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Resumo: O presente trabalho aborda o acesso à cidadania das pessoas com deficiência 
através da gratuidade nos transportes intermunicipais do Estado da Bahia. A partir da 
revisão bibliográfica, discutiu-se o conceito de cidadania, com foco na cidade como palco 
das relações sociais e sua relação com o transporte. O processo de urbanização no Brasil, 
estabeleceu mecanismos de expulsão das pessoas que se encontram na classe 
empobrecidas para áreas afastadas dos grandes centros, dificultando a mobilidades destas 
pessoas, que constituem a maioria da população brasileira. Para as pessoas com 
deficiência a situação se agrava pelas dificuldades apresentadas também pela 
acessibilidade e preconceito.  
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Abstract: The present work deals with the access to citizenship of people with disabilities 
through gratuitousness in the intermunicipal transport of the State of Bahia. From the 
bibliographical review, the concept of citizenship was discussed, focusing on the city as the 
stage of social relations and its relation with transportation. The process of urbanization in 
Brazil has established mechanisms for the expulsion of impoverished people to areas far 
from the major centers, making it difficult for these people, who constitute the majority of the 
Brazilian population, to mobilize. For people with disabilities, the situation is aggravated by 
the difficulties presented also by accessibility and prejudice. 
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1. Introdução  

 O acesso à garantia de direitos como educação, saúde, lazer, trabalho muitas vezes 

são impossibilitados devido às barreiras de mobilidade existentes nas áreas urbanas e 

rurais. Assim, é necessário que as pessoas sejam capazes de se locomoverem para 

acessarem os serviços que promovem a garantia dos seus direitos. É relevante que esse 

espaço seja acessível a todos de modo que permita essa locomoção. A responsabilidade de 

permitir o deslocamento que possibilita a inserção do espaço público de forma universal e 

equânime é também das políticas de transporte. Dessa forma é possível afirmar que o 

transporte é um instrumento importante para garantir a pessoa com deficiência os mais 

amplos acessos, garantindo também o convívio social.   

Ao solicitar a carteira de gratuidade do Passe Livre Intermunicipal é evidenciado que 

deve ser garantido aos usuários os direitos fundamentais para proporcionar acesso aos 

serviços essenciais e básicos oferecidos pela cidade, pois, por mais que os serviços sejam 

garantidos, se as pessoas não tiverem como chegar até eles, seus direitos não serão 

efetivados. Deve-se observar então a importância da garantia da mobilidade. 

 A partir dessas considerações, torna-se evidente que é necessário abranger o debate 

sobre as pessoas com deficiência relacionando-o com as questões de transporte, o que 

ainda é uma tarefa desafiadora. Deve-se considerar primeiramente que o direito à 

mobilidade pode levar a redução das desigualdades sociais e que as pessoas com 

deficiência que se encontram nas classes empobrecidas, ao acessarem serviços, lazer, 

educação, saúde e outros equipamentos urbanos vinculados à políticas, podem usufruir 

melhor das oportunidades e serviços oferecidos na cidade. É preciso compreender também 

o processo de inclusão/exclusão desses indivíduos na sociedade. 

 Esse estudo tem sua importância no contexto da abrangência das pesquisas sobre 

essa temática, fornecendo maiores subsídios para a compreensão deste fenômeno, bem 

como para a formação acadêmica e a pratica profissional de várias áreas. Partiu-se do 

pressuposto de que não é possível haver a prática desconectada da teoria, pois o objetivo 

da pesquisa é explicar ou compreender um fenômeno, dando subsídios para prática.  

 O tema escolhido e a problemática levantada são relevantes, pois buscam analisar 

um fenômeno bastante visível atualmente, que são os deslocamentos das pessoas com 

deficiências através do transporte a fim de promover o acesso amplo e justo aos serviços 

oferecidos nas cidades. Esse estudo pretende discutir de que forma este movimento 

influencia na e efetivação da garantia dos direitos das pessoas com deficiência. 
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Este estudo tem uma grande importância para formação em Serviço Social, pois 

possibilita entrar em contato com uma realidade concreta, desvelando o seu movimento 

contraditório. Desta forma, na formação profissional, a pesquisa constitui um espaço de 

essencial importância para capacitar os acadêmicos na apreensão dos processos sociais e 

na experimentação da pesquisa e produção científica, que fundam e constituem o trabalho 

profissional do assistente social frente a essa realidade.  

