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RESENHA 
A Lei Federal no 12.587 instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). Já no 
primeiro artigo do Capítulo I, a PNMU é definida como “a integração entre os diferentes modos 
de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade de pessoas e cargas no território do 
município.” O presente texto busca relacionar o conteúdo específico da Lei com o de outras 
legislações, sob a perspectiva de dois dos segmentos sociais que mais terão benefícios com 
sua implementação: as pessoas com deficiência e as que têm mobilidade reduzida. 
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INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que pelo menos 10% da população do planeta 
tem deficiência. São mais de 650 milhões de humanos em condições de deficiência, sendo que 
boa parte desse enorme contingente vive nas cidades espalhadas pelos quatro cantos do 
mundo.  
 
No Brasil, o Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
estima o contingente de pessoas com deficiência em 23,9% da população: mais de 45 milhões 
de pessoas ou quase um quarto dos brasileiros e brasileiras. Os questionários do Censo 
perguntaram às pessoas entrevistadas se algum (a) morador (a) do domicílio tinha dificuldade 
de enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, questionando ainda sobre o grau de dificuldade 
em cada impedimento pesquisado. 
 
Considerando as mudanças no padrão de levantamento estatístico em relação ao Censo 
anterior (realizado no ano 2000 e já indicando que 14,5% da população tinham pelo menos uma 
deficiência naquele período), o dado pode não significar um aumento real desse segmento 
populacional, porém dimensiona o desafio: garantir condições plenas de vida para milhões de 
pessoas com deficiência que vivem nos municípios do país.  
 
Segundo o censo demográfico do ano 2000, quase um milhão e meio de pessoas com 
deficiência viviam no Ceará pouco mais de dez anos atrás, número que já colocava a Terra do 
Sol entre os cinco estados com maior população do segmento em relação ao total de habitantes 
(à época, número equivalente à soma das populações dos municípios cearenses de Caucaia, 
Maracanaú, Maranguape, Juazeiro, Crato, Iguatú, Quixadá, Itapipoca e Sobral). Já no Censo 
demográfico realizado em 2010, os cearenses com pelo menos uma deficiência representavam 
aproximadamente 2,3 milhões de pessoas, 27,7% da população estadual ou quase um em cada 
três habitantes. O porcentual mais recente coloca o estado entre os três com maior população 
pertencente ao segmento em relação ao total de habitantes, atrás apenas do Rio Grande do 
Norte e da Paraíba, empatados com 27,8%. Fortaleza - que já contava com trezentas e vinte mil 



pessoas com deficiência se o porcentual censitário indicado no censo de 2000 fosse aplicado à 
população atual - passou em 2010 para aproximadamente seiscentos e cinquenta mil de seus 
habitantes com pelo menos uma deficiência, ou pouco mais de 26% da população da capital 
cearense. Em tempos de efervescência futebolística, a população fortalezense em situação de 
deficiência lotaria pouco menos que dez estádios como o Castelão, sendo um segmento 
composto de pessoas diferentes entre si, singulares em suas necessidades e potenciais 
usuárias das vias, logradouros, veículos, equipamentos públicos e de uso público que 
compõem os serviços de mobilidade urbana.  
 
Diante dos dados e informações referentes ao segmento, uma questão a cada dia mais 
relevante é a preparação das cidades em vários aspectos para que suas populações antes 
segregadas sejam socialmente incluídas. Dentre estes, a acessibilidade figura entre os mais 
importantes. 
 
ACESSIBILIDADE - CONCEITO  
Do ponto de vista da legislação, existem conceitos de acessibilidade que influenciam e são 
influenciados uns pelos outros, partes de um todo conceitual. Arquitetonicamente, por exemplo, 
percebe-se a influência na compreensão da acessibilidade e sua prática como parte da 
mobilidade urbana, “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no 
espaço urbano”. (Seção I, artigo 4o, item II da PNMU). 
 
O item III, da Seção I, do artigo 4o da PNMU conceitua acessibilidade como a “facilidade 
disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, 
respeitando-se a legislação em vigor”. Compreendendo a facilidade e a autonomia dos 
deslocamentos desejados como os fundamentos normativos desse conceito legal, quem são 
‘todos’? Procuremos a resposta na legislação em vigor.   
 
