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RESUMO:  

A construção social do termo acessibilidade e a retirada das barreiras arquitetônicas no 
processo da inclusão é um grande desafio e deve ser pensada na perspectiva da diversidade 
humana propicia aos indivíduos a possibilidade do ir e vir na sociedade sem assistencialismo 
mas como um direito a ser reivindicado. A acessibilidade é um termo pouco conhecido e 
propõe facilitar o acesso de pessoas com deficiências ou aquelas com reduzida mobilidade em 
locais públicos, nos transportes, na comunicação, meios tecnológicos, de valores e no seu dia 
a dia. Utilizamos a metodologia de campo do tipo descritiva, com elaboração de um roteiro 
contendo rotas e serem seguidas nas dependências da universidade e por fim descrevemos os 
resultados e dificuldades encontrados. A sociedade deve tornar-se  acessível para todos tendo 
como foco as normas técnicas e o desenho universal.   

Palavra Chave: Acesso; Inclusão; Acessibilidade. 

ABSTRACT:  

The social construction of the term accessibility and the removal of architectural barriers in 
the process of inclusion is a great challenge and should be considered from the perspective of 
human diversity offers individuals the possibility of come and go in society without 
paternalism but as a right being claimed. Accessibility is a term that is little known and 
proposes to facilitate the access of people with disabilities or those with reduced mobility in 
public places, transport, communication, technology, and in its day to day use. methodology 
of descriptive type field, with the preparation of a roadmap containing routes and to follow 
university premises and finally describe the achievements and difficulties encountered. The 
company should become accessible to all focusing on technical standards and universal 
design.  

Keyword: Access; accessibility; Inclusion.  
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INTRODUÇÃO 

Nos primeiros grupos humanos, a pessoa com deficiência era considerada “o outro, o 

diferente, o que escapava do círculo social do clã, ao universo das coisas conhecidas. Podia 

ser um demônio, um animal, um homem ou um Deus!” Cambiaghi (2007, p. 21) 

Foi assim por muito tempo em nossas civilizações ancestrais, na Idade Média, as 

práticas mais comuns eram o isolamento e o asilamento das pessoas com deficiência; na Idade 

Moderna e no Renascimento, com maior desenvolvimento tecnológico e o foco nas ciências 

naturais, houve uma mudança de perspectiva: a pessoa com deficiência passou a ser 

compreendida e recebia tratamento conforme os preceitos médicos e biológicos da época, 

surgiram as primeiras instituições especializadas, como as escolas somente para cegos ou 

instituições somente para surdos. 

No final da Idade Moderna, teve inicio a fase do assistencialismo, que teve sua 

origem plantada no terreno da caridade religiosa, neste período a pratica mais comum era o 

asilamento, as pessoas com deficiência eram apartadas do convívio com a sociedade e 

confinadas em instituições, mas iniciou-se um processo de integração. 

Um grande avanço para o inicio da inclusão de pessoas com deficiência na 

sociedade acontece desde a década de 1970, com a promulgação da Declaração dos Direitos 

das Pessoas Deficientes, a Assémbleia-Geral da organização das Nações Unidas (ONU), em 

Dezembro de 1975. O termo pessoa deficiente foi definido para qualquer pessoa que, em 

decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais, 

estivesse impossibilitada de cumprir sem ajuda, total ou parcial, as exigências de uma vida 

individual e social normais. 

Atualmente, a visão que se tem fortalecido e expandido no mundo como 

também no Brasil é a perspectiva da inclusão e dos direitos iguais, assim a discussão a 

respeito da inclusão social e da necessidade de uma arquitetura e de design inclusivos é 

fundamental. Isso decorre devido à questão da exclusão em nossa sociedade, ou seja, da 

existência de pessoas que não tem acesso aos direitos mais elementares, como educação, 

saúde, trabalho, transporte, esporte, cultura e lazer, mesmo contando com leis que os 

assegurem, precisa ocupar o primeiro plano. 
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Sassaki define inclusão como: 

A inclusão social é o processo pelo qual a sociedade e o portador de 
deficiência procuram adaptar-se mutuamente tendo em vista a equiparação 
de oportunidades e, conseqüentemente, uma sociedade para todos. A 
inclusão (na escola, no trabalho, no lazer, nos serviços de saúde etc.) 
significa que a sociedade deve adaptar-se às necessidades da pessoa com 
deficiência para que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua 
vida (SASSAKI, 1997, p. 186). 

A educação é uma questão de direitos humanos e as pessoas com deficiência 

devem fazer parte das escolas regulares. E as escolas, por sua vez têm a obrigação de se 

adaptar a esses alunos que necessitam de um atendimento especializado.  

 Como coloca Ibid. (1999, p.25) 

O que esta em questão no ensino inclusivo não é se os alunos devem ou não 
receber, de pessoal especializado e de pedagogos qualificados, experiências 
educativas apropriadas, ferramentas e técnicas especializadas, dos quais 
necessitam, mas em ambiente integrado, e em proporcionar aos professores 
atualizações de suas habilidades.  

 

Ainda em relação a educação, nas declarações das Nações Unidas, por ocasião 

da Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, a qual proclama que 

 

[...] os Estados reconhecerão o direito de todas as pessoas com deficiência a 
educação. Com vista an efetivação desse direito sem discriminação e com 
oportunidades iguais, os Estados membros assegurarão um sistema de 
educação inclusiva em todos os níveis, e de aprendizagem ao longo da vida 
{...} (NAÇÕES Unidas, 2006,  art. 14, n 1) 

 

Apesar dos diversos avanços em termos legais e normativos no Brasil, a 

situação referente a essa população ainda é bastante precária, merecendo maior atenção por 

parte das instituições de ensino superior, pois as pessoas com deficiência, nesse inicio de 

terceiro milênio, ainda encontram muitas dificuldades para desempenharem suas atividades 

acadêmicas, haja vista as atividades de acesso e o descaso em relação às mesmas. 
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BARREIRAS 

Um dos maiores desafios apresentados por pessoas com deficiência, é fazer 

parte ativa em seus diversos sistemas sociais. Ao longo de séculos, a sociedade não tem 

entendido que quase todos os seus elementos ambientais construídos funcionam como 

barreiras intransponíveis contra a presença do ir e vir. 

Essas barreiras estão presentes em espaços físicos, nos preconceitos, nas 

formas tradicionais de comunicação, nos métodos e técnicas, nos instrumentos e ferramentas e 

nas políticas publicas, na legislação e programas que deveriam ser acessíveis para toda 

população. Para Cambiaghi (2007, p. 42) “usabilidade implica o usuário ser capaz de 

controlar e utilizar um sistema sem constrangimentos sobre suas capacidade e habilidades”. 

 Alguns organismos internacionais voltados as questões de acessibilidade, 

estudam sobre as questões das barreiras, como a ONU – que criou um grupo de especialistas 

em desenho sem barreiras; a Internacional Organization for Standardization (ISO) que tem o 

objetivo de permitir á pessoa com deficiência superar barreiras de comunicação e de 

mobilidade no transporte, em edificações, bem como garantir o acesso a mobiliário e 

equipamento adequados a sua deficiência. Basicamente as barreiras são divididas em três 

grupos: 

Barreiras arquitetônicas urbanísticas e na edificação: As barreiras arquitetônicas 

urbanísticas compreendem as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público e as de 

edificação são as existentes no interior dos edifícios públicos e privados  

Barreira atitudinal ou social: Uma pessoa pode sentir-se discriminada em um 

ambiente que lhe impõe barreiras e que só destaca a sua deficiência, entretanto pode se sentir 

acolhida se as transformações do ambiente atendam as suas necessidades  

Barreira metodológica- Recursos pedagógicos: Mantoan (2007) ressalta que o 

aprimoramento das práticas é de extrema relevância, sob pena  dos  alunos  passarem  pela  

experiência  educacional  sem  tirar  dela  o  proveito desejável, tendo comprometido um 

tempo valioso e irreversível em suas vidas. 

Com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas, tendo-se como fundamento a 

Norma Brasileira NBR 9050:1994 (Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e 

edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos), buscou-se identificar os entraves 
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obstáculos que limitam o acesso e a circulação de pessoas com deficiências e das com 

mobilidade reduzida, objetivando empreender ações que favoreçam a acessibilidade das 

mesmas as edificações universitárias em seus diversos espaços físicos. 

ACESSIBILIDADE 

Quando uma pessoa com deficiência está em um ambiente acessível, suas atividades 

são preservadas, e a deficiência não afeta suas funções. Em uma situação contraria, alguém 

sem qualquer deficiência colocado em um ambiente hostil e inacessível pode ser considerado 

deficiente para esse espaço. Cambiaghi (2007, p.23) 

Vários órgãos internacionais vêm desempenhando há décadas atividades em 

prol da melhoria de acesso aos espaços pelas pessoas deficientes, entre outros, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) e o conselho da Europa.   

Os primeiros registros que se têm sobre acessibilidade datam da década de 40 

do século XX, onde estava associada aos serviços de reabilitação de pessoas com deficiência 

física, das pessoas que foram as guerras. Na década de 50, com a prática da reintegração de 

adultos reabilitados, ocorrida na própria família, no mercado de trabalho e na comunidade em 

geral, profissionais de reabilitação constatavam que essa prática era dificultada e até impedida 

pela existência de barreiras físicas nos espaços urbanos, nos edifícios e residências e nos 

meios de transporte coletivo. Surgia assim a fase da integração, que duraria cerca de 40 anos 

até ser substituída gradativamente pela fase da inclusão. 

Na década de 60, algumas universidades americanas iniciaram as primeiras 

experiências de eliminação de barreiras arquitetônicas existentes em seus recintos: áreas 

externas, estacionamentos, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, lanchonetes etc. 

Na década de 70, graças ao surgimento do primeiro centro de vida 

independente do mundo (que aconteceu em 1972 na cidade de Berkeley, Califórnia, EUA), 

aumentaram a preocupação e os debates sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas, bem 

como a operacionalização das soluções idealizadas.  

Na década de 80 do mesmo século, o conceito de acessibilidade é ampliado, 

porém continuaram fazendo referência às pessoas com deficiência física estendeu-se para 

além das edificações envolvendo as barreiras atitudinais. Na mesma época no Brasil, foi 

iniciado um debate, ainda que de modo discreto, com o objetivo de conscientizar os 
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profissionais da área de construção sobre a importância de eliminar as barreiras arquitetônicas 

impostas as pessoas com deficiência.  

No Brasil, a partir de 1981, Ano Internacional de Atenção a Pessoa Portadora 

de Deficiência, algumas leis foram promulgadas com o intuito de garantir acesso e utilização 

dos espaços construídos. Em 1985, foi criada a primeira norma técnica brasileira relativa a 

acessibilidade, intitulada “Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos á pessoa portadora de deficiência” (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

Norma NBR 9050; Rio de Janeiro: ABNT, 1994) 

 Já na década de 90, no final do século XX, ampliou-se ainda mais o conceito 

de acessibilidade. Outras deficiências foram incluídas, onde se destaca as barreiras de 

comunicação e de transporte. 

 O Decreto n° 3.298 de 20 de dezembro de 1999 define Acessibilidade como: 

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das instalações 
e equipamentos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida (BRASIL, 1999). 

Porém, o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 amplia o termo 

acessibilidade, incluindo as palavras total e assistiva, quando se refere a autonomia. E insere a 

palavra acesso a informação.  

Lima conceitua acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, 

com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos, por pessoa com 

deficiência e as barreiras são qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento e a circulação com segurança dessas pessoas (Lima, 2007) 

No início do século XXI, o conceito de acessibilidade é ampliado e extrapola 

as barreiras arquitetônicas da sociedade, destaca o direito de ingresso, permanência e 

utilização de todos os espaços e serviços para toda a população.   

A Lei da Acessibilidade (MEC/SEESP 2000) atendem a uma demanda 

histórica dos movimentos sociais que defendem os direitos das pessoas com deficiência: trata 

da acessibilidade no meio físico (edifícios, vias publicas, mobiliário, equipamentos urbanos 

etc.), aos sistemas de transporte, de comunicação e informação. A presente lei é um passo 
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decisivo para a inclusão de crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência ou mobilidade 

reduzida na esfera humana, compreendendo a escola, serviços de saúde, ao trabalho, lazer, 

turismo e acesso á cultura.  

O Brasil possui uma das mais avançadas legislações que contemplam a 

acessibilidade de maneira ampla, envolvendo diversos setores. Desde o ano 2000, a Lei 

Federal n° 10.098 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão 

de barreiras arquitetônicas e obstáculos nos espaços. Essa Lei foi regulamentada em 2004 

pelo Decreto n° 5.296, em que a acessibilidade é entendida como “possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação”. 

Ibid. (2007) classifica seis tipos de acessibilidade inclusivas devem existir em 

todos os ambientes internos e externos onde qualquer pessoa, com ou sem deficiência, tem o 

direito de circular. Suas respectivas características, hoje obrigatórias por lei e/ou por 

conseqüência do paradigma da inclusão, são:  

Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais físicas, no interior e no entorno 

dos locais e nos meios de transporte coletivo. 

Acessibilidade comunicacional: sem barreiras na comunicação interpessoal (face-a-

face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual etc.), na comunicação escrita 

(jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos em braile, textos com letras 

ampliadas para quem tem baixa visão, notebook e outras tecnologias assistivas para 

comunicar) e na comunicação virtual (acessibilidade digital). 

Acessibilidade metodológica: sem barreiras nos métodos e técnicas de trabalho 

(métodos e técnicas de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, execução de 

tarefas, ergonomia, novo conceito de fluxograma, empoderamento etc.). 

Acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos e utensílios de trabalho 

(ferramentas, máquinas, equipamentos, lápis, caneta, teclado de computador etc.). 

Acessibilidade programática: sem barreiras invisíveis embutidas em políticas (leis, 

decretos, portarias, resoluções, ordens de serviço, regulamentos etc.). 
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Acessibilidade atitudinal: sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, 

como resultado de programas e práticas de sensibilização e de conscientização dos 

trabalhadores em geral e da convivência na diversidade humana nos locais de trabalho.  

METODOLOGIA E RESULTADOS 

 O presente estudo se caracteriza pela pesquisa de campo do tipo descritiva que 

segundo Thomas e Nelson (2002, p. 280): 

 É um estudo de status e é amplamente utilizada na educação e nas ciências 
comportamentais. O seu valor está baseado na premissa de que os problemas 
podem ser resolvidos e as práticas melhoradas por meio de observação, 
análise e descrição objetivas e completas. É o estudo exploratório, o qual 
inclui questionários, entrevistas e estudo transversal. 

 

Para coleta de dados dessa pesquisa fez-se necessária a utilização da 

observação, segundo Marconi e Lakatos (1999, p. 90): 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 
objetivos sobre os quais os indivíduos não tem consciência, mas que 
orientam seu comportamento . Desempenha papel importante nos processos 
observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador a um 
contato, mas direto com a realidade. 

 

A pesquisa realizou-se em uma Instituição da rede particular do ensino na cidade de 

Aracaju/Sergipe. Com o intuito de observar a acessibilidade e as barreiras arquitetônicas na 

instituição, elaboramos um roteiro contendo rotas a serem percorrida por um indivíduo com 

deficiência visual, conduzido por um tutor e após cumprir essas rotas  pontuassem quais  

dificuldades  e  percepções  encontraram. 

Os alunos seguiram as seguintes rotas: Entrada dos alunos para salas de aula 

(rota1); sala de aula para outros blocos de salas de aula (rota 2); sala de aula para banheiros 

(rota 3); sala de aula para bebedouros (rota 4); sala de aula para secretaria (rota 5) e por fim 

sala de aula para quadra esportiva. 

Durante as rotas foram avaliadas se a instituição possuía rampas, comunicação 

visual, corrimão, se as salas eram apropriadas, portas adaptadas, faixas de pisos (pistas táteis), 

banheiros apropriados que facilitem a movimentação, nivelamento do piso, sinalização, 

tapetes e capachos, largura dos corredores e mudanças de nível. 
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Na rota 1 identificou-se que não há rampa; as portas não são apropriadas, pois 

são estreitas dificultando a passagem de deficientes que precisam da utilização de cadeiras de 

rodas; não possui pistas táteis. Identificou-se que a comunicação visual, corrimão, piso, 

sinalização, ausência de tapetes e capachos, salas, largura dos corredores e nivelamento 

atendem a estruturação arquitetônica adequada. 

Na rota 2 observou-se que tem a presença de rampa apenas em um bloco, 

porem os blocos são todos interligados, possui comunicação visual adequada, possui 

corrimão, não há presença de portas tornando-se mais fácil a acessibilidade de bloco a outro, 

não possui faixa nos pisos (pistas táteis), o piso é plano porem escorregadio, há sinalização 

entre um bloco e outro, os corredores são largos e adequados para qualquer tipo de 

deficiência, não há mudanças de nível. 

Na rota 3 analisou-se que não há necessidade de rampas, pois em cada andar 

tem a presença de banheiros e o acesso das salas para os banheiros é plano e os corredores são 

largos, não há presença de corrimão, tem banheiro exclusivo para deficiente, com sinalização, 

e dimensões adequadas em relação a espaço e porta, as barras são situadas de maneira 

incorreta, o vaso sanitário não possui a altura adequada, e a porta abre somente para fora. 

Na rota 4 pode identificar que há presença de corrimão em alguns trechos, o 

piso é plano, os corredores são largos, o bebedouro é muito alto, impossibilitando pessoas 

com estatura baixa e cadeirantes de utilizá-lo. 

Na rota 5 observou-se que não há rampas, para a entrada na secretaria, não 

possui corrimão, porem existe um elevador de acesso, a porta da secretaria alem de ser de 

vidro, não tem largura adequada e é “pesada” tornando-se inapropriada. 

Na rota 6 analisou-se que há uma rampa de acesso a quadra, porem é estreita e 

com barreiras logo a frente, tornando-a inadequada para uso; na trajetória da sala para quadra 

há grandes mudanças de nível, um trecho com paralelepípedos (inadequado principalmente 

para cadeirantes e deficientes visuais), calçadas muito estreita. 

CONCLUSÃO 

Percebemos nesta pesquisa que as barreiras arquitetônicas urbanísticas e de 

edificações, e atituidinais, comprometem a acessibilidade das pessoas normais e deficientes. 

Os resultados revelam que as Leis existentes no Brasil, tratam da acessibilidade para todas as 
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pessoas, quer sejam elas deficientes ou não, mas as leis não estão sendo asseguradas no seu 

dia a dia. 

Conviver com a diversidade social, a diversidade de pessoas e as habilidades de 

qualquer ser humano, é um grande desafio para todos, quando desenvolvermos essa 

habilidade, estaremos em condições de compreender e aceitar as características humanas, 

culturais, econômicas e pessoais das pessoas. Ao compreender que somos diferentes uns dos 

outros, começaremos a ser capazes de aceitar as pessoas com deficiência em sua plenitude.  
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