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1 RESUMO  

O presente trabalho tem o objetivo de analisar como a ausência de legislação 

municipal específica sobre a acessibilidade nas calçadas do município de São 

Sebastião/SP contribui para a segregação da parcela da sociedade sebastianense 

que apresenta algum tipo de deficiência física ou mobilidade reduzida e, de maneira 

reflexa, às suas famílias. Em regra, a feitura e manutenção nas calçadas do 

município em análise ficam a cargo do proprietário do imóvel contíguo a elas, o que 

ocorre sem qualquer observância à legislação ou às normas técnicas relativas à 

acessibilidade, em notória omissão constitucional. Em seus primeiros capítulos, o 

trabalho demonstra como, paulatinamente, ocorreu o surgimento de leis e de 

políticas públicas de inclusão social das pessoas deficientes. Em seguida, 

constatou-se a ausência de lei municipal sobre acessibilidade nas calçadas e 

buscou-se aferir a atuação dos Órgãos do Poder Público na tutela do direito de 

locomoção com o máximo de autonomia e segurança, garantindo assim a cidadania 

plena a esses cidadãos. Por fim pretende-se, a partir de análise dos dados coletados 

na pesquisa de campo e teórica e levando-se em consideração as características do 

município em estudo, demonstrar como a criação de leis municipais sobre o tema 

em foco e a previsão legal de “rotas de acessibilidade” no Plano Diretor contribuiria 

para que as pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, tenham melhor 

acesso aos serviços públicos, às oportunidades de trabalho e lazer, e como a 

expansão gradativa dessas rotas acessíveis, promoveria, ao final, a interligação de 

todos os bairros de São Sebastião, criando-se uma cidade inclusiva. 

2 INTRODUÇÃO 

Assegurar o direito constitucional de ir e vir àqueles que possuam necessidades 

especiais de locomoção é imprescindível para o acesso aos demais direitos 

fundamentais e sociais insculpidos na Constituição Federal, nivelando, assim, as 

diferenças, prestigiando-se o Princípio da Isonomia, o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana e o pleno exercício ao direito à cidadania. A Lei 10.257/2001, 

denominada “Estatuto das Cidades”, regulamenta o capítulo "Política Urbana", da 

Constituição Federal. O artigo 182 da Carta Constitucional delega aos municípios a 

responsabilidade de garantir as funções sociais da cidade a todo e qualquer 

cidadão. Cabe ao Plano Diretor dispor sobre os critérios de ocupação, utilização e 

finalidade de cada porção do território municipal, incluindo-se, neste contexto, as 



calçadas. Portanto, se faz necessária a normatização da acessibilidade nas 

calçadas, por meio de lei municipal. 

3 OBJETIVOS 

Verificar a existência de legislação municipal sobre acessibilidade nas calçadas em 

São Sebastião/SP. Investigar a natureza jurídica das calçadas urbanas do município 

em estudo. Identificar o motivo pelo qual o Poder Executivo Municipal se omite e 

delega ao particular a feitura e manutenção das calçadas. Apontar as principais 

dificuldades enfrentadas pelas pessoas com necessidades especiais ou mobilidade 

reduzida ao utilizarem as calçadas da região central. Analisar, à luz da melhor 

doutrina, se o direito à acessibilidade é um Direito Difuso ou Coletivo. E, finalmente, 

analisar como a criação de legislação municipal sobre acessibilidade nas calçadas, 

em justaposição às normas Federais e Estaduais, promoveria a melhor integração 

desta parcela da sociedade sebastianense e o exercício de sua cidadania. 

4 METODOLOGIA 

Diante da inexistência de lei municipal versando sobre a acessibilidade nas 

calçadas, realizou-se pesquisa, em âmbito estadual e federal, de leis e pesquisa 

bibliográfica em livros e normas técnicas sobre o tema. Na sequência, visando traçar 

o perfil da parcela da população sebastianense com algum tipo de deficiência, foi 

realizado levantamento de dados do Censo 2010 (IBGE). Também será aplicado 

questionário com perguntas fechadas para um grupo de pessoas com dificuldade de 

locomoção, pesquisa de campo e levantamento fotográfico, com mapeamento das 

condições de acessibilidade nas ruas da região central do município em estudo, 

onde se concentram a maioria dos serviços públicos. No seguimento da pesquisa 

científica, se realizará a tabulação dos dados obtidos, e através de um processo 

investigativo, serão relatados os resultados provenientes do Método Dedutivo.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Este projeto de pesquisa busca analisar como a ausência de lei municipal contribui 

para a quase inexistência de acessibilidade nas calçadas de São Sebastião/SP, com 

foco em sua região central, procurando verificar como a omissão do Poder Público 

contribui para a segregação das pessoas com deficiência física ou dificuldades de 

locomoção. Durante a revisão bibliográfica asseverou-se que a característica 



comum, nas Leis sobre a promoção da acessibilidade, é que estas devem convergir 

para o Princípio da Dignidade Humana que, segundo NUNES (2010), “é um 

verdadeiro supraprincípio constitucional que ilumina todos os demais princípios e 

normas constitucionais e infraconstitucionais. E por isso não pode o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana ser desconsiderado em nenhum ato de interpretação, 

aplicação ou criação de normas jurídicas”. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Por se tratar de um trabalho em andamento os resultados, obtidos até o momento 

demonstram a ausência de legislação municipal que regulamente a acessibilidade 

nas calçadas de São Sebastião/SP e que a omissão do Poder Público quanto à 

temática contribui para a segregação das pessoas com deficiência física ou 

locomoção reduzida e de suas famílias. Os resultados parciais demonstram que a 

criação de lei municipal específica promoveria o surgimento de uma cidade inclusiva. 
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