2. O papel do transporte na situação de exclusão das pessoas com deficiência 

A característica excludente do processo de urbanização tardia no Brasil foi 

responsável pela expulsão das classes empobrecidas dos grandes centros urbanos. 

Ocorreu que, a expansão das cidades teve como consequência a necessidade maior de 

deslocamentos e da utilização de transporte urbano. 

Deve-se destacar aqui a apropriação do espaço urbano através da lógica capitalista, 

na qual a concentração de terra está nas mãos da minoria. Ou seja, a ocupação do solo nas 

proximidades dos grandes centros urbanos ocorre de acordo a valorização imobiliária. 

Dessa forma limitando o acesso daqueles que se encontram nas classes empobrecidas. 

Nesse sentido afirma Caiado (1999. Pg 461), “A ocupação ilegal do solo pelas classes 

pobres urbanas é normalmente consentida como uma forma de garantir o acesso à moradia, 

mas não a propriedade, desde que essas se localizam em áreas não valorizadas da cidade”. 

é possível notar quanto localização referente à moradia interfere no acesso aos serviços 

básicos e essenciais que consequentemente garantem a cidadania. Sendo assim, a 

inviabilidade dos deslocamentos nos grandes centros urbanos é também um indicador para 

o crescimento da pobreza na população brasileira, ou seja, a forma que é caracterizada a 

acessibilidade e a mobilidade em uma região, provocam maior ou menor exclusão das 

pessoas nos serviços disponíveis em determinadas localidades.   

O sistema de transporte urbano também foi influenciado pelo processo de urbanização 

“desorganizada” no país. Foi resultado da industrialização por transferência de importações 

agravadas pelos governos autoritários pós-1964, principalmente na década de 1970. “À 

época, a maior parte da população trabalhadora era dependente dos meios coletivos de 

transportes, a despeito do crescimento da indústria automobilística”. (GOMIDE E GALINDO 

2013, p. 28). O governo federal só valorizou a importância do transporte em 1973 com a 

crise do petróleo, quando foi elaborado o primeiro documento sobre o transporte urbano nos 

moldes nacionais. 

Porém o motivo do transporte urbano entrar nas pautas das políticas governamentais 

foram as manifestações contra a péssima qualidade dos transportes que ocorreram entre 

1974 e 1982. Somente em 1988 com a Constituição Federal foi demandado a organização e 
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prestação do transporte coletivo exclusivamente para os municípios, representando um 

avanço social conquistado, sobretudo, através das manifestações e lutas pela Reforma 

Urbana em 1980.  

O debate em torno da relação entre o transporte, a pobreza e a “exclusão social” é 

relativamente novo. O interesse nesse assunto cresceu por volta do final dos anos de 1990, 

tanto no meio acadêmico quanto no campo do planejamento de transportes. As últimas 

pesquisas no país trazem essa relação como indispensável para o planejamento das 

cidades e da mobilidade urbana, dessa forma introduziu a temática nas discussões das 

políticas públicas.  

As altas taxas do transporte tanto municipal, intermunicipal quanto interestadual, 

interferem na mobilidade dos mais pobres, consequentemente no acesso as oportunidades 

de emprego, e também o acesso a saúde, educação, lazer e dos serviços básicos que 

garantem a cidadania, elevando os índices de pobreza urbana.  

É necessário pensar na pobreza além da insuficiência de renda. Ou seja, é um 

fenômeno que depende de vários fatores. Não é somente a falta de dinheiro, que impede o 

indivíduo de satisfazer suas necessidades básicas, é também a privação do acesso aos 

serviços essenciais e aos direitos sociais básicos (GOMIDE, 2003). Existem fatores externos 

que contribuem com o nível de pobreza dos indivíduos. Como afirma Torquato e Santos 

(2004, p. 4), “Se não há mobilidade, são cerceados os acessos à saúde, à educação e ao 

trabalho. Sem trabalho, não se pode obter uma moradia digna, o que pressupõe a 

insalubridade que é prejudicial à saúde. Sem saúde, não se pode estudar e conseguir um 

bom trabalho”. 

