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RESUMO: Acessibilidade é o livre acesso aos mais diversos tipos de serviços, como 

transportes, comunicação, educação, entre outros elementos. Objetivando discutir a 

mobilidade urbana, o artigo pretende debater o direito de ir e vir nas cidades e compreender 

as dificuldades encontradas, pelas pessoas na locomoção no centro de Caetité-BA. Esse 

trabalho é resultado de ação pedagógica elaborada pelo grupo do PIBID de Geografia da 

Universidade do Estado da Bahia-campus VI, Caetité que foi aplicada com os discentes do 

CETEP. Inicialmente para possibilitar maior conhecimento foram feitas algumas leituras 

referentes ao tema de acessibilidade, como documento espacial foi utilizada a planta da 

cidade para identificar os pontos a serem trabalhados, e, por fim, foram aplicados 

questionários com os alunos sobre compressão do tema através da abordagem 

cartograficas.   

Palvavras-chave: Direito a cidade; Acessibilidade urbana; Representações espaciais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa 

que incentiva o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

educação básica em nosso país. Esse Programa concede bolsas aos alunos de licenciatura 

que estão cursando em Instituições de Educação de Nível Superior, em parceria com as 
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escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. O PIBID promove a inserção dos 

estudantes universitários no contexto das escolas públicas e permite a aproximação do 

saber escolar com o saber universitário. 

Neste contexto, o projeto do PIBID de Geografia da UNEB/DCH campus VI de 

Caetité teve como tema “Linguagens e Ensino de geografia: práticas, pesquisas e 

possibilidades” e intuito de estabelecer uma articulação constante com a rede de ensino, e 

este artigo surge como produto de execução do projeto. Dentro  desta proposta do projeto, 

durante 3 meses foi discutido o tema Direito a cidade e linguagens no ensino de geografia e 

elaboradas metodologias e a Pesquisa-Ação para as investigações a serem apresentadas.   

Tendo em vista o direito à cidade, há necessidade de se enfatizar a problemática da 

acessibilidade urbana, a liberdade de se locomover e de ir e vir, onde bem convier. 

Acessibilidade é a maior ou menor facilidade, de se atingir bens de consumo desejados, 

serviços e atividades. Noutras palavras, é a capacidade, disponibilidade e potencialidade 

que cada indivíduo, dentro de suas limitações físicas, econômicas e temporais, tem de fazer 

uso dos elementos, ou seja, de se adequar aos modos e tecnologias oferecidas. Entretanto, 

existem diversos obstáculos que impossibilitam a livre locomoção dos habitantes, que vivem 

a correria do dia-a-dia deparam-se em espaços urbanos desorganizados.  

Em muitas situações, esse direito vem sendo negado e tratado com o descaso pelas 

autoridades.Trabalhar com o tema direito à cidade, é  relevante para estudar questões, que 

estão presentes no nosso dia-a-dia, relacionado à acessibilidade. Esse tema nos permitie 

entender, como funciona parcialmente a cidade, se a acessibilidade está realmente presente 

onde deveria e para quem acontece. Torna-se assim, necessário entender que o direito à 

cidade e a acessibilidade deve ser um direito garantido á todos, e não apenas para pessoas 

que possui alguma necessidade de locomoção, de igual modo para aquelas que não 

possuem.  

A partir desse tema foi escolhido o conteúdo “acessibilidade para desenvolver na 

oficina” e o desenvolvimento da experimentação teve como título “Acessibilidades como um 

direito de ir e vir nos centros urbanos”. Para tanto usou-se a linguagem cartográfica, por 

possibilitar uma melhor abordadem do tema e estimula os alunos na comprrenção do 

espaço em que estão inseridos.  Como alega  Richter (2010) a formação escolar dos 

individuos devem estar embasada na transmissão de saberes que contribua na construção 

de uma reflexão crítica e, principalmente transformadora.  

