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RESUMO
A mobilidade de Pessoas com Deficiência (PcD), em especial daquelas que utilizam
cadeira de rodas em seus deslocamentos, impõe desafios ao planejamento urbano no
sentido do provimento de espaços públicos inclusivos e que estimulem o transporte ativo.
No entanto, no caso brasileiro, as informações sobre os cadeirantes residentes são escassas,
em especial no que tange a circulação deste grupo populacional. Neste sentido, o presente
artigo visa apresentar uma análise preliminar das condições de caminhabilidade em cadeira
de rodas na região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). O levantamento foi realizado
a partir da aplicação e tratamento de questionários aplicados com cadeirantes residentes no
em municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os resultados preliminares
mostram que as condições encontradas no entorno das residências tendem a ser
impeditivas, restringindo a autonomia do grupo estudado.
1 INTRODUÇÃO
Os sistemas de mobilidade urbana ao passo que viabilizam o acesso às atividades, também
podem ser responsáveis pela criação de uma série de externalidades negativas. De acordo
com a ONU e o Banco Mundial, mais de 54% da população do mundo reside em áreas
urbanas, sendo responsável pela emissão de 70% dos Gases de Efeito Estufa (GEEs)
(PEDRO et al., 2017). Isso porque o ordenamento urbano, em especial nos países em
desenvolvimento, prioriza a realização de viagens motorizadas ao passo que negligencia o
transporte ativo (a pé ou bicicleta). Outro aspecto negativo do padrão de mobilidade atual
gira em torno da exclusão que promove, gerando um desbalanceamento no acesso à cidade.
As desigualdades socioespaciais são também fruto de um desenho urbano e de um sistema
de mobilidade que não possibilitam o acesso às atividades produtivas (PEREIRA, 2014;
COSENZA et al., 2006).
Atualmente, cresce no mundo a vertente que dá suporte a uma nova consciência, dentro do
processo de planejamento, que passa a incentivar a das viagens em si e a priorização do
transporte público e ativo, o que pode ser alcançado através de cidades mais compactas e
com utilização mista do solo (PORTUGAL et al., 2017; LITMAN, 2012).
Dentro deste contexto, deve-se considerar toda diversidade humana no planejamento
territorial, com vistas a garantia do direito de ir e vir. O que no caso de grupos mais
vulneráveis – tais como classes mais pobres, mulheres e Pessoas com Deficiência (PcD) –
as condições de acessibilidade podem promover a imobilidade urbana (FALAVIGNA et
al., 2017). Entendendo a complexidade e relevância de melhorar a mobilidade dos grupos
excluídos, o presente artigo foca nas PcD que utilizam cadeira de rodas.