Segundo o Decreto Federal nº 5.296 (2004), “Acessibilidade é a condição para a utilização com 
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 
comunicação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”. Pelo menos em parte, o 
Decreto já responde quem são ‘todos’. Ainda segundo o mesmo Decreto, pessoa com 
deficiência é “a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se 
enquadra nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, 
deficiência mental/intelectual e deficiência múltipla.” 
 
Ocorre que, em muitos casos, as categorias de pessoas com deficiência possuem 
necessidades distintas, específicas e até exclusivas de mobilidade e acessibilidade em virtude 
de suas singularidades físicas e/ou intelectuais. Elencadas as categorias, a articulação entre os 
conceitos de acessibilidade fica ainda mais evidente.  
Muitas vezes, uma pessoa com deficiência física tem necessidades de mobilidade distintas de 
alguém que tem deficiência visual, auditiva, intelectual ou múltipla. Tais especificidades se 
expressam quando pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida se defrontam com uma 
barreira, “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou 
terem acesso a informação, classificada e urbanística, nas edificações, nos transportes, nas 
comunicações e informações.” (Decreto Federal 5296/2004).  Eis algumas partes que compõem 
as diferenças implícitas naquele ‘todos’. 
 
Mas a acessibilidade é só para pessoas com deficiência? As barreiras interferem, incomodam 
ou mesmo impedem os deslocamentos, a movimentação, a vida individual e coletiva apenas de 



cidadãos e cidadãs que têm deficiência? Não. A prática da acessibilidade é inclusiva por 
princípio, bem como a mobilidade e a política urbana das quais faz parte. Tanto que a 
legislação, em especial o Decreto nº 5.296, também trata de um grupo ainda maior de pessoas 
que padecem igualmente com as barreiras eventualmente existentes e está entre os principais 
beneficiários pela implementação da Política de Mobilidade Urbana: as pessoas com 
mobilidade reduzida, “aquelas que, não se enquadrando no conceito de pessoas com 
deficiência, tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou 
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. Aplica-se, ainda, a pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, 
gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo”. São as pessoas que têm direito aos 
assentos preferências nos ônibus, às filas preferenciais nos cinemas e nos estabelecimentos 
financeiros e comerciais, às vagas exclusivas de estacionamento e, principalmente, ao espaço 
urbano plenamente acessível para que suas especificidades sejam atendidas. Um (a) habitante 
da cidade pode não ter mobilidade reduzida, mas pode vir a ter, conhecer ou conviver com 
alguém que tenha.  
 
Além de seus habitantes, a própria cidade deve reconhecer e estar preparada para conhecer e 
conviver com todas as pessoas, independente de condições físicas e/ou intelectuais. É a 
igualdade na diferença, o reconhecimento das desigualdades sociais na mobilidade urbana, a 
equidade a qual os itens III e VIII do artigo 5o da PNMU fazem referência. Ainda que se refiram 
especificamente ao transporte público coletivo, ao uso do espaço público, vias e logradouros, 
os itens citados anteriormente constituem um avanço importante que perpassa todo o espírito 
da lei. Ao reconhecer as desigualdades e promover a visibilidade como condição para sua 
superação, a legislação abre espaço para a efetivação da acessibilidade universal (item I do 
mesmo artigo 5o da PNMU) com equiparação de oportunidades.  
 
Em síntese, o conceito de equiparação de oportunidades prega o reconhecimento e a 
superação das diferenças entre quem tem e quem não tem deficiência e está presente na 
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil em 
2008. Convenção esta, aliás, cujo preâmbulo e o Capítulo 9 (nove) tratam da acessibilidade na 
mobilidade urbana como fundamento para a efetivação dos direitos humanos por parte do 
segmento.  
 
Demonstrando unidade com a Convenção ratificada em 2008 e com as demais legislações, o 
item IV do artigo 14 da PNMU refere-se ao direito do usuário em “ter ambiente seguro e 
acessível para a utilização do Sistema Nacional de Mobilidade, conforme as leis 10.048, de 8 
de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.” As duas leis citadas nesse item 
são justamente as regulamentadas pelo já citado Decreto Federal 5.296. 
 
