinas, nos meios de quadra e nos 
canteiros divisores de pistas. 
 
Esquina 
As figuras 39 a 41 demonstram alguns exemplos de rebaixamento de calçada nas esquinas. 
 

                                                    
Fig. 39: Esquina – Rebaixamento A                                                 Fig. 40: Esquina – Rebaixamento C 

 

 
Fig. 41: Esquina – Rebaixamento D   

Meio de quadra 
As figuras 42 e 43 demonstram alguns exemplos de rebaixamento de calçada no meio de quadra. 

 
Fig. 42: Meio de quadra – Rebaixamento A                                 Fig. 43: Meio da quadra – Rebaixamento C 

 
Passarelas de pedestres 
As passarelas de pedestres devem ser providas de rampas ou rampas e escadas ou rampas e elevadores 
ou escadas e elevadores para sua transposição. As rampas, escadas e elevadores devem atender 
integralmente ao disposto nesta Norma. 
A largura da passarela deve ser determinada em função do volume de pedestres estimado para os 
horários de maior movimento. 
 
Vagas para veículos 
Sinalização e tipos de vagas 
As vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com 
deficiência devem: 
a) ter sinalização horizontal conforme figura 44; 
b) contar com um espaço adicional de circulação com no mínimo 1,20m de largura, quando afastada da 
faixa de travessia de pedestres. Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de 
estacionamento paralelo, ou perpendicular ao meio fio, não sendo recomendável o compartilhamento em 
estacionamentos oblíquos; 



     

c) ter sinalização vertical para vagas em via pública, conforme figura 45, e para vagas fora da via pública, 
conforme figura 46; 
d) quando afastadas da faixa de travessia de pedestres, conter espaço adicional para circulação de 
cadeira de rodas e estar associadas à rampa de acesso à calçada; 
e) estar vinculadas a rota acessível que as interligue aos pólos de atração; 
f) estar localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos. 

 

 
Fig. 44: Sinalização horizontal de vagas 

 

 
Fig. 45: Sinalização vertical em espaço interno — Exemplo 

 

 
Fig. 46: Placa de regulamentação de estacionamento em via pública – Exemplo 

 
Outros tipos de vagas 
Podem ser ainda previstas providências adicionais, tais como: 
a) construção de baia avançada no passeio se a largura deste e o volume de pedestres permitirem 
(figura 47); 
b) rebaixamento total do passeio junto à vaga, conforme figura 48, observando que a área rebaixada 
coincida com a projeção da abertura de porta dos veículos. 
 



     

 

 
Fig. 47: Vagas para estacionamento em baias avançadas no passeio 

 

 
Fig. 48: Vagas para estacionamento junto a passeio rebaixado 

 
Previsão de vagas 
O número de vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam conduzidos por pessoas 
com deficiência deve ser estabelecido conforme tabela 3. 
 

Tabela 3: Vagas em estacionamento 

 
 
As vagas nas vias públicas devem ser reservadas e estabelecidas conforme critérios do órgão de trânsito 
com jurisdição sobre a via, respeitado o Código de Trânsito Brasileiro.  
 
Equipamentos urbanos 
Bens tombados 
Todos os projetos de adaptação para acessibilidade de bens tombados devem obedecer às condições 
descritas nesta Norma, porém atendendo aos critérios específicos a serem aprovados pelos órgãos do 
patrimônio histórico e cultural competentes. 
Nos casos de áreas ou elementos onde não seja possível promover a adaptação do imóvel para torná-lo 
acessível ou visitável, deve-se garantir o acesso por meio de informação visual, auditiva ou tátil das áreas 
ou dos elementos cuja adaptação seja impraticável. 



     

No caso de sítios considerados inacessíveis ou com visitação restrita, devem ser oferecidos mapas, 
maquetes, peças de acervo originais ou suas cópias, sempre proporcionando a possibilidade de serem 
tocados para compreensão tátil. 
 
Parques, praças e locais turísticos 
Sempre que os parques, praças e locais turísticos admitirem pavimentação, mobiliário ou equipamentos 
edificados ou montados, estes devem ser acessíveis. 
Nos locais onde as características ambientais sejam legalmente preservadas, deve-se buscar o máximo 
grau de acessibilidade com mínima intervenção no meio ambiente. 
Pelo menos 5%, com no mínimo uma, do total das mesas destinadas a jogos ou refeições devem atender 
permitir uso e acesso de pessoas com deficiência. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 
10% sejam adaptáveis para acessibilidade. 
Quando se tratar de áreas tombadas deve-se atender ao item dos Bens tombados. 

 
 
 
 

CATEGORIZAÇÃO E TAXONOMIA DOS PROBLEMAS ERGONÔMICOS  DO SISTEMA 
HOMEM-TAREFA-MÁQUINA, DE MORAES E MONT’ALVÃO (2003)  

 
 

Problemas Categorização 
Interfaciais  - posturas prejudiciais resultante de inadequações do campo de visão / 

tomada de informações, do envoltório acional / alcances, do 
posicionamento de componentes comunicacionais, com prejuízo para 
os sistemas muscular e esquelético. 

