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RESUMO 
 
As barreiras arquitetônicas e do preconceito constituídas 
nas instâncias da sociedade tornam difícil o acesso das 
diferenças singulares. Nas relações sociais são 
produzidas as interdições que inviabilizam a participação 
dos sujeitos com suas diferenças em seu contexto. É 
importante configurar as políticas públicas na perspectiva 
da acessibilidade universal. Cada pessoa possui a sua 
diferença e, sua marca pessoal deveria ser reconhecida 
no social. O artigo traz o conceito de acessibilidade 
universal como necessário ao desenvolvimento das 
políticas públicas e desafio potencial para a consolidação 
de uma sociabilidade verdadeiramente humana.   
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Acessibilidade 
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ABSTRACT 
 
The architectural barriers and prejudice made in instances 
of society make it difficult to access by natural differences. 
In social relations are produced bans that prevent the 
participation of the subjects with their differences in 
context. It is important to set the public policy from the 
perspective of universal accessibility. Each person has 
their difference, and your personal brand should be 
recognized in social. The paper presents the concept of 
universal access as necessary for the development of 
public policies and potential challenge to the consolidation 
of a truly human sociability. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

     O significado social das diferenças singulares esteve permeado por um olhar que 

não percebeu, na diversidade, a condição de ser humano.  As pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência são vistas com desprezo, piedade, às vezes com 

superstição, e não como cidadãos de direitos como todos que fazem parte da vida 

social, o mesmo acontece com pessoas negas, indígenas, pessoas homossexuais, 

com as mulheres, com os estrangeiros de países que não sejam os ditos 

desenvolvidos. Enfim, toda diferenciação pode se tornar sinônimo de desqualificação. 

As pessoas com deficiência foram situadas neste contexto e consideradas 

incapacitadas e inválidas. Entretanto, desde o ano de 2006 temos na “Convenção da 

ONU Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, uma nova definição e outro 

significado social para as pessoas com deficiência: 

  
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

(CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 

Artigo 1, 2008, p.27).  

          O conceito da Convenção demonstra que existe um consenso mundial que está 

em sintonia com a análise das interdições contextuais, como um fator importante a ser 

considerado na organização social. As barreiras físicas, culturais, sociais, passam a 

ser pensadas como impedimentos, e, portanto, precisam ser eliminadas em um 

processo que possibilidade aos sujeitos acessibilidade à vida em sociedade. 

Sintetizando, as deficiências estão nas estruturas do social que padroniza e segrega, 

com as pessoas estão às diferenças. Os preceitos e conceitos desenvolvidos pela 

Convenção da ONU devem ser balizares para a construção de políticas públicas 

contemporâneas que preservem a dignidade da condição humana.  

     A Cartilha do Censo de 2010 – Pessoas com Deficiência, cuidadosamente 

elaborada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no ano 

de 2012, foi um instrumento fundamental para a análise geral dos dados aqui 

estudados. Esta Cartilha nos permite ter um panorama geral das características 

peculiares da população com deficiência e suas condições de vida no Brasil. Não nos 

foi possível fazer uso da totalidade do conteúdo da Cartilha ou exploração geral dos 

dados, optamos por um recorte que possibilitasse uma visão geral da população em 

pauta para pontuar o desafio da Acessibilidade Universal para a consolidação de 

políticas públicas contemporâneas e por esta trilha segue o artigo que aqui se 

apresenta aos leitores. 
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2. SIGNIFICADO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA E DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

 

     O mundo das relações sociais está permeado por inúmeras barreiras físicas e do 

preconceito, felizmente avançamos em conceitos e legislações, mas nossa prática 

social ainda tem muito que avançar para alcançar um novo patamar de sociabilidade. 

A diversidade humana é uma característica inerente à nossa condição de ser humano 

que deverá ser reconhecida politicamente para que a humanidade possa avançar na 

direção de um nível de sociabilidade realmente humano. 