Para atender as necessidades de planejamento que considerem a vida de pessoas social, física 
e intelectualmente diferentes que habitam as cidades, a prática da acessibilidade é parte 
indissociável da mobilidade urbana. É a confirmação do direito de ir e vir com acesso a ‘todos’ 
os cidadãos e cidadãs que está disposto no artigo 5º da Constituição Federal, assim como nos 
artigos 227 e 240, que estabelecem a disposição de normas e adaptações para que o ir e vir 
com acesso livre seja igualmente garantido às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade 
reduzida. Portanto, a garantia constitucional de ir e vir com acesso livre deve ser parte efetiva 
da política urbana. Nem mais, nem menos. 
 
É o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de junho de 2001) que vem regulamentar os 
artigos 182 e 183 da Constituição e estabelecer as diretrizes da política urbana, da qual faz 
parte a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida no conjunto de instruções da Lei 



12587. No seu artigo 2 º, o Estatuto trata a acessibilidade urbana como uma das funções 
sociais da cidade. Já no seu artigo 4º, estabelece o planejamento municipal por meio do Plano 
Diretor, do parcelamento, do uso e ocupação do solo e de outras práticas que permitam os 
“Espaços públicos como locus natural da vocalização e execução das demandas sociais”. Tanto 
o Estatuto como a PNMU determinam o espaço para a sua efetivação: a cidade. 
 
Certamente, as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida têm participação nas 
demandas sociais citadas no Estatuto da Cidade. E parte dessa demanda específica será 
atendida através da política urbana como estimuladora da mobilidade plenamente acessível. 
 
PLANO DE MOBILIDADE URBANA  
Em Fortaleza (que conta com uma Lei Municipal de Acessibilidade desde 1998), a Lei Orgânica 
do Município já estabelece o livre acesso às pessoas com deficiência, além de indicar a criação 
de mecanismos que combatam a discriminação de segmentos historicamente excluídos e 
promovam a igualdade entre os seus cidadãos e cidadãs. O atual Plano Diretor segue as 
mesmas premissas, adequando-se ao disposto na citada legislação municipal, no Estatuto da 
Cidade e, desde 2013, na Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
 
Atribuição do município, o Plano de Mobilidade Urbana deve adequar-se ao disposto na PNMU, 
integrar-se e inserir-se no Plano Diretor. O artigo 24 da referida legislação federal, que 
estabelece o Plano de Mobilidade Urbana como instrumento da Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, cita especificamente a contemplação da acessibilidade para pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida no seu item IV, confirmando a relação legal entre os conceitos de 
acessibilidade e os segmentos sociais mais beneficiados pela medida. 
 
Também legislações assessórias ao Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) e o 
Código de Obras e Posturas de Fortaleza atualmente vigentes já estabelecem uma série de 
preceitos, normas e padrões que servem à prática da acessibilidade, mas sua atualização 
deverá adequar, adaptar ou ampliar tais práticas para que estejam em consonância com as 
atuais legislações que tratam da política e da mobilidade urbana.  
 
Como estabelecem o Decreto nº 5.296 e a Lei nº 12.587, toda a infraestrutura de mobilidade 
urbana deve estar de acordo com determinados preceitos normativos para que seja 
considerada acessível. Para estabelecer esses preceitos, a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) já editou quase duas dezenas de normatizações, com destaque para a Norma 
Brasileira (NBR) 9050 e suas orientações para a promoção da acessibilidade nas edificações, 
no mobiliário, nos espaços e nos equipamentos urbanos. É a NBR 9050 que estabelece, entre 
outros, os preceitos e proporções que devem ter as faixas de acesso, livre e de serviço para 
que as calçadas ou passeios sejam considerados acessíveis. As demais normas, como a NBR 
14022, preceituam normas que devem preparar os diferentes aspectos do ir e vir da 
coletividade. Todas estão integradas e articuladas entre si, de forma semelhante aos conceitos 
de acessibilidade descritos neste artigo. 
 