Instrumentais  - arranjos físicos incongruentes de painéis de informações e de 
comandos, que acarretam dificuldades de tomada de informações e de 
acionamentos, em face de inconsistências de navegação e de 
exploração visual, com prejuízos para a memorização e para a 
aprendizagem. 

Informacionais/visuais - deficiências na detecção, discriminação e identificação de 
informações, em telas, painéis, mostradores e placas de sinalização, 
resultantes da má visibilidade, legibilidade e compreensibilidade de 
signos visuais, com prejuízo para a percepção e para a tomada de 
decisões. 

Acionais: 
Manuais/Pediosos 

- constrangimento biomecânico no ataque acional a comandos e 
empunhaduras; ângulos, movimentação e aceleração, que agravam as 
lesões por traumas repetitivos; 
- dimensões, conformação e acabamento, que prejudicam a 
apreensão e acarretam pressões localizadas e calos. 

Comunicacionais: 
Orais/Gestuais 

- falta de dispositivos de comunicação à distância; 
- ruídos na transmissão de informações sonoras ou gestuais; 
- má audibilidade das mensagens radiofônicas e/ou telefônicas.  

Cognitivos - dificuldade de decodificação, aprendizagem, memorização em face 
de inconsistências lógicas e de navegação dos subsistemas 
comunicacionais e dialogais resultam perturbações para a seleção de 
informações, para as estratégias cognoscitivas, para a resolução de 
problemas e para a tomada de decisões.  

Interacionais  - dificuldades no diálogo computadorizado, provocadas pela 
navegação, pelo encadeamento e pela apresentação de informações 
em telas de programas; 
- problemas de utilidade (realização da tarefa), usabilidade (diálogo) e 
amigabilidade (apresentação das telas) de interfaces informatizadas.  

Movimentacionais - excesso de peso, distância do curso da carga, freqüência de 
movimentação dos objetos a levantar ou transportar; 
- desrespeito aos limites recomendados de movimentação manual de 
materiais, com riscos para os sistemas muscular e esquelético. 

De deslocamento - excesso de caminhamentos e deambulações; 
- grandes distâncias a serem percorridas para a realização das 
atividades da tarefa. 



     

De acessibilidade - despreocupação com a independência e a autonomia dos usuários 
portadores de deficiência, dos idosos e das crianças, considerando 
locomoção e acessos nas ruas e edificações e nos sistemas de 
transporte; 
- má acessibilidade, espaços inadequados para movimentação de 
cadeira de rodas, falta de apoios para utilização dos equipamentos.   

Urbanísticos  - deficiência na circulação dos usuários no espaço da cidade; 
- ausência de pontos e/ou marcos de referência que auxiliem na 
circulação e orientação dos usuários no espaço urbano; 
- falta de áreas públicas de lazer e integração.  

Espaciais/ 
arquiteturais de 
interiores 

- deficiência de fluxo, circulação, isolamento, má aeração, insolação, 
iluminação natural, isolamento acústico, térmico, radioativo, em função 
dos materiais de acabamento empregados; 
- falta de otimização luminosa, da cor, da ambiência gráfica, do 
paisagismo. 

Físico-ambientais - temperatura, ruído, iluminação, vibração, radiação, acima ou abaixo 
dos níveis recomendados nas normas regulamentadoras. 

Químico-ambientais - partículas, elementos tóxicos e aero-dispersóides em concentração 
no ar acima dos limites permitidos.  

Biológicos  - falta de higiene e assepsia, o que permite a proliferação de germes 
patogênicos (bactérias e vírus), fungos e outros microorganismos.  

Naturais - exposição às intempéries;  
- exposição excessiva ao sol. 

Acidentários  - comprometem os requisitos secundários que envolvem a segurança 
do trabalho, em casa, e no ambiente; 
- falta de dispositivo de proteção das máquinas; 
- precariedade do solo, de andaimes, rampas e escadas; 
- manutenção insuficiente; 
- deficiência de rotinas e equipamentos para emergências e incêndios; 
- atendimento às normas de colocação e sinalização de extintores de 
incêndio. 

Operacionais  - ritmo intenso, repetitividade e monotonia; 
- pressão de prazos de produção e de controles. 

Organizacionais  - parcelamento taylorizado do trabalho, falta de objetivação, 
responsabilidade, autonomia e participação. 

Gerenciais  - inexistência de gestão participativa, desconsiderando opiniões e 
sugestões dos funcionários; 
- centralização de decisões, excesso de níveis hierárquicos, falta de 
transparência nas comunicações das decisões, prioridades e 
estratégias; 
- falta de política de cargos e salários coerentes. 

Instrucionais  - desconsideração das atividades concretas da tarefa durante o 
treinamento; 
- manuais de instrução confusos que privilegiem a lógica de 
funcionamento em detrimento das estratégias de utilização. 

Psicossociais  - conflitos entre indivíduos e grupos sociais; 
- dificuldades de comunicações e interações interpessoais; 
- falta de opções de repouso, alimentação, descontração e lazer no 
ambiente de trabalho.  
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