Em linhas gerais, as PcD possuem limitações de ordem intelectual, sensorial e/ou física,
seja permanente ou transitória, que inviabilize a realização de uma ou mais prática
cotidiana (U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, 2010). De acordo com a OMS (2011), no
mundo existem mais de um milhão de PcD, dos quais 70% residem em países em
desenvolvimento. De acordo com o IBGE (2010), há no Brasil cerca de 13,2 milhões de
pessoas com alguma dificuldade de caminhar ou subir escadas, podendo ser considerado
como um indicador das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A falta de informações disponíveis este grupo no Brasil torna necessária a investigação de
suas mobilidades diárias considerando o impacto as impedâncias do Ambiente Construído
(AC). O que se mostra mais premente fruto das condições adversas de acessibilidade para
este grupo, levando em conta que no entorno dos domicílios da RMRJ, só em 6,9% deles
há rampa para cadeirante e em 23,6% nem calçada existe (IBGE, 2010). Portanto, o
objetivo desta proposta é a realização de um levantamento preliminar das condições de
mobilidade de cadeirantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), com a
intenção de conhecer o perfil socioeconômico do grupo, suas condições rotineiras de
deslocamento e os aspectos mais críticos associados à própria circulação e autonomia.
Por fim, vale destacar que o objeto de estudo escolhido está em consonância com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU, 2015), em especial os objetivos
10 – Redução de desigualdades, 11 – Cidades e comunidades sustentáveis, e 5 – Igualdade de
gênero.
Este artigo está dividido em 5 seções considerando esta introdução. A segunda seção
apresenta um breve referencial teórico sobre a relação entre a mobilidade sustentável e a
inclusão da PcD. A terceira seção apresenta o procedimento metodológico adotado, a
quarta traz os resultados preliminares e análises referentes a esta etapa da pesquisa e, por
fim, a quinta seção traz as conclusões e recomendações.
2 BREVE REFERENCIAL TEÓRICO
A mobilidade é entendida como o movimento de pessoas e bens dentro de determinado espaço.
Ao longo das décadas, o padrão de mobilidade foi mensurado quantitativamente, considerando
números relacionados às viagens realizadas. O provimento de infraestrutura viária, no modelo
tradicional, fez com que em muitas cidades brasileiras sofressem as externalidades negativas
provenientes da valorização do modo rodoviário, em especial os automóveis.
A noção geral de sustentabilidade considera, de acordo com Litman (2016) aspectos
econômicos, sociais e ambientais. E dentro de cada uma dessas esferas, indicadores específicos
são aderentes aos impactos relativos aos transportes. Considerando os objetivos desta pesquisa,
a abordagem social ganha destaque, uma vez que é o aspecto que leva em conta o impacto em
dada população em condições de qualidade, igualdade e justiça.
Para pensar a mobilidade dentro da noção de sustentabilidade não se deve considerar somente
os sistemas de transporte e as vias em si. É necessário pensar que a realização de viagens está
intimamente relacionada ao propósito de se desenvolver atividades socioeconômicas, o que
afeta o exercício cotidiano de cidadania, a qualidade de vida da população e a própria
sustentabilidade urbana (PORTUGAL, 2017). Uma mudança de paradigma em curso
(LITMAN, 2012) considera aspectos qualitativos das viagens, tornando necessário pensar de
forma integrada os sistemas de transportes e o uso do solo, como recomenda o conceito de

acessibilidade. Este conceito atribui ao ambiente construído um papel fundamental na
promoção de escolhas modais mais sustentáveis (PORTUGAL et al., 2017).
Neste contexto, a caminhada é o modo mais democrático de deslocamento (ANDRADE et al.,
2017), contudo, para que seja atrativa deve contar com espaços urbanos capazes de estimulá-la.
Considerando a relevância da organização das funções urbanas nos deslocamentos é necessário
mencionar a contribuição de Cervero et al. (2009) ao apresentar os 5Ds do ambiente construído
que podem influenciar na circulação, que são: Densidade, Diversidade, Desenho Urbano,
Disponibilidade de Transportes Públicos e Destinos Acessíveis. Os 5Ds se desenvolvem de
forma articulada, visando fortalecer as (sub)centralidades e estimular o deslocamento por
modos não motorizados ou mais produtivos socialmente e ambientalmente. A Densidade
(concentração de atividades) relacionada à Diversidade (heterogeneidade de atividades em
determinada área) e a um Desenho urbano com uma rede de caminhos melhor conectada
tendem a reduzir a distância e a necessidade de deslocamentos motorizados. Desta forma,
quando todas estas condições de acessibilidade estão associadas a um transporte público
qualificado (Disponibilidade ao transporte público), o ambiente construído resultante tende a
favorecer o uso destas modalidades mais sustentáveis (a não motorizada e por transporte
público) e a estimular a mudança de comportamento do usuário, otimizando e democratizando
o uso do espaço urbano e da infraestrutura viária e de transportes (MELLO et al., 2017;
NEVES, 2014).