Segundo Richter (2010) ainda destaca, o que adianta o aluno participar da escola, se 

ela não oferta subsídios,  para conpreenção do meio ao seu redor, não conseguem 

correlacionar fenômenos cotidianos, que interferem nas estruturas sociais, econômicas e 

culturais  e construir para as bases de pensamento crítico e tranformador.  
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Através da cartografia permite-se, desenvolver e interpretar o uso de imagens, 

plantas, mapas, desenhos, croquis de alguns pontos da cidade. A linguagem cartográfica 

está voltada num conjunto de regras, cores, orientação legenda, entre outros que permite a 

elaboração de imagens. 

No entanto, dentro da liguagem cartográfica há também os mapas subversivos, que 

são mapas que não necessitam de regras cartográficas. A linguagem cartográfica é muito 

utilizada, para despertar a criticidade no aluno, pois tal linguagem deixa o aluno livre para 

expressar  o entendimento, que ele possui sobre o assunto que está sendo estudado. Como 

asevera Franco (2012, p.132) trata-se de entender a 

[...] a Cartografia não somente, mas, sobretudo, como fato e fenômenos de 
linguagem. O espaço se configura como tecido vivo das relações sociais e 
campo de investimentos simbólicos. Nesse sentido, o que chamamos de 
Cartografias Subversivas podem apresentar espaços muitas vezes 
invisíveis para a cartografia tradicional. 

 
Nesta perspectiva,  a primeira Ação do  PIBID de geografia foi desenvolvida  com 

os alunos do 1º Ano do Ensino Técnico do CETEP, por meio da linguagem cartográfica . O 

uso do mapas, planta e fotografias da cidade, foi a maneira utilizada, para compreensão 

sobre o tema, visto que permite aos discentes melhor localização e visão do espaço 

estudado, dessa forma, fez-se valer de representações espaciais, para melhor trabalhar o 

tema. Ou seja, a cartografia  aproxima os alunos da realidade vivenciada e pouco ref letida 

por mostrar os problemas vistos por outros angulos e perspectivas.  

 

2. ESPAÇOS URBANOS E ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS  

Abordar temas, como a acessibilidade nos centros urbanos em sala de aula é de 

fundamental importância, para que os alunos reflitam sobre as dificuldades encontradas, 

pelas pessoas na locomoção. A simples ação de caminhar em áreas urbanas está se 

tornando pouco viável, com as más estruturas organizacionais das cidades. O espaço 

público encontrar-se cada vez mais adaptado à circulação de veículos, os cidadãos veem 

seu direito de ir e vir sendo desrespeitado. 

Passeios com materiais de construção, diferença de nível de uma calçada a outra, 

passeios repletos de buracos, árvores em locais inapropriados, carros estacionados em 

vagas destinadas a pessoas com deficiência física, piso derrapantes, são alguns dos 

diversos problemas encontrados pelas pessoas nas ruas das cidades brasileiras. A falta de 

fiscalização por parte dos órgãos competentes, sobre a construção e a manutenção das vias 

públicas, acarreta diversos problemas no que tange a locomoção e segurança das pessoas. 
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A acessibilidade deve acontecer em todos os sentidos da palavra, não apenas para 

pessoas com necessidades especiais, mas para os jovens, os idosos, as crianças e as 

gestantes. É preciso pensar o termo acessibilidade como garantia dos direitos de cada 

cidadão, que devem ser assegurados com planejamento urbano, possibilitando condições 

não apenas para o fluxo de veículos e serviços, mas para a toda a população, pois como 

defende a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – 

CORDE (2008, p.12) apud (MELO, 2009, p. 8) “os direitos humanos, democracia e 

acessibilidade são indissolúveis, pois representam o respeito e a valorização da diversidade 

humana, como instrumento de bem-estar e de desenvolvimento inclusivo”. 