      A vida humana tem uma dimensão concreta, na mesma está o desenvolvimento 

histórico das condições dos meios produtivos de vida das pessoas. O modo de vida 

dos sujeitos das sociedades é atravessado por diversos fatores concretos tanto quanto 

pelos fatores de ordem imaterial. A estrutura social é composta de forma a gerar as 

desigualdades de condições de vida a começar pela clássica divisão social entre os 

que possuem meios de produção e os que vendem sua força de trabalho. A sociedade 

não é algo abstrato, se faz na totalidade das relações do ser social, na força da 

conjugação dos múltiplos movimentos dos sujeitos que nela convivem e a transformam 

constantemente. 

       A consequência principal das relações sociais, mediada pela construção da 

sociedade do capital, é justamente a questão social. Isso significa dizer que a 

sociedade produz, em seu movimento humano e contraditório o acirramento da luta de 

classes. De um lado o capitalismo concentra riquezas e informações nas mãos de 

poucos privilegiados da sociedade, ocasionando necessariamente miséria para muitos 

outros não privilegiados e que se tornam alheios aos bens produzidos socialmente. 

Por outro lado esses seres humanos, apartados dos bens sociais, precisam produzir 

coletivamente formas estratégicas de enfrentar toda a desigualdade construída em um 

sistema de expropriações singulares e coletivas, injustiças sociais e segregações de 

determinados segmentos da sociedade. 

      As pessoas que apresentam algum tipo de deficiência são vistas com desprezo ou 

piedade e não como cidadãos de direitos e deveres, como todos que fazem parte da 

vida social, o mesmo se dá com os negros, os indígenas, com pessoas de orientação 

homossexuais, com as mulheres, com os estrangeiros de países que não sejam dos 

ditos desenvolvidos. Enfim toda diferenciação pode se tornar sinônimo de 

desqualificação.   

     A possibilidade de convívio com a diversidade é o caminho 

possível para desmistificar a estranheza sugerida no afastamento de 
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tudo aquilo que foge ao pseudocontrole da razão. Os diversos (des) 

caminhos de concepções e métodos segregatórios e separatistas 

foram acentuando a não familiaridade com as singularidades 

pessoais. Não é possível compreender aquilo do que nos afastamos 

por medo do desconhecimento. A desqualificação relegada a tudo que 

foge às regras estabelecidas conduziu ao desenvolvimento de 

relações sociais produtoras da interdição que negam acesso ao 

mundo, para aqueles que são considerados "diferentes". Essa 

interdição produz a limitação da possibilidade de compreensão das 

diferenças ou dos seres rotulados como diferentes. (FERNANDES, 

2012 p.11). 

O mundo do trabalho, por exemplo, é emblemático do nível de padronização social 

e que demanda pelo máximo de produtividade das pessoas para atingir sua meta de 

render lucro ao máximo. Nesse caso mais complexa ainda se torna, neste lugar de 

produtividade capitalista, o convívio com a diversidade humana. Só mesmo o peso dos 

movimentos sociais e da legislação avançada para fazer com que as portas do 

mercado de trabalho possam se abrir para o que hoje se chama de inclusão das 

diferenças no mundo do trabalho. Muito embora todo o avanço da legislação na área 

da inclusão e da reserva de cotas há ainda inúmeras interdições que impedem muitas 

pessoas, por conta de suas diferenças de fazer parte do mundo do trabalho. 

      A população de pessoas com deficiência  no Brasil, segundo dados do Censo do 

IBGE de 2010 é de 23,9% da população total ou aproximadamente 46 milhões de 

pessoas. Esse número engloba todas as áreas de deficiência e todos os graus. O que 

nos possibilita entender que a resolução da melhoria das condições de vida das 

pessoas com deficiência é um grande desafio para as políticas públicas 

contemporâneas e, não pode se limitar às áreas tradicionalmente trabalhadas com a 

área da saúde, da assistência social e da educação. É, sobretudo, uma questão de 

desenvolvimento do país, na medida em que nenhum país se desenvolverá 

plenamente se mantiver um contingente dessa magnitude à margem das 

possibilidades de uma inserção social produtiva. 