Ao incluir nesta linha de pensamento as PcD física que utilizam cadeira de rodas, torna-se
notório que uma série de desafios passa a ser somada ao planejamento baseado nos 5Ds.
Estes desafios se agravam ao se considerar a carência de informações robustas sobre esta
população, como é observado no Brasil. Os dados censitários (IBGE, 2010) mostram que
23,9% da população nacional apresenta algum tipo de deficiência. Deste total, 7% apresentam
algum comprometimento motor, de acordo com o padrão apresentado, e 2,33% (do total das
deficiências) apresentam deficiência motora severa. O grupo etário mais afetado pela
deficiência motora são os idosos (mais de 65 anos) com 38,3%, seguido do (grande) intervalo
entre 15 e 64 anos. Esse resultado é explicado pelo estudo como uma tendência ao
envelhecimento da população nacional. Dentro de ambos os gêneros, a faixa etária com maior
ocorrência é com 65 anos ou mais, em que, no caso das mulheres, a porcentagem é de 44%,
enquanto para homens é de 30,9%. Na RMRJ este contingente representa 7,7% da sua
população, taxa acima da média das principais metrópoles brasileiras e só superada pela de
Recife (RODRIGUES, 2016).
Como é possível notar, as informações censitárias apresentam resultados que não
correspondem à realidade, não sendo possível mensurar a parcela desta população que é
cadeirante. A cartilha do censo de 2010 (2012) também não apresenta resultados sobre a
mobilidade das PcD. Assim, mostra-se necessário conhecer minimamente o grupo e suas
condições gerais de mobilidade e acessibilidade, para que seja possível verticalizar as
análises ao desenvolvimento de IC que considerem por um lado a contribuição de Cervero
et al. (2009) e por outro as prioridades declaradas pelo grupo-alvo do estudo.
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Dentro da pesquisa em desenvolvimento o presente artigo tem como objetivo o
aprofundamento no conhecimento das necessidades e prioridades do grupo quanto à
mobilidade em espaços públicos de caminhada.
A fase de reconhecimento do grupo-alvo deriva da escassez de informações sobre pessoas
com deficiência física que utilizam cadeira de rodas, e, consecutivamente, sobre a