A problemática da acessibilidade, encontra-se tão presente no cotidiano das 

cidades,que passam despercebidos pelas pessoas, que não possuem dificuldade na 

locomoção, as vezes é preciso que algo aconteça  em seu convívio social, para que a busca 

pelos direitos apareça, a partir desse momento o cidadão procura informação e começa a 

exigir os diretos, não só a acessibilidade, mas como pela a própria inclusão. 

No início do projeto do Pibid, houve uma divisão de grupos compostos por 4 ou 5 

alunos, supervisionados por um professor da rede básica. Nesse aspecto o PIBID, consistia 

na observação de uma turma e aplicação de uma atividade pedagógica desenvolvida em 

conjunto com os coordenadores e supervisores, as atividades realizadas variaram de acordo 

as turmas  e as necessidades . O projeto contempla o ensino fundamental e médio, turmas 

da EJA e do ensino técnico. Nosso grupo ficou com uma  turma de ensino técnico no 

CETEP de Caetité, diferente do ensino regular, a disciplina de geografia é reduzida. Além da 

disciplina de geografia o professor supervisor, tinha também  duas, que eram específicas do 

ensino técnico. A turma do 2º ano de Controle Ambiental e a do 1º ano de Administração, 

contudo, o supervisor ainda fez uma subdivisão, o mesmo tema e metodologia, 

desenvolvido por uma dupla em cada turma. 

  Existem, algumas dificuldades de mobilidade urbana, sejam elas em cidades de 

grande ou pequeno porte. Desenvolveu com os alunos do 1º ano de Administração uma 

atividade voltada para a questão da acessibilidade no centro de Caetité-BA, abordando os 

principais problemas que as pessoas encontram na sua locomoção diária. Para abordagem 

desse tema fez-se uso da linguagem cartográfica como forma de representar o centro 

urbano de Caetité e tentar proporcionar aos alunos compreensão da sua realidade, já que 

os problemas citados são referentes a sua cidade de convívio. Foi utilizado um mapa da 

cidade caetité, para os alunos localizarem os principais pontos com falta de acessibilidade.   

As questões envolvendo a organização urbana, no que diz respeito as estruturas e 

serviços ofertados na cidade é um tema importante, pois esse assunto envolve as cidades 

em vários aspectos, a falta de organização gera problemas sociais de convívio na cidade, 
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além do descaso das gestões públicas, que não executam o planejamento para promover 

uma cidade que oferte acesso á todos. Sobre este tema Ribeiro e Bianchi (2003) apud 

(MELO, 2005 p. 64), 

 [...] afirmam que questões vinculadas à necessidade de deslocamentos 
dentro do perímetro dos centros urbanos constituem-se num grande desafio 
ao planejamento urbano e às políticas de investimentos públicos. Problemas 
relacionados com acessibilidade e mobilidade do pedestre têm sua origem 
em fatores sociais, políticos e econômicos (PORTELLA et al, 2002). 
Estudos relacionados a estes temas são importantes porque podem ser 
aplicados na maioria das cidades contemporâneas.   
 
 

A  criação de uma cidade, possui agentes que  relacionados modificam a dinâmica 

do espaço, como afirma Lefebvre (1991, p. 46) “As transformações da cidade não são 

resultados passivos [...] A cidade depende também das [...] relações diretas e indiretas entre 

as pessoas e grupos que compõe a sociedade”. Na legislação brasileira, no que diz respeito 

a política urbana, garante ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, 

para garantir o bem estar daqueles que a habitam. De acordo com Souza (2003, p. 123) 

“Não basta contribuir para o desenvolvimento urbano, ter princípios, objetivos, e uma 

estratégia; é preciso munir de instrumentos adequados para implementar propostas”. Então 

o entendimento da cidade torna-se necessário, uma vez que munido de conhecimento 

possam ser associadas a forma e instrumentos, para modificar, o que não está coerente na 

mobilidade urbana. 