Tomemos o transporte público coletivo (item VI, artigo 4o da PNMU) como exemplo da 
necessária integração da acessibilidade ao planejamento municipal da mobilidade urbana. Para 
fins desse modo de transporte urbano, acessibilidade é, em síntese, a facilidade de alcançar 
destinos, conceito muito semelhante ao disposto na PNMU. Se um (a) usuário (a) do sistema 
utiliza a(s) calçada(s) por meio de uma rota que permite alcançar um ponto de parada que está 
a uma distância razoável do seu ponto de origem, aguarda algum tempo, embarca em um 
veículo do transporte coletivo, faz o percurso de forma segura, desembarca e chega ao seu 
destino após um percurso igualmente razoável, a acessibilidade está garantida. Agora 



coloquemos os conceitos sobre os quais falamos até aqui - assim como as pessoas que mais 
são beneficiadas por eles - nesse roteiro, sem esquecermos que o transporte público coletivo é 
parte da política de mobilidade urbana e está submetido a contingências que interferem em sua 
acessibilidade (política tarifária, infraestrutura viária, distâncias percorridas, horários de 
operação e atendimento, capacidade de ocupação dos veículos, tecnologia veicular, condições 
do trânsito local, dentre outras).  
 
ACESSIBILIDADE VEICULAR  
Em Fortaleza, já existem centenas de ônibus, dezenas de vans, topics e até táxis acessíveis 
circulando pela cidade, este último um serviço inclusivo que transporta pessoas com ou sem 
deficiência ou mobilidade reduzida. No caso dos modais regular e complementar (ônibus, vans 
e topics, respectivamente), a determinação da gestão pública é de cumprir os prazos para 
acessibilidade veicular e infraestrutural estabelecidos no Decreto 5296 e nas demais 
legislações.  
 
A gratuidade com critérios socioeconômicos para as pessoas com deficiência que utilizam os 
ônibus do município é uma política pública que beneficia milhares de pessoas pertencentes ao 
segmento e seus eventuais acompanhantes.  Contudo, o uso efetivo desse benefício está 
ligado às práticas de acessibilidade: a gratuidade para quem precisa mais contribui para a 
acessibilidade de quem mais precisa. Para tanto, as normas técnicas voltam ao percurso, em 
especial a NBR 14022 e suas atualizações.  
 
Para serem considerados acessíveis, os veículos do transporte público coletivo devem cumprir 
o determinado na NBR 14022 e exibirem essa condição por meio da afixação em local visível 
do Símbolo Internacional de Acessibilidade (SIA). O mesmo símbolo deve estar afixado ou 
exibido em todos os locais da infraestrutura de mobilidade urbana que estiverem preparados ou 
ofertarem o acesso livre para todas as pessoas, às vezes específico ou até exclusivo para 
quem tem deficiência ou mobilidade reduzida.  
 
Mais como garantir locais acessíveis? Por meio da acessibilidade como ação, do desenho 
universal como sua expressão e das normas técnicas como sua orientação. É o caso dos 
terminais de passageiros – fechados e abertos –, aonde a prática citada neste texto contribui 
para a construção, reforma e ampliação da acessibilidade, o que permite um sistema mais 
humanamente diverso para todos (as) os (as) usuários (as) do transporte público e uma cidade 
mais inclusiva para toda a população.  
 
INCLUSÃO SOCIAL 
Como já dito aqui, a inclusão social de segmentos historicamente excluídos depende em muito 
das condições que a prática da acessibilidade pode ajudar a criar ou ampliar. Acessibilidade 
nas atitudes em todos os níveis, pois estas são decisivas para a desmistificação de segmentos 
sociais como o das pessoas com deficiência. Antes atingidas diretamente por padrões de 
normalidade que as colocavam fora da norma socialmente hegemônica e as cobriam com um 
manto de invisibilidade, sua presença na vida social pode provocar atitudes como a de fazer de 
conta que a deficiência não existe. Atitudes como essa podem, por exemplo, prosperar a falta 
de acesso ou mesmo impedir a acessibilidade, pois a negação da deficiência e de suas 
necessidades singulares produz a consequente negação de eventuais barreiras e sua 
continuidade como obstáculos à mobilidade urbana acessível.  