mobilidade desta parcela populacional. A pesquisa foi iniciada, então, pela aplicação de
um questionário com foco nas características principais do grupo e de sua mobilidade
(ativa). A rodada inicial de aplicação contou com um questionário abrangente, composto
por 5 seções, a saber: “avaliação de tempo e distância máximos de caminhada”, “condições
cotidianas de circulação”, “criando cenários – ambientes de caminhada” “condições do
percurso e suas implicações na mobilidade” e “perfil socioeconômico”. Assim, o
questionário buscou elencar as condições do entorno das residências, desenhar bons e maus
cenários, entender os fatores que limitam ou retardam a viagem, e a disponibilidade do
grupo considerando diferentes objetivos de viagem. Considerando os objetivos do trabalho,
esse levantamento inicial pretendeu viabilizar a delimitação dos padrões de deslocamento,
bem como a compreensão dos aspectos mais significativos do AC para a ciclabilidade de
cadeirantes.
A primeira aplicação (questionário completo) contemplou 31 respondentes, contemplando
o mínimo amostral. Deve-se considerar aqui o fato de se tratar de um grupo raro, cujo
alcance tende a ser mais delicado (FERREIRA et al., 2012). Esta aplicação foi realizada
online e presencialmente. A opção pela utilização da ferramenta de questionários do
Google se deu visando a facilidade de acesso por qualquer indivíduo dentro das
características estudadas. No entanto, o retorno foi consideravelmente inferior ao esperado,
tornando necessária a aplicação presencial. Devido à parceria estabelecida com a
Associação Niteroiense de Deficientes Físicos – ANDEF – tornou-se possível completar a
amostra mínima desejada. Na proposta de prosseguimento desta pesquisa, anseia-se pela
ampliação da amostra em um questionário mais simples, voltado para as condições
cotidianas e perfil socioeconômico. A figura 1 apresenta a proposta da etapa quantitativa
desta pesquisa em desenvolvimento.
O presente artigo apresenta os resultados preliminares da aplicação do questionário
completo, buscando apresentar contribuições que possam mostrar as dificuldades causadas
pelo AC na circulação dos cadeirantes consultados em suas respectivas rotinas, bem como
trazer indícios do padrão de mobilidade do grupo na RMRJ. Conforme observado na figura
1 o desdobramento da pesquisa contemplará a aplicação de uma versão resumida do
mesmo questionário com vistas a ampliação da amostra e aprofundamento no padrão de
mobilidade e perfil socioeconômico da população estudada.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1: Etapa quantitativa: aplicação de questionários
4 RESULTADOS E ANÁLISES
A aplicação de questionários foi realizada entre 2016 e 2017, online e presencialmente. A
população consultada reside majoritariamente na cidade do Rio de Janeiro (45%), seguida
por Niterói (23%) e São Gonçalo (16%). As demais cidades com respondentes foram
Maricá, Magé e Cachoeiras de Macacu. A predominância das três principais cidades pode
se dar em função da natureza do levantamento dos dados (em parte presencial no Rio de
Janeiro e em Niterói), como também pela maior centralidade destas cidades no contexto
metropolitano. O perfil socioeconômico dos respondentes (figura 2) mostra que a amostra
é composta majoritariamente por homens. Essa informação não segue o padrão amostral
censitário, no qual 2.307.621 da população com deficiência física motora são mulheres
contra 1.409.612 de homens. No entanto, Gaete-Reyes (2015) mostra que dentro da
invisibilidade dos cadeirantes no Reino Unido, essa condição tende a ser agravada para o
gênero feminino. Mesmo no Brasil essa característica pode ser percebida ao mostrar que
dentro do grupo das PcDM 39,3% dos homens ocupam postos de trabalho, ao passo que o
percentual de mulheres é de 25,2%. Em termos amostrais, trabalhos como os de Christie et
al. (2017) e Peccini e Giuliani (2015) mostram que uma predominância masculina em
estudos com PcD pode ser um padrão.
As deficiências dos respondentes são, majoritariamente ligadas às lesões medulares em
detrimento às causas congênitas. Em linhas gerais, dependendo da vértebra da lesão, a
mobilidade dos membros e tronco pode ter um comprometimento maior ou menor
comprometida (tais lesões, no geral, se relacionam com acidentes de trânsito ou vítimas de
armas de fogo). As demais deficiências interferem de maneiras diferentes nas condições de
autonomia das PcD, podendo haver casos onde há a possibilidade de caminhada com
auxílio de andadores (como com a síndrome de Miller Fisher), até baixo domínio de tronco
e membros (certos níveis de paralisia cerebral, por exemplo). A amostra se encontra
concentrada na idade economicamente ativa, especialmente na faixa entre 26 e 40 anos,
seguido de 41 a 55 anos. A cadeira utilizada pela maior parte dos entrevistados é a manual
(tração humana), o que conversa com as faixas de renda uma vez que está situada

principalmente no intervalo até dois salários mínimos (SM) e 4 a 6 SM (considere-se que
uma cadeira de rodas automatizada custa na faixa de R$10.000, aproximadamente €
2.400).

Fonte: Elaboração própria

Figura 2: Perfil socioeconômico dos respondentes
O questionário requisitava ao respondente que assinalasse as principais características do
ambiente de caminhada (especialmente em termos infraestruturais, mas considerando
aspectos sociais) observadas no 1) entorno das residências, 2) cenário com excelentes
condições e 3) cenário com condições muito ruins. Sobre o entorno das residências é
notória a falta de infraestrutura observada na maior parte dos casos, sendo caracterizado
nestes resultados pelas baixas notas atribuídas e as características assinaladas.
Do total de características do AC assinaladas, somente 14% foram positivas. De forma
genérica, pode-se assumir que as condições enfrentadas por cadeirantes das cidades
consultadas podem ser classificadas como muito ruins ou ruins (notas 1 e 2 somam 75%), e
as principais características ruins encontradas estão relacionadas com a infraestrutura das
calçadas (material, conservação e rampas) e com a existência de barreiras permanentes ou
temporárias (tais como latas de lixo, canteiros e carros estacionados).
No intuito de aprofundar na compreensão sobre o impacto do AC na circulação (em
especial da infraestrutura viária), foram levantadas as principais características de
ambientes de caminhada considerados bons ou ruins. Foi observado que existe uma forte
correspondência entre as características principais, tais como: Calçada lisa lidera as
caraterísticas positivas enquanto calçadas esburacadas e sem manutenção foi a principal
negativa, seguido por existência e estado das rampas, desníveis, espaço de circulação.
Dentre os aspectos menos citados tem-se o movimento de pessoas nas rotas (sociabilidade)
e proteção do sol/chuva, em ambos os casos (de um lado positiva e do outro
negativamente). Alguns dos aspectos mencionados nos cenários ruins coincidem com as
características assinaladas como impeditivas para a circulação em cadeira de rodas e com
as características observadas no entorno das residências.