Sobre a organização espacial o uso da cartografia no ensino de Geografia, permite 

uma melhor análise, pois viabiliza a disposição dos elementos nos espaços, provocando 

assim reflexões, acerca da dinâmica que ocorre na área urbana, visto que a relação do 

homem com o meio, é o que gera as transformações que ocorrem no ambiente. A  

linguaguem cartográfica deve ser usada como instrumento que aproxime o aluno a realidade 

que ele conhece, neste sentido (RICHTER et al, 2010) afirma que :  

[...] o aluno terá possibilidade de ampliar suas leituras a respeito dos 
fenômenos que interferem no processo de produção e transformação do 
seu cotidiano, bem como produzir representações espaciais que expressem 
as análises espaciais. Para isso é importante que a escola desenvolva 
atividades que permitam a reflexão do aluno sobre seu espaço de vivência, 
para que o mesmo não entenda a cidade somente pelos principais eixos 
viários ou pelas áreas de lazer. A cidade deve ser analisada com um todo 
(em suas relações internas e externas), para que o estudante possa 
compreendê-la nas suas diferenças, desigualdades, exclusões/inclusões e 
nos seus espaços segregados [...] (RICHTER et al, 2010, p.169). 

 

O ensino de Geografia deve ir além da sala de aula. Ela tem que se comprometer 

com o desenvolvimento de atividades, voltadas para a construção de indivíduos ativos na 

sociedade, para que assim possam fazer uma leitura espacial, não apenas observando, mas 
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interpretando-o levantando questões de cunho social, de participação e cidadania, como 

exemplo o direito a cidade. Desta forma, o mapa é utilizado, como um recurso visual, que o 

professor recorre para ensinar Geografia, e o aluno  utiliza para melhor interpretação  dos 

fenômenos geográficos. 

É fato que, só a participação das pessoas será o instrumento para as mudanças 

necessárias, mas permitirá que fiquem aleta para, que se efetive a real vontade e 

necessidade da sociedade. Entende-se como uma tarefa difícil, contudo a participação  

cidadã é uma alternativa a democracia e construção de uma cidade coletiva,  como relata 

Silva e D’Arc (1996, p. 49) é “um instrumento de alteração qualitativa dos padrões de gestão 

das cidades e das condições de cidadania e um fator novo na correlação de forças em nível 

local”.  

Com base no exposto, a prática da Ação I,  teve como objetivo principal levar ao 

aluno, por meio da linguagem cartográfica, na representação livre do espaço geográfico, a 

compreensão da acessibilidade no centro urbano como um direito que deve ser assegurado 

a todos os habitantes. Contudo fazendo uso de cartografia que permite ao aluno, expressar  

sua reflexão de maneira dinâmica, sem se apropriar de regras cartográficas, que podem 

inviabilizar o compreendimento do texto na imagem . A Cartografia  subversiva que é aquela 

cuja forma não convencional, não se preocupa com a técnica e sim com a mensagem a ser 

transmitida e compreendida, permitindo ao aluno ir além dos padrões já preestabelecido na 

elaboração de mapas, ela permite a inovação na elaboração de mapas como reflexo da 

realidade vivenciada.  

Assim como diz Crampton (2001) esse mapeamento exploratório, proporcionado 

pela cartografia, no qual o conhecimento produzido poderia se aproximar de uma 

perspectiva do planejamento na qual este processo dialógico, permita a produção 

conjuntamente informações e posicionamentos compartilhados pelos envolvidos. Assim será 

possível, ao fazer isto, o objetivo é re-estabelecer um diálogo entre a cidade, enquando 

espaço de convivência e a comunidade com primeiro passo de um relacionamento 

renovado. 