A relação do transporte com a pobreza pode ser caracterizada, tanto em relação aos 

impactos diretos, como os indiretos. Os impactos diretos tratam do acesso aos serviços 

sociais básicos e do acesso ao mercado de trabalho, já os impactos indiretos são 

relacionados com a competitividade da cidade e sua atividade econômica. Existe um elo 

fundamental entre o transporte e a melhoria na qualidade de vida nas cidades, ao existir 

uma política que proporcione um transporte urbano de qualidade e acessível é possível 

haver uma contribuição para a competitividade das cidades e uma evolução na 

acessibilidade e na mobilidade urbana, consequentemente um avanço no que diz respeito a 

empregabilidade e a renda populacional, e a garantia de acesso às oportunidades daqueles 

se encontram em situação de pobreza.   

É mister lembrar que, com políticas efetivas de transporte urbano é possível garantir a 

mobilidade das pessoas na sociedade. A definição de mobilidade é “a capacidade de as 

pessoas se deslocarem para realizar suas atividades” NUSSBAUM apud Pires (2009, p. 
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392). A não garantia da mobilidade nas cidades provoca uma segregação espacial, que 

compõe a noção de exclusão social. Nas zonas urbanas, o processo de exclusão social 

implica na marginalização da ocupação e uso do solo, dentre elas as favelas, os cortiços, os 

loteamentos clandestinos e demais formas de informalidades (Gomide 2003).  Para Vicente 

(2011, p. 85) a exclusão social é “um processo em curso que constrói uma gama de 

determinações e explicita outras especificidades, formada a partir de práticas 

repetitivamente instaladas no tempo e espaço.”  

Para Rolnik apud Gomide (2003), a exclusão social é um determinante para a divisão 

da cidade, entre a porção formal (rica e com infra-estrutura) e informal (pobre e distante, 

caracterizada pela baixa oferta de serviços públicos e ausência de infra-estrutura). A 

acessibilidade nas cidades também implica no modo com que as pessoas acessam os 

serviços, porém, os termos mobilidade e acessibilidade conforme Cardoso (2007), muitas 

vezes são estes confundidos, quando não, se tornam até mesmo sinônimos. De acordo com 

Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) (1997, p. 45) o conceito de forma 

geral, “refere-se às condições relativas de atravessar o espaço e atingir as construções e 

equipamentos urbanos desejados”. 

Para as pessoas com deficiência o acesso aos transportes é ainda mais complicado, 

devido a impedimentos físicos, cognitivos ou sensoriais encontrarem-se em situação de 

desigualdade no espaço público. Nesse contexto é indispensável também a eliminação de 

barreiras físicas para um acesso justo a cidade e a efetivação da mobilidade através dos 

transportes urbanos. 

As pessoas com deficiência que utilizam o transporte público urbano são aquelas 

advindas das classes empobrecidas que dependem da política de gratuidade dos 

transportes. Fazem parte então, da população impossibilitada de usufruir dos serviços 

públicos e privados por falta de renda para os deslocamentos. Dessa forma, a questão de 

classe está intrinsecamente relacionada no acesso aos serviços básicos e essenciais para 

esses indivíduos através dos transportes públicos, pois aqueles que se encontram nas 

classes mais favorecidas têm disponíveis meios de transportes adequados para livremente 

se deslocar na cidade.  

Neste cenário, os indivíduos que moram distantes dos grandes centros urbanos ou 

das grandes metrópoles ficam prejudicados na procura do emprego. A distância dos serviços 

básicos é determinada pelo local de moradia dos indivíduos. Aqueles que possuem renda 

maior tem a disponibilidade para escolher meios de transporte mais adequados para facilitar 

a chegada nos locais de trabalho ou nos atendimentos de serviços que necessitem. Mas 

para as classes mais empobrecidas, essa realidade não existe, quando é possível optam por 
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residir próximo ao local de trabalho, quando não, acabam deslocados para as periferias. 

Acredita-se que as respostas deveriam ser criadas em torno de políticas que atendam 

as demandas de toda a população de forma ampla e justa. O que ocorre que, ao se 

promover um serviço de melhor qualidade, implica geralmente no aumento das tarifas dos 

transportes, gerando a dificuldade de acesso. Sendo assim, os acessos no meio urbano são 

dificultados pelas condições em que vive a maioria da sociedade brasileira, que se 

encontram nas classes empobrecidas, residentes das favelas e periferias do país.  