A relação próxima entre o entorno, condições ruins e bloqueios, pode derivar do efeito das
vivências na percepção das piores condições para circulação. Como as condições de
acessibilidade comprometem a mobilidade dos respondentes, é possível inferir que mesmo
com esforço (que pode ser visualizado na comparação dos gráficos da figura 4) o AC é um
fator fundamental na imobilidade e invisibilidade do grupo. Isso se torna mais claro ao
comparar as características do entorno diretamente com aquelas consideradas ruins ou
impeditivas, como mostra a figura 3.

Fonte: Elaboração própria

Figura 3: Relação do entorno com cenários e bloqueios
Com base na figura 3 é possível perceber que diversos fatores capazes de impedir a
passagem são observados na rotina dos respondentes. Forçando-os, desta forma, a optar
por outro modo ou, em último caso, trafegar pela pista de rolamento (PEREIRA, 2014).
Foram questionados os limites máximos de caminhada considerando 3 atividades: trabalho,
lazer e compras. Ainda que parte dos entrevistados (32,26%) assumam que a
disponibilidade está vinculada as possibilidades físicas individuais e ambientais, é possível
notar diferenças interessantes no comportamento dos respondentes, conforme mostra a
figura 4, que apresenta conjunto de 3 gráficos que mostram o limite de caminhada para
cada atividade nos 3 contextos trabalhados (entorno das residências, cenário bom e cenário
ruim). A variável utilizada como referência foi o tempo estipulado pelos respondentes,
agrupadas em intervalos de 10 minutos até alcançar 60 minutos, e 60 minutos a partir de
então.
É possível notar, considerando as figuras 3 e 4 que, ainda que as condições cotidianas dos
respondentes correspondam em grande parte àquelas consideradas ruins ou impeditivas, a
disponibilidade de circular no cenário ruim se mostra significativamente inferior às
condições cotidianas. Esta característica pode estar relacionada à necessidade de realização
das atividades que impelem o esforço em demasia. No entanto, ao prospectar cenários, os
respondentes tendem a ser mais severos em suas avaliações, desconsiderando a
proximidade destes com suas próprias realidades.

Fonte: Elaboração própria

Figura 4: Propensão à caminhada por atividades e contextos
Na percepção do grupo, com condições cicláveis a disponibilidade é superior, sinalizando
que as fricções do AC são as principais causas da baixa mobilidade vivenciada pelo grupo.
No que tange às atividades realizadas, percebe-se que as atividades de lazer tendem a
estimular o maior empenho do grupo, o que pode se dar tanto pela atividade em si, quanto
pela recorrência inferior (no geral não são atividades diárias). Nesta mesma linha se pode
pensar os limites de tempo associados ao trabalho: São mais baixos, podendo se relacionar
com a obrigatoriedade de realização diária do percurso. É válido destacar que, ao tratar da
circulação em cadeira de rodas, o atrito contínuo com determinadas barreiras pode ser
responsável pelo agravamento de lesões e/ou piora no quadro de reabilitação. A atividade
de compras se mostrou estimulante para o grupo de respondentes tanto nas condições reais
quanto no cenário favorável, pareando em 85% da amostra com trabalho.
Nestes gráficos estão sinalizados os pontos em que se encontra a distribuição acumulada de
85% da amostra, que em estudos de engenharia tráfego a utilização desse valor é usual
(SÃO PAULO, 2006). Contudo, devido à dificuldade de obter tempos e distâncias limites
por parte de todos os respondentes, foi considerada a vM trazida pelo estudo de Aguiar
(2010) de 1,20m/s.
A análise por gênero não apresentou resultados consistentes devido a amostra
majoritariamente masculina. Mas com esta amostra é possível ponderar a existência de
maior disponibilidade dos homens em todas as atividades: 85% da amostra feminina tende
a alcançar até 30 minutos enquanto a masculina varia entre a partir de 30 minutos e até 1
hora. No entanto, a ampliação da amostra buscando um maior equilíbrio entre gêneros
poderá trazer resultados melhor embasados.
Com base nos tempos e distâncias considerados aceitáveis que foram fornecidos (nem
todos os entrevistados responderam aos dois), foi calculada a velocidade média, conforme
mostra a figura 5, que apresenta o gráfico com todas as vM seguido do gráfico das médias
das vM em comparação à sugerida por Aguiar (2010).