 

3.  METODOLOGIA  

 

A prática da Ação I foi iniciada com uma dinâmica de introdução, que teve como 

objetivo introduzir a questão da acessibilidade como um direito de todos os cidadãos. Para 

desenvolver a Ação na turma de 1º Ano de Administração foi distribuído uma folha com o 

alfabeto de LIBRAS, escolheu-se utilizar um alfabeto de LIBRAS com o intuito de  trabalhar 

a acessibilidade, pois na sala havia uma aluna com deficiencia auditiva para que desde o 
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ínicio ela se sentisse incluída na oficina, bem como os colegas descobrissem o universo de 

dificuldades da aluna em ter acesso ao espaço principalmente escolar.  Em posse do 

alfabeto cada aluno foi chamado à frente da turma e junto com as bolsistas formaram o seu 

nome na Língua de Sinais. 

 Prezando pela inclusão da aluna surda e aproximar os demais alunos as dificuldade 

de comunicação enfrentadas por ela. Como a Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 

2000 no Art. 1º estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das 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 construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 

sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos 

ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana 

como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)     (Vigência) 

 

Como foi um trabalho realizado coletivamente a metodologia foi a mesma, diferindo 

apenas a dinâmica de introdução na turma do 2º ano de Controle Ambiental, os alunos 

fizeram um círculo no chão, e foi  espallhadas  fotografias das ruas da cidade, que foram 

tiradas anteriomente pelas bolsistas do Pibid, em um estudo exploratório da cidade e 

análises teóricas, algumas imagens foram retiradas da internet. Inicialmente separaram as 

fotografias que ilustravam as ruas adequadas à acessibilidade e aquelas que se encontra 

com limitações ou precárias condições de acesso. Nessas fotografias tinham imagens com 

pessoas cadeirantes, postes sem sinalização, semáforos não sinalizados adequadamente, 

ciclovias, entre outros elementos pertinentes ao tema abordado. Na sequência cada aluno 

escolheu uma fotografia, e falou qual a relação da imagem com a acessibilidade. 

Após a problematização inicial e para  continuar o tema, foi utilizado slides que 

discorreu de forma sistemática o assunto,  que desmestificou o conceito de acessibilidade, 

apenas para pessoas que apresentam alguma deficiência, mostra-se as dificuldades 

encontradas pelas pessoas na sua locomoção do dia-a-dia e as possíveis medidas que 

deveriam ser tomadas, para que esse direito a mobilidade seja assegurado. 

Trata-se de uma abordagem interativa do conteúdo, foi realizada uma atividade que 

possibilitasse aos alunos expressarem seu pensamento sobre o direito de ir e vir na cidade. 

Para isso a atividade seguiu os seguintes passos: foram colocadas no chão da sala fotos da 

cidade que apresenta problemas para a locomoção das pessoas. Após a exposição das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
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imagens a turma foi dividida em grupo, cada grupo representou uma pessoa, seja ela 

deficiente físico, visual e auditivo, idoso, criança.  

Em seguida, delimitou-se determinados trechos da cidade, representados na figura 

2: rua da Praça da Feira, trajeto representado em vermelho; do CETEP à UNEB, 

representado em azul; Avenida Contorno (trecho UNEB à Delegacia) representado em 

verde. Em seguida os alunos observaram e desenham no mapa o trajeto citados, após isso 

eles relataram atráves de desenhos e textos na cartolina juntamente com as fotos e 

escreveram qual a principal dificuldade que cada pessoa que foi citada apresenta no trajeto 

e justificativa. Por fim, cada grupo socializaram para a turma o que eles pensam a respeito 

do direito das pessoas de ir e vir nas cidades. 

 

4. RELATOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

 

Na primeira experimentação do PIBID, que teve como temática o direito à cidade, 

optou-se por falar da acessibilidade, como um direito que deve ser garantido á toda 

população e não somente para aquelas pessoas com deficiências, ou baixa mobilidade de 

locomoção, o tema foi abordado como direitos que devem ser garantidos a todas as 

pessoas – idosos, gestantes, crianças, adultos entre outros – que encontram-se em 

dificuldades de deslocar pelas ruas da cidade de Caetité. 