 
Se você se relacionar com alguém que tem como se a pessoa não tivesse uma deficiência, o 
efeito pode ser o de ignorar uma característica individual muito importante. Dessa forma, você 



estará se relacionando com alguém inventado, que não é real, assim como não são reais as 
cidades que ignoram a diversidade física e intelectual de seus habitantes. 

 
A Política de Mobilidade Urbana deve garantir condições para que as pessoas com deficiência 
exerçam o direito legítimo de ir e vir, tomem suas próprias decisões e assumam as 
responsabilidades por suas escolhas. Junto com outros segmentos, como as pessoas com 
mobilidade reduzida, quem tem deficiência merece espaços políticos, sociais e urbanos que 
respeitem sua importância para a diversidade humana, ampliando a convivência coletiva para 
além das concessões de uma normalidade socialmente construída na base do “cada um no seu 
lugar”. Isso se chama inclusão social. 

 
Na inclusão social é a sociedade que deve estar preparada para receber as pessoas com 
deficiência e todas aquelas antes segregadas da vida coletiva. Nela, a sociedade, o poder 
público e suas organizações devem assumir suas responsabilidades para com a vida, os 
direitos e os deveres de quem tem deficiência, construindo junto com o segmento as condições 
para sua inclusão plena. Por exemplo, se os ônibus que circulam em uma cidade ainda não são 
plenamente acessíveis para contribuir com a inclusão social de todos os seus cidadãos e 
cidadãs - inclusive os com deficiência ou mobilidade reduzida - o serviço de transporte coletivo 
é deficiente, não a pessoa ou as pessoas que buscam por ele.  

 
Ao assumirem a responsabilidade pela promoção da acessibilidade veicular e infraestrutural no 
transporte público coletivo, a gestão pública, o órgão gestor e as empresas operadoras também 
assumem um passivo que só será plenamente solucionado de forma gradual, além de 
compreendido como parte da mobilidade urbana e do planejamento praticado na cidade.  

 
Um ativo já perceptível dessa responsabilidade está no Programa de Transportes Urbanos de 
Fortaleza (Transfor), que contempla a acessibilidade em suas obras. Os veículos acessíveis do 
transporte público coletivo operam melhor nas vias acessíveis promovidas pelo Transfor, 
comprovando mais uma vez a integração entre os conceitos de acessibilidade praticados 
efetivamente. Tais práticas também são consideradas nas obras realizadas pela Secretaria 
Especial da Copa de Fortaleza (Secopafor), responsável por fazer da cidade um ambiente 
urbano mais acessível para sediar o Campeonato Mundial de Futebol em 2014. O legado que a 
cidade e seus habitantes receberão com a realização do evento também deve contemplar a 
acessibilidade plena. Transfor e Secopafor atuam em infraestrutura urbana, padronizando 
calçadas, passeios e outros elementos. E se uma calçada acessível de uma via que passou por 
obras recentes foi ocupada irregularmente e/ou já apresenta barreiras, eis uma possibilidade 
para o controle urbano entrar em cena. As prerrogativas para as medidas de controle urbano 
estão lá, nas legislações assessórias ao Plano Diretor, o que nos leva de volta ao cumprimento 
do que determinam o Estatuto da Cidade, a Lei 12587 e o Decreto 5296. Trata-se do popular 
caminho sem volta. Caminho acessível, claro.     
          
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Por fim, a acessibilidade das infraestruturas de mobilidade urbana, do transporte público 
coletivo e dos modos possíveis de transporte urbano constitui um forte indutor da inclusão 
social. Um aspecto importante para a vida nas cidades, que só pode ser praticado em sua 
plenitude como parte das demandas sociais e populares, do planejamento da política e da 
mobilidade urbana em todos os níveis.  
 
O cumprimento de legislações aqui referidas e da acessibilidade como um dos seus principais 
componentes, desde a concepção até a fiscalização e o controle urbano, ajuda a tornar fato o 
que é direito: uma cidade cuja mobilidade seja acessível para todos (as) os (as) que nela vivem.    
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