Fonte: Elaboração própria

Figura 5: Velocidades médias por atividades
De forma geral, os respondentes têm uma percepção do próprio deslocamento muito
inferior a média levantada por Aguiar (2010) (cerca de metade). Entende-se, assim, a
necessidade de compreender se esta baixa velocidade se dá em função das características
do AC, por uma percepção difusa dos respondentes ou, ainda, se existe alguma relação
mais específica com as patologias e lesões.
Os resultados apresentados ainda se encontram em estágio inicial de análise. No entanto, é
possível inferir que, em linhas gerais, as condições de caminhabilidade para cadeirantes
tendem a ser ruins ou muito ruins na RMRJ. As caraterísticas urbanas que tendem a excluir
as PcD (de forma geral) são observadas em diversas cidades mundo a fora (BROMLEY,
2007), em especial em países em desenvolvimento. A RM estudada não foge a esta regra,
ainda que a capital metropolitana tenha sofrido significativas mudanças em decorrência da
realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão (2016). Os resultados trazidos
pela amostra consultada reforçam a noção de invisibilidade que Gaete-Reyes (2015)
apresenta em seu trabalho, noção tal que furta ao grupo estudado o sentimento de
pertencimento e cidadania, ao alija-lo das oportunidades (GAETE-REYES, 2015; COHEN,
2006).
A existência de características infraestruturais consideradas ruins ou impeditivas no
entorno das residências dos consultados denota a inibição da mobilidade ativa,
comprometendo a realização das atividades ou as condicionando ao transporte motorizado
(geralmente individual). Isso pode ser exemplificado por meio da figura 4, na qual é
possível notar respondentes com vM=0, sinalizando a não utilização da cadeira de rodas
para deslocamentos destinados às atividades questionadas. Mesmo aqueles que a utilizam,
tendem a desenvolver uma velocidade inferior a 1,2 m/s, o que, considerando os resultados
da figura 3, guarda forte relação com o entorno das residências dos respondentes. Isto
mostra que o planejamento urbano carece, em algum grau, do protagonismo dos usuários
no sentido de orientar as prioridades no direcionamento dos esforços (especialmente
financeiros) com vistas a cidades minimamente inclusivas.
Conforme observado nos resultados, o desenvolvimento de atividades relativas ao trabalho
tende a apresentar menores limites em termos de tempo de deslocamento em cadeira de
rodas. A realização de atividades a pé, no caso da RMRJ, é dificultada não somente pelas
condições infraestruturais, mas pelas longas distâncias que separam as residências dos
postos de trabalho, especialmente em áreas suburbanas. Aqui se estabelece também uma
segregação socioterritorial que agrava a exclusão trazida pelo despreparo das cidades na