     Pode-se ter visibilidade mais específica das ”características gerais da população de 

pessoas com deficiência, com os dados apresentados na Cartilha do Censo 20103: 

                                                           
3 Dados retirados da Cartilha do Censo 2010 - Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges 

Oliveira/ Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral 
do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência.  Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012. 
32 p. 
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são 45.606.048 brasileiros e brasileiras, ou 23,9% da população total, com algum tipo 

de deficiência - visual, auditiva, física ou intelectual; 25.800.681 (26,5%) são mulheres 

e 19.805.367 (21,2%) são homens; 38.473.702 pessoas vivem em áreas urbanas e 

7.132.347 em áreas rurais. A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, 

afetando 18,6% da população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, 

ocorrendo em 7% da população, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% e da 

deficiência mental ou intelectual, em 1,40%. 

 

Os tipos de deficiência variam com relação às idades das pessoas. 
Em 2010, a deficiência, de todos os tipos, teve maior incidência na população 
de 65 ou mais anos, mostrando o processo de envelhecimento e a 
consequente perda de funcionalidades. A deficiência visual teve maior 
prevalência em todos os grupos de idade, sendo bastante acentuada no 
grupo de acima de 65 anos, ocorrendo em quase a metade da população 
desse segmento (49,8%). Para esse grupo, a deficiência motora é a segunda 
mais frequente, ocorrendo em 38,3%, seguida pela auditiva, em 25,6%, e 
mental ou intelectual, em 2,9%. Nos grupos de 0 a 14 e de 15 a 64 anos, 
houve uma frequência maior da deficiência visual, com 5,3% para o primeiro 
grupo e 20,1% para o segundo. O grupo de 0 a 14 anos apresentou 
frequências relativamente baixas de todos os tipos, sendo a maior frequência 
a da deficiência visual, com 5,3%. A deficiência motora é a segunda maior em 
prevalência para o grupo de 15 a 64 anos, com 5,7%. (Cartilha do Censo 
2010, p. 6) 

 
 

     Com os dados do Censo temos um panorama mais específico das características 

das pessoas com deficiência que nos permite visualizar a condição brasileira para o 

desenho, das políticas públicas, se configurar de forma mais adequada a esta 

população. Necessário se faz termos dados detalhados para trabalharmos a 

efetividade social das políticas públicas e a garantia dos direitos humanos das 

pessoas com deficiência. 

 

A deficiência não ocorreu de maneira uniforme nos grupos raciais. Nos 
grupos das raças preta e amarela foram registrados os maiores percentuais 
de deficiência em ambos os sexos, seguindo a tendência de maior incidência 
na população feminina. As mulheres negras apresentaram a maior incidência, 
em 30,9% do total da população negra. Nesse grupo também foi registrada a 
maior diferença entre homens e mulheres, de 7,4 pontos percentuais. No 
segmento da raça branca, essa diferença foi de 4,7%; no de raça amarela, de 
5,1%; na de cor parda, de 5,6% e na raça indígena, de 3,4%, sendo essa a 
menor diferença de incidência entre os gêneros (Cartilha do Censo 2010, p. 
10) 

 

      No Brasil, a proporção entre homens e mulheres, segundo os números do censo 

indicam que as mulheres com deficiência, assim como as mulheres sem deficiência 

estão em maior número. As mulheres negras com deficiência, também, estão em 

maior número. A configuração de gênero, deficiência, raça/etnia em percentuais 



 

6 

                  

populacionais que podemos observar nestes dados nos indica as características da 

diversidade da nossa população brasileira. 