É importante ressaltar que o acesso justo e amplo a cidade através da mobilidade não 

deve ser resumida apenas ao espaço público. A acessibilidade para as pessoas com 

deficiência deve ser observada, tanto no interior quanto no exterior dos transportes urbanos, 

para formulação de políticas públicas. Visto que esse acesso pode possibilitar o ingresso no 

mercado de trabalho, nas áreas de lazer, no direito à educação e a saúde, garantindo assim 

a conquista da cidadania. 

3. Os usuarios do passe livre em salvador e as conquistas vivenciadas através do 

direito à gratuidade nos transportes 

A realização de uma pesquisa cientifica deve ser considerada como uma forma de 

conhecer novas realidades. O interesse na busca de novos conhecimentos advém das 

inquietações, indagações e incômodos. De acordo com Minayo (2007, p 17) “toda 

investigação se inicia por uma questão, por um problema, por uma pergunta, por uma 

dúvida. A resposta a esse movimento do pensamento geralmente se vincula a 

conhecimentos anteriores ou demanda a criação de novos referenciais”. 

Nesta direção, foi utilizado para o andamento do trabalho, a pesquisa bibliográfica, 

através dos livros, periódicos e artigos, que se tornou fundamental para dar embasamento 

teórico na escolha da temática trabalhada na pesquisa, e na identificação do problema. 

Também foi realizado para aproximação do objeto empírico, técnicas de observações no 

Passe Livre Intermunicipal do Estado da Bahia, no período do estágio, para verificar de que 

forma as pessoas com deficiência interagem no ambiente pesquisado.   

A pesquisa escolhida para desenvolver esse trabalho a fim de alcançar os objetivos, 

foi a pesquisa qualitativa, a qual, de acordo Marconi e Lakatos (2011, p. 269) “difere do 

quantitativo não só por empregar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de 

coleta e análise de dados”. Segundo Minayo (2001), essa forma de analise se relaciona com 

o universo de significados, valores, crenças e atitudes, correspondendo a um ambiente mais 

intensos dessas relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser comprimidos 

à operacionalização de variáveis.  
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O campo de pesquisa foi na Superintendência de Direitos das Pessoas com 

Deficiência da Bahia (SUDEF), que fica localizado em Salvador, atualmente no Instituto 

Anísio Teixeira. A pesquisa foi realizada com pessoas com deficiência, usuárias do Passe 

Livre Intermunicipal do Estado da Bahia (PL), que é coordenado por esta superintendência. 

O universo da entrevista foi composto por aproximadamente 18.000 (dezoito mil) usuários 

que já possuíam a carteira de gratuidade do PL. 

A partir deste universo, foram selecionados para amostra as pessoas que buscavam a 

revalidação da carteira de gratuidade do PL, pelo fato de já possuírem a experiência da 

utilização nos transportes intermunicipais. Do total foi estabelecido 6 pessoas com 

deficiência. Foram entrevistados 6 pessoas com deficiência, dentre elas: 4 homens e 2 

mulheres com idades de 19 a 55 anos. Para a identificação dos entrevistados foram 

utilizados nomes fictícios, para tornar sigiloso os seus verdadeiros nomes.  

Sobre o perfil dos indivíduos entrevistados relacionado ao aspecto cor/raça dentre os 6 

entrevistados, 4 se identificaram como cor parda, 1 como negro e 1 como branco. Vale 

ressaltar que, na observação durante as entrevistas todos eram visivelmente negros.  A cor 

parda, determinada no processo de classificatório da população de “cor ou raça” pelo IBGE 

– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, engloba nas análises posteriores para a 

formação de um significativo grupo populacional, os negros, agregando as pessoas pretas e 

pardas.  

No que se refere a composição familiar, das 6 entrevistas, 3 pessoas eram casadas e 

3 solteiros. Porém antes de afirmar que eram casados, dois dos seis entrevistados 

afirmaram que eram solteiros, e somente ao ser perguntado sobre o âmbito familiar foi que 

explicaram que não eram casados civilmente, porém que mantinham uma relação de 

convivência durante alguns anos.  

A realidade econômica dessas famílias era bastante parecida, todos os entrevistados 

tinham sua fonte de renda advinda de aposentadoria ou de algum benefício social, sendo 

essa a única forma de renda para sustento familiar. Somente um dos entrevistados 

complementava sua renda através de serviço autônomo, como montador de moveis. Todos 

possuíam renda familiar menor que um salário mínimo per capita, e não afirmaram realizar 

nenhuma outra atividade. 