recepção de PcD. Assim, pensar o planejamento direcionado a criação de espaços mais
densos, com uso misto do solo e com uma rede de caminhos atrativa, seguindo a orientação
de Cervero et al. (2009), pode incentivar a migração modal. No entanto, é fundamental que
se entenda, uma vez conhecendo as características dos grupos vulneráveis, até que ponto os
5Ds dos autores influenciam na escolha modal, e em que nível outras questões precisam
ser consideradas (associadas) nesta análise, dentro de uma perspectiva de inclusão inversa.
Outra análise que se mostra significativa é a menor valoração de aspectos usualmente
considerados relevantes por pedestres andantes (NEVES et al., 2017), mostrando a
importância de se ter estudos específicos desenvolvidos para grupos de maior
vulnerabilidade. Desta forma, especialmente quando diferentes contextos são considerados,
tornar-se possível compreender como os níveis de inclusão podem alterar a percepção e as
prioridades dos grupos estudados.
5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
As características da circulação em cadeira de rodas são notoriamente mais desafiadoras
para o planejamento territorial. No entanto, assumir a responsabilidade sobre o direito de ir
e vir de todos os indivíduos compete ao Estado, sendo a perspectiva da inclusão inversa
(quando os esforços se dão à luz das necessidades dos grupos mais vulneráveis, pois, desta
forma, toda diversidade será atendida) uma vertente a ser explorada.
A realização do planejamento, por sua vez, carece de subsídios capazes de auxiliar a
elaboração de propostas comprometidas com a qualidade de vida da população vulnerável,
balizadas com seus anseios reais. E, neste sentido, a proposta deste trabalho avança na
direção do entendimento das especificidades do deslocamento de usuários de cadeira de
rodas na RMRJ. As condições arquitetônicas presentes na maioria das cidades
consideradas tendem a não incentivar a realização de viagens a pé, o que pôde ser visto nos
resultados analisados. Por outro lado, a propensão à mudança modal para casos de boa
acessibilidade também pode ser percebida, haja visto que o grupo se mostrou disposto a
caminhar por longos períodos em condições amigáveis às cadeiras de rodas.
As características mais significativas para o grupo respondente estão associadas à
acessibilidade arquitetônica, diferindo dos aspectos usualmente mais valorados por
andantes, sinalizando a importância de estipular indicadores alinhados aos grupos com
maiores limitações no deslocamento. Deve-se levar em conta que parâmetros relativos à
mobilidade podem também ser utilizados como subsídio para ferramentas de mensuração
da qualidade dos espaços de caminhada, tal quais os Índices de Caminhabilidade. Assim,
este artigo configura a etapa inicial do desenvolvimento desta ferramenta em moldes
inclusivos.
Uma limitação experimentada no processo de realização desta etapa se deu em função da
dificuldade de acesso ao grupo estudado com vistas à obtenção do mínimo estatístico de
respondentes. E, em decorrência, o aprofundamento das análises do questionário completo
(já aplicado) vem sendo realizado, tendo como método a “análise de correspondência”,
buscando o melhor aproveitamento dos dados para compreender os impactos do AC na
circulação.
Ainda que se entenda a necessidade de explorar a fundo os resultados obtidos (bem como
ampliar a amostra com uma versão resumida do questionário aplicado), acredita-se que os

resultados preliminares apresentados reforçam as tendências de estudos realizados em
outros contextos e que mostram a marginalização dos cadeirantes (BRONLEY, 2007;
GAETE-REYES, 2015). Faz-se necessário, neste ponto, entender quais os aspectos se
agravam nas cidades dos países em desenvolvimento, e quais os desafios futuros para o
caso do Rio de Janeiro.
Os resultados deste artigo destacam, ainda, a importância de explorar as mobilidades de
grupos vulneráveis no acesso às oportunidades urbanas. Assim, recomenda-se o
desenvolvimentos e pesquisas que possam contribuir para o entendimento das barreiras na
circulação de outros grupos de PcD, utilizando metodologias capazes de agregar a
participação dos deficientes, tal qual a o conceito de qualidade de serviço, que se expressa
a partir da percepção dos usuários. Acredita-se que desta forma se pode vislumbrar a
elaboração de ferramentas e cidades cada vez mais inclusivas.
__________________________
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