Na turma do 1º ano B de Administração do CETEP, a aula teve início com uma 

dinâmica, afim de  apresentar a  Libras, uma vez que na turma havia uma aluna surda, 

durou cerca de 20 minutos, como objetivo de introduzir o tema acessibilidade sobre, as 

dificuldades encontradas  no cotidiano. Pode-se perceber que a dinâmica de introdução foi 

uma atividade atrativa e os alunos puderam  compreender um pouco a dificuldade que uma 

pessoa com alguma necessidades especias, seja ela locomotora, visual ou outra encontra 

pela falta de acessibilidade e que é precisar de algum recurso, para ajudar na adaptação 

nos ambientes públicos.  

Na sequência, ocorreu a explanação de aspectos gerais do temas, leis sobre o 

direito de ir e vir na cidade, que levou aproximadamente 15 minutos. Finalizou-se com uma 

atividade de construção de mapas onde eles puderam usar a criatividade de forma livre, já 

que o propósito era avaliar, a análise que eles fariam do tema com a imagem, para 

demostrar as dificuldades encontradas na cidade. 

Para realizar essa dinâmica foi utilizada uma planta de Caetité em 2005, além da 

utilização de imagem do Google Earth como mostra a figura 1, representação atual da 

cidade, com o finalidade de uma melhor compreenção das rotas e a modificação da 
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paisagem urbana. Ainda para enfatizar foram distribuídas fotografias com o intuito dos 

alunos analisarem, os problemas urbanos e construíssem seus próprios mapas mentais. 

 

Figura 1: Localização dos trechos analisados na cidade de Caetité-BA 

 
Fonte: Uma adaptação do Google Maps para Ação I 

 

Na explanação do tema houve uma pequena dispersão por se tratar de leis, mas  

intrigou os alunos quando questionados se em dia de feira tem espaço para o pedestre nos 

passeios e ruas que estão nas adjacências da feira. Os alunos foram unánimes em 

responder que “não há espaço nem na rua, porque as barracas ocupam os passeios e os 

carros as ruas”. O exemplo mencionado foi utilizado por retratar a realidade local da qual 

muitos alunos passam. Sobre a questão em foco, o professor orientador se manifestou 

dizendo que “em Caetité não existe acessibilidade”. 

A ação pedagógica desenvolvida no projeto do PIBID comprova as vantagens da 

utilização de mapas, imagens e figuras. Através da linguagem cartográfica o lado mais 

lúdico e descontraído dos alunos foi explorado, assim eles ficaram livres para sistematizar 

as informações de maneira prazerosa. Após a apresentação do material elaborado pelos 

alunos observou-se que os cartazes possuíam elementos gráficos, símbolos dos quais 

foram explicados e o principal que o objetivo para com a utilização foi concluído com êxito.  

A confecção dos cartazes ocorreu na casa dos alunos, elescolocaram no mapa os 

elementos discutidos em sala. Conforme a figura 2, os alunos afirmaram em um cartaz que: 
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“Para pessoas que não são deficientes já encontram certas dificuldades em se locomover, 

imagine para os portadores de deficiências principalmente cadeirantes e cegos”. 

 

Figura 2: Mapa subversivo produzido pelos alunos 

Fonte: Ação I, 2014. 

 

 Percebe-se nos cartazes que, eles observaram as fotografias e notaram muitos 

obstáculos no percurso da cidade de Caetité, delimitado a cada grupo como: árvores nas 

calçadas, materiais de construções, buraco nas calçadas nos locais, que as pessoas 

poderiam passar. Como mostra a figura 3, um dos grupos menciona que qualquer pessoa, 

mais especificamente os cadeirantes, “muitos ainda têm dificuldades: ex.: nas ruas, 

observamos que estão faltando estruturas para melhorar a vida”. 