 

A razão de sexo é definida pela razão entre o número de homens e o 
número de mulheres em uma população. O Censo de 2010 registrou que a 
razão de sexo para a população brasileira foi de 96,0 e para a população com 
deficiência foi de 76,7. Esses valores indicam que, para cada 100 mulheres 
na população total brasileira, existiam 96 homens. Para o segmento 
populacional da pessoa com deficiência, para cada 100 mulheres existiam 
76,7 homens. Esses indicadores refletem o conhecido fato de que os homens 
morrem mais cedo do que as mulheres, o que ocorre com frequência muito 
mais alta no segmento das pessoas com deficiência. 

Para as pessoas com pelo menos uma das deficiências, a população 
feminina superou a masculina em 5,3 pontos percentuais, o correspondente a 
19 805 367 (21,2%) homens e 25 800 681(26,5%) mulheres. Para as 
deficiências visual e motora, a prevalência foi também maior entre as 
mulheres, mas para as deficiências auditiva e mental, a prevalência é 
ligeiramente maior entre os homens (Cartilha do Censo 2010, p. 9). 

  
A configuração descrita acima da população com deficiência com suas 

peculiaridades de gênero, raça/etnia, faixa etária, tipologia, percentual populacional 

nos possibilita visualizar as trilhas para o desenrolar das políticas públicas voltadas 

para área do acesso das pessoas com deficiência a todos os recursos da sociedade 

em igualdade de condições como os demais cidadãos e cidadãs. No contexto da 

sociedade contemporânea, percebemos o efetivo avanço no que diz respeito às 

legislações, as quais dão destaque aos direitos das pessoas com deficiência, uma vez 

que considerando a histórica exclusão vivenciada pelas mesmas, emerge a 

necessidade de consolidar políticas com base no princípio da equidade. Contudo, 

apesar de o extenso aparato legal, ainda há um vasto caminho a ser trilhado para a 

efetivação de seus direitos.  

      A divisão entre as classes, como um dado de realidade presente ainda na nossa 

sociedade contemporânea, se reproduz nas estatísticas que apontam os altos índices 

de miséria, de analfabetismo, de corrupção, de descaso com as políticas públicas e 

com o social. De outra forma, a riqueza que tem sido produzida no mundo nos últimos 

anos de capitalismo é imensa. A tecnologia se desenvolveu de forma espetacular 

desde a década de 80, a concentração de renda se tornou cada vez mais intensa.    A 

demanda social e cultural por igualificação dos comportamentos e padronização da 

produtividade traz como consequência o fato de as diferenciações e distinções se 

tornarem sinônimos de desqualificação social, produzindo um lugar concreto e 

simbólico de estigmas e preconceitos para aqueles que se drenciam dos padrões 

estabelecidos no imaginário social.  
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     Os padrões, as normas, as regras do mundo social são absorvidos pelas pessoas a 

fim de que elas possam se socializar. Se a criança teve um processo de socialização 

em uma cultura basicamente urbano-industrial, por exemplo, ela responderá a este 

padrão se diferenciando de outra criança que construiu sua forma de se relacionar 

com os demais em um modelo rural agrário. O problema que aqui se coloca não é a 

questão das culturas apresentarem traços diferenciados e da socialização se dar de 

maneiras distintas. A questão centra-se na hegemonia de um modelo sobre o outro, 

onde acontece a subjugação daquele que é considerado inferior.  

     Na sociedade, tal qual está colocada, uma socialização diferenciada da 

considerada ideal pode ser considerada uma não socialização. No decorrer do 

processo histórico há inúmeros exemplos de situações nas quais acontece uma 

mutilação da cultura original do sujeito, em nome da socialização "oficial". Os povos 

indígenas são exemplos emblemáticos desta trajetória social de violação das 

singularidades. Outro exemplo dramático é referente à cultura surda4 que foi mutilada 

em sua possibilidade de expressão gestual, em nome do "oralismo", que é algo não 

natural para quem não é surdo. Os surdos foram obrigados a oralizar e a negar sua 

língua de sinais, como a sua alternativa de comunicação. 