No que se refere as deficiências dos sujeitos da pesquisa, 4 são pessoas com 

deficiência desde o nascimento, sendo 1 pessoa com deficiência visual, 1 com deficiência 

auditiva, 1 é deficiente físico e 1 deficiente intelectual, e, 2 se tornaram pessoas com 

deficiência na fase adulta da vida (ambos adquiriram insuficiência renal crônica). A fase da 

vida em que é adquirida a deficiência implica no modo em que o indivíduo lida com 
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particularidades dos seus impedimentos. Não ter nascido com a deficiência, ou ter adquirido 

na fase adulta, interfere nas relações dessas pessoas com a sociedade, o que resulta, na 

maioria das vezes, nas solicitações de aposentadorias, que acabam por afastar essas 

pessoas de atividades e do mercado de trabalho. Segundo Texeira e Guimarães (2006, p. 

196), esse fato está relacionado “ao medo do enfrentamento do local de trabalho, da 

sociedade em geral, da discriminação ou da marginalização”. Isso ocorre principalmente 

devido ao fato da sociedade estar despreparada para receber as pessoas com deficiência 

em vários âmbitos, principalmente o mercado de trabalho.  

É possível então perceber através do perfil dos entrevistados que aqueles que buscam 

o direito à gratuidade através do Passe Livre intermunicipal, no estado da Bahia, se 

encontram nas classes empobrecidas, majoritariamente negra, que tem como renda familiar 

per capita menos que um salário mínimo. Parcela populacional pertencente às classes mais 

pobres e, portanto, conforme já analisado, com maiores dificuldades de mobilidade urbana.  

Explica-se este fato, em função de que, para obtenção da carteira de gratuidade é 

analisado o perfil do usuário através do critério biomédico e de renda. Conforme o decreto nº 

14108 de 27 de agosto de 2012 regulamentada pela lei nº 12.575, de 26 de abril de 2012 

que dispõe sobre a gratuidade nos transportes intermunicipais do Estado da Bahia, aqueles 

que tem direito ao Passe Livre devem estar de acordo com o artigo 1º dessa lei que decreta: 

“Fica assegurada às pessoas com deficiência, comprovadamente carentes, a gratuidade no 

sistema de transporte coletivo intermunicipal do Estado da Bahia, nos modais rodoviário, 

ferroviário, aquaviário e metroviário.” O critério de renda que consta nesse decreto indica 

através do artigo 3 que: “Considera-se carente, para os efeitos deste Decreto, a pessoa com 

deficiência que possui renda familiar mensal per capita igual ou inferior 01 (um) salário 

mínimo nacional.”  

Dessa forma, “o recorte de renda ainda é uma barreira para o pleno acesso às 

políticas pública e, consequentemente, aos bens e serviços oferecidos na cidade.” (PIRES, 

2009 p 403). Nesse sentido a autora afirma ainda que “os deficientes que usufruem do 

transporte público urbano são, portanto, um grupo de pessoas pobres, sendo desnecessário 

um conjunto de critérios biomédicos e de renda para a inclusão em uma política distributiva 

de concessão de gratuidade. (Idem).  

Levar em consideração somente o critério renda per capita exclui uma série de fatores 

que tornam a população dependente dos meios te transporte público. Ter ou não uma renda 

per capita de um salário mínimo não é o suficiente para indicar as condições que implicam 

no acesso justo a cidade. Ou seja, os gastos com a saúde, educação, moradia, transporte 

entre outros serviços, reduzem a renda familiar o que interfere na condição das classes 
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empobrecidas. Porém essa, como a maioria das políticas focalizadas no Brasil, utiliza desse 

critério para estabelecer os usuários desses benefícios. A maioria das pessoas com 

deficiência no Brasil se encontram nas classes empobrecidas, ou seja, “é possível verificar 

que a medida que aumenta o número de deficiências maior é a tendência dessas pessoas 

ficarem mais concentrada na faixa entre 0 e 1 salário mínimo” (OLIVEIRA, 2013 p 13). 

Dessa forma, nos estados brasileiros quanto mais deficiências apresentar, mais 

empobrecida é a população. 

4. Considerações finais 

O direito de gratuidade nos transportes intermunicipais através do Passe Livre 

Intermunicipal do Estado da Bahia visa possibilitar a locomoção das pessoas com 

deficiência que se encontram nas classes empobrecidas, contribuindo com a conquista da 

cidadania.  Neste contexto, o acesso transporte é imprescindível para o acesso das pessoas 

com deficiência aos serviços oferecidos pela cidade. 