No que se refere a manifestações sociais, é evidente que, por meio desses 

representações foi expresso a indignação e a insatisfação em relação ao respeito ao direito 

de ir e vir nas cidades, ou seja, os direitos a acessibilidade não estão sendo respeitados. Os 

alunos perceberam que, não foi  preciso recorrer a muitas leis ou diretrizes, pois já é um 

dilema enfrentado pelos moradores caetiteenses. Para finalizar os alunos contaram que: 

“ainda a falta de respeito dos motoristas com os pedestres”. 
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Figura 3: Cartaz elaborado pelos alunos sobre acessibilidade 

Fonte: Ação I, 2014. 

 

A última dinâmica de cartografia subversiva foi utilizada como avaliativa para verificar 

a compreensão do tema. Contudo após a explicação da atividade, que se consistia em 

analisar as imagem de alguns trechos delimitados da cidade de Caetité e da planta da 

cidade identificar no cartaz as dificuldades que as pessoas enfrentam. Nesta parte foram 

escolhidas determinadas pessoas para os trecho da cidade (exemplo: um cadeirante subir 

ladeiras sem calçadas adaptadas com a inclinação correta; um cego sem piso tátil; e um 

idoso segurando na mão de uma criança sem passeios) pelo pouco tempo não deu para ele 

terminarem e apresentarem na aula. 

Entretendo, os alunos entregaram os cartazes e os questionários na aula da outra 

semana, essa atividade mostrou que o grau de compreensão do tema foi além do esperado. 

Os cartazes elaborados ficaram organizados e claros. Os alunos socializaram o que 

entenderam sobre acessibilidade com as fotografias e as planta urbana, além de em um 

cartaz de colocar os símbolos de acessibilidade. 

No final, foram distribuídos questionários aos alunos, para que estes pudessem 

avaliar a aula. Ao todo a turma contava com 36 alunos, sendo que alguns alunos não 

assistiram a aula e outros não entregaram os questionários, totalizando 25 questionários. 

Sobre a ação e o uso da linguaguem cartográfica, 63% afirmaram que acharam “excelente”, 

33% “bom” e apenas 4% acharam “ruim”, como está representado no gráfico 1. Quanto ao 
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tema todos os alunos afirmam que “acessibilidade não é apenas para pessoas com 

dificuldade de locomoção”. Esse era um dos objetivos específicos dessa aula, mostrar que 

acessibilidade não é apenas para uma parcela das pessoas com algum tipo de dificuldade 

locomotora, e sim para todos, pois, na atual conjuntura, as cidades estão sendo organizadas 

com intuito de acomodar maior número de veículos. 

Passeios e calçadas são esquecidos e estacionamentos construídos, quando feito 

com o mínimo de espaço, outro detalhe muitas calçadas têm buracos e empecilhos a livre 

locomoção como lixo, raízes de árvores, matérias de construção etc.  

 

Gráfico 1: Uso da linguagem cartográfica para trabalhar o tema acessibilidade. 

 
Fonte: Questionário aplicado na Ação I 

 

Ao serem questionados se algum outro professor já havia trabalhado esse tema, 

ficou visível que, alguns afirmaram que “sim” e os demais “nunca ouviram falar”. No que se 

refere a acessibilidade, as dicussões em sala chegaram a conclusão que falta mais 

divulgação do tema. E que esta falta gera menos discussões e, consequentemente, 

promove esquecimento e o assunto acerca do direito de livre circulação na cidade se torna 

pouco refletidos e aprimorado.  

Expo-se a seguinte frase à turma “direitos humanos, democracia e acessibilidade 

são indissolúveis, pois representam o respeito e a valorização da diversidade humana, como 

instrumento de bem-estar e de desenvolvimento inclusivo” (CORDE, 2008, p.12) e 

questionou-se aos alunos se depois de que eles haviam compartilhado, acreditavam que 

63% 

33% 

4% 

0% 

EXCELENTE BOM RUIM PÉSSIMO
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seus direitos de ir e vir na cidade estavam sendo respeitados e a maioria respondeu que os 

“seus direitos não estão sendo preservados”.  

Foi questionado aos alunos a respeito do uso de planta e fotografias da cidade, se  

este processo desenvolvido na ação com a uso dessa abordagem cartografica, não 

convencional, tinha ajudado para entender melhor sobre as dificuldades de acessibilidade e 

todos afirmam que “sim”. Percebe-se que esta forma visual e dinâmica permitiu a 

compressão do assunto, pois possibilitou a construção mental e reprodução no papel das 

impressões dos alunos sobre acesso ao espaço urbano, sem se preocuparem com a 

técnicas e sim com a mensagem a ser transmitida. Essa é uma alternativa que deveria ser 

melhor explorada nos planejamentos escolares, pois a prática por si só prova sua eficácia 

no ensino de assuntos diversos promovendo aprendizado significativo do aluno. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O PIBID enquanto programa de inserção do graduando como, bolsista nas escolas 

do município supervisionado por um professor, possibilitou o contado com a sala de aula, 

permitiu ainda mais, uma vez que proporcionou a discussão de temas como o direito de ir e 

vir, assunto esse que deve estar presente em toda a sociedade, principalmente, em sala de 

aula. Nesse sentido esse projeto desenvolvido no PIBID, gerou a produção deste trabalho a 

fim de mostrar a visão dos alunos sobre acessibilidade urbana e a utilização de novas 

linguagens em sala de aula, especificamente a cartográfica. Do ponto de vista metodológico 

o uso da cartografia permitiu o aluno ver uma representação espacial do problema, e do 

ponto de vista social permitiu uma reflexão da desigualdade do acesso dos serviços 

urbanos.  

Houve um cuidado nessa pesquisa inicialmente que a oficina pedagógica fosse 

didática para todos os alunos, incluindo a aluna surda, mencionada anteriormente, visto que 

o surdo tem direito a fazer uso desse serviço público a educação. A presença dessa aluna 

fez nascer um caráter de veracidade ao conteúdo trabalhado, o exemplo da colega fez os 

alunos refletirem como é difícil para os deficientes ir e vir nos espaços urbanos, se até ele 

menos tinha problemas de mobilidade urbana.  

Embora esta problemática englobe os usuários dos espaços públicos, os sintomas 

são mais prejudiciais aos portadores de necessidades especiais e/ou em condições físicas 

vulneráveis, por não terem espaços adaptados às suas particularidades de deslocamento, 

tendo sua mobilidade cotidiana restrita. Pouca chance de se socializar e ficam 

impossibilitados de realizar as atividades que lhe seriam possíveis, porque os locais públicos 

não são concebidos de maneira inclusiva. 
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Portanto, tendo em vista os aspectos observados com a realização da intervenção 

acredita-se que trabalhar esse tema foi de relevante para os alunos, e principalmente por 

utilizar a linguagem cartográfica que permitiu uma visão espacial sobre a o direito à cidade.  

Nesse sentido, o uso da linguagem cartográfica, juntamente com o tema 

acessibilidade fez com que os alunos tivessem um olhar crítico perante o direito de ir e vir de 

cada cidadão, permitindo com que o aluno possa refletir que acessibilidade não é apenas 

para aqueles que possuem necessidades especiais locomotivas e sim para todos. É 

importante que toda a sociedade esteja empenhada na luta por esta causa, para que surja 

algum efeito na vida das pessoas que frequentam o centro urbano, mas também é 

fundamental a cobrança de reestruturação física. 

Entretanto, não se pode neste trabalho, afirmar uma solução definitiva visto como é 

complexo este problema, mas o primeiro passo é a promoção de mudanças do ideário da 

sociedade, da ruptura de paradigmas e da conscientização da população para construção 

de uma sociedade consciente, critica e ativa, que participe da luta em prol da melhoria dos 

serviços ofertados na cidade, cujo planejamento urbano, adpte-os para todas as pessoas 

possam desfrutá-los. Com união e cooperação, mudando a mentalidade e as atitudes da 

sociedade vai se erguer um mundo melhor. 
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