     Os preconceitos criados no social são resultado de todo o processo que cria a 

norma e a partir dela o que fica fora é desvio. Sendo assim, será julgado como 

inadequado e indesejável. A condição da deficiência é situada em uma categorização 

carregada de desqualificação e menos valia na escala social. Na condição da 

deficiência, por ser mais acentuada a diferença, os impedimentos e as barreiras 

presentes no social são mais drásticas.  

      A diferença é percebida como a marca do desigual, como se fosse o desacordo, o 

desalinho, ou o desvio. Não se considera o fato de que cada ser tem suas diferenças e 

que o conjunto delas constitui o mundo social percebe-se o outro como o diferente. O 

equívoco está colocado, na distinção categorial, ou seja, se faz uma linha divisória 

entre a categoria dos "iguais" e categoria dos diferentes. Nessa categorização recai a 

negatividade sobre aqueles que se diferenciam, como um estigma, uma marca. Há 

uma demarcação de fronteiras que separa o que permanece e o que fica fora. Assim o 

mundo social se divide em "o nós e o eles". 

                                                           
4 WRIGLEY, Owen. The Politcs of Deafness. Gallauder University Press, 1996.  
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3. ACESSIBILIDADE UNIVERSAL PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

CONTEMPORÂNEAS  

 

    Realizando uma retrospectiva das principais normativas que regulamentam os 

direitos das pessoas com deficiência, tem-se como a principal normativa nacional a 

Constituição Federal de 1988, constituindo um Estado Democrático de Direito. Em seu 

Art. 5º inciso XV, preconiza que “é livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 

sair com seus bens” (BRASIL, 1988). Entretanto, por vezes, não se verifica na 

realidade a materialização deste inciso. O que se percebe é que a sociedade busca 

adequar as pessoas com deficiência aos espaços públicos, privados e etc.. É 

necessário reconhecer que a deficiência está na própria sociedade, que permeada de 

barreiras arquitetônicas, atitudinais e de preconceitos, não se encontra apropriada 

para proporcionar a livre locomoção de todos os cidadãos e cidadãs.      

     Daí a importância de se compreender que a interdição está no social 

(FERNANDES, 2012), de modo que não é oportunizado para as pessoas que sejam 

protagonistas de suas próprias vidas. Isso se intensifica ao falarmos das pessoas com 

deficiência, uma vez que, tendo em vista um processo histórico de exclusão, elas 

acabam, não rara vezes, por se tornar coadjuvantes de um processo em que deveriam 

figurar como atores principais. Em suma, a forma como a sociedade está organizada 

impõem barreiras de acesso não só físicas, mas também barreiras que acabam por 

limitar a participação social dos sujeitos sociais. 

Justamente visando à supressão destas barreiras, a ONU, no ano de 2006, 

construiu uma sistematização a respeito das principais necessidades que ainda se 

fazem necessárias obter destaque nas políticas públicas. Como produto deste 

encontro, foi criado um documento que deu origem à Convenção Sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Na Assembleia Geral da ONU 

foi aprovada no dia 6 de dezembro de 2006, através da Resolução A/61/611. No 

Brasil, foi firmada em 30 de março de 2007, tendo sido aprovada pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo de nº 186, de 9 de julho de 2008, e 

promulgada pela Presidência da República através do Decreto do Poder Executivo nº 

6.949, de 25 de agosto de 2009, ganhando equivalência de Emenda Constitucional. 

A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência figura-se como um 

grande aparato para subsidiar a garantia de direitos humanos, em âmbito nacional e 
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internacional das pessoas com deficiência. Assim, o principal compromisso 

preconizado é a potencialização do protagonismo das pessoas com deficiência na 

sociedade e a construção de processos sociais emancipatórios, no qual os sujeitos de 

direitos possam atuar enquanto personagens principais de suas histórias. 