No decorrer do trabalho foi possível demonstrar as conquistas das pessoas com 

deficiência através da utilização da carteira de gratuidade do Passe Livre Intermunicipal do 

Estado da Bahia. Entretanto, muitas dessas conquistas não se concretizaram de maneira 

plena e justa. Foi destacado nesse estudo o desconhecimento de grande parte da 

população definida pelos critérios de acesso à esse portanto, não havendo a garantia da 

mobilidade desses sujeitos que se encontram nas classes empobrecidas e dependem do 

transporte público para acessarem os serviços básicos e essenciais. 

Frente a isso, é necessário ressaltar outra questão que veio à tona na discussão deste 

trabalho, que foi o grande número de pessoas com deficiência aptas no Estado da Bahia 

para utilizarem a carteira. Porém a realidade é que os acessos são ainda muito restritos. 

Levando em consideração o artigo 3 § 1 do decreto nº 14.108 que afirma: “O recebimento do 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC é suficiente para fins de 

comprovação da situação de carência da pessoa com deficiência”. Porém, existe um 

enorme contingente de pessoas que poderiam estar utilizando a carteira de gratuidade do 

Passe Livre mas que, não o fazem por desconhecimento da mesma.  Deve-se observar 

então que o fato de possuírem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) não lhes dá o 

direito imediato à carteira do Passe Livre. Consequentemente o que o ocorre é uma 

disparidade dos beneficiários dessas políticas, enquanto na Bahia existem cerca de 200.000 

(duzentos mil) beneficiários do BPC para pessoa com deficiência, somente cerca de 20.000 

(vinte mil) são usuários da carteira de gratuidade.  

Nesse contexto, é necessário promover ações que divulguem os direitos das pessoas 

com deficiência, principalmente nas instituições e órgãos que atendem as mesmas. 
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Sobretudo, realizar pesquisas referente a realidade desses indivíduos, a fim de 

compreender as razões que levam a ocorrência desses fatos. 

Uma das descobertas desse estudo indica que a garantia da mobilidade para esses 

indivíduos interfere no fortalecimento dos vínculos familiares o que influi na forma que estes 

se relacionam com a sociedade. Está relacionado também com o acesso às oportunidades 

do mercado de trabalho modificando a vida dessas pessoas. Sendo assim, foi observado o 

processo de inclusão/exclusão desses sujeitos na cidade, tendo em vista a relação desse 

processo com a conquista da cidadania. 

No que se refere à cidadania, é necessário relacioná-la com a localidade do indivíduo. 

Ou seja, a forma que as pessoas acessam os serviços básicos e essenciais está 

intrinsicamente ligado a mobilidade urbana e ao local em que residem. 

Sobre o processo de inclusão/exclusão das pessoas com deficiência deve ser 

observado e analisado a forma pela qual esse direito está sendo garantido, sendo que, 

constatou-se nas falas dos entrevistados da pesquisa que subsidiou este estudo, que existe 

um o preconceito evidente por parte dos profissionais que atuam no transporte públicos com 

relação às pessoas com deficiência, situação que faz com que estes sujeitos  passem por 

grandes constrangimentos e ocasiões que se tornam barreiras na conquista da cidadania.  

Nesse sentindo é necessário problematizar a forma com a qual as empresas de 

transportes estão despreparadas para receber esse tipo de demanda ou lidar com essa 

nova situação. A importância do transporte no acesso da garantia da cidadania e questão da 

mobilidade urbana não se restringe apenas aos meios físicos garantindo a acessibilidade. A 

maneira que as pessoas com deficiência se relacionam com a sociedade é de suma 

importância para o acesso amplo e justo a cidade. 

Para que haja um processo de inserção das pessoas com deficiência nas cidades de 

forma ampla e justa, garantindo assim a conquista da cidadania, seria necessária uma 

reformulação das políticas públicas referentes ao planejamento dos transportes, e um 

reconhecimento das barreiras externas como forma de agravante dos acessos aos serviços 

básicos e essenciais. Mudanças como essas possibilitariam uma cidade mais digna e justa, 

onde as pessoas com deficiência possam acessar os serviços da cidade de forma 

equânime. 
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