Conforme previsto no Artigo 1º, a Convenção tem como propósito promover, 

proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência, e fomentar o 

respeito pela sua inerente dignidade (Convenção sobre o Direito das Pessoas com 

Deficiência, 2006). Com a promulgação da Convenção, o governo brasileiro assumiu 

alguns compromissos que vão ao encontro dos propósitos da mesma, dentre estes: 

assegurar um país acessível para todos e todas, entrando em vigor a obrigatoriedade 

da audiodescrição, socializar o conteúdo da Convenção para conhecimento de todos 

brasileiros e brasileiras, substituir o modelo médico para o modelo social no 

atendimento às pessoas com deficiência, alterar o termo “pessoa portadora de 

deficiência” para o termo “pessoa com deficiência” (PcD), garantir o ensino inclusivo 

em escolas regulares, responsabilizar as empresas a buscar meios para adaptação e 

contratação de pessoas com deficiência. 

Dentre os princípios da Convenção estão: o respeito pela dignidade inerente, 

independência da pessoa, incluindo a liberdade de fazer suas próprias escolhas, 

assim como a autonomia individual, a não-discriminação, a plena e efetiva participação 

e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença, a igualdade de oportunidades, a 

acessibilidade, a igualdade entre o homem e a mulher e o respeito pelas capacidades 

em desenvolvimento de crianças com deficiência (Convenção sobre os direitos das 

PCD, 2006). 

A Convenção se refere à acessibilidade como ferramenta para que as pessoas 

com deficiência alcancem sua autonomia em todos os aspectos da vida, não se 

restringindo apenas a acessibilidade apenas ao meio físico, e sim a todos os meios 

que nossa sociedade utiliza, tal como, o acesso a informações, a comunicação, a 

sistemas e tecnologias entre outros. Assim como os Estados Parte devem exercer 

ações que garantam a acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade aos 

sistemas de transportes, equipamentos urbanos e a circulação em áreas públicas são, 

nada mais, que o respeito de seus direitos fundamentais como indivíduos. Segundo a 

Declaração Universal de Direitos Humanos artigo I: Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade.   
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     A Acessibilidade Universal está prevista em várias legislações, entretanto, mesmo 

com a  toda essa preciosidade legal os espaços do social acessíveis são exceção e 

não regra. Mas o que é mesmo Acessibilidade Universal? Primeiramente, de forma 

simples e objetiva vamos saber que Acessibilidade é a possibilidade de ACESSO ao 

mundo. Refere-se conjuntamente ao meio físico e aos serviços de informação e 

comunicação, podendo também ser aplicada no contexto da sociedade, implicando 

acesso à equiparação de oportunidades e inclusão.  

Antigamente quando se projetava o acesso para pessoas com deficiência se 

pensava no espaço especial, segregado, que era adaptado unicamente à pessoa com 

deficiência. Hoje quando se fala em Acessibilidade se projeta um espaço que seja 

democrático e sirva à diversidade humana de maneira que possa vir a contemplar as 

diferenças individuais. Neste sentido o espaço chamado de “especial” deverá ceder 

lugar ao desenho acessível. O Desenho Universal5 é um modo de concepção de 

espaços construídos, equipamentos e produtos, visando sua utilização pelo mais 

amplo espectro de pessoas, incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência 

temporária ou permanente. Não é exclusivo para pessoas com deficiência, mas 

considera a diversidade humana para sua consolidação. 

 Há alguns princípios do desenho acessível, que são interessantes que se conheça: 

 Equiparação nas possibilidades de uso o design é útil e aplicável às pessoas com 

habilidades diferenciadas. 

Flexibilidade no uso o design atende a uma ampla gama de indivíduos, preferências 

e habilidades.  

Uso Simples e intuitivo o uso do design é de fácil compreensão, 

independentemente de experiência, nível de formação, conhecimento do idioma ou da 

capacidade de concentração do usuário. 

Captação da informação o design comunica eficazmente ao usuário as informações 

necessárias, independentemente de sua capacidade sensorial ou de condições 

ambientais.  

 Tolerância ao erro o design minimiza o risco e as conseqüências adversas de 

ações involuntárias ou imprevistas.  

Mínimo esforço físico o design pode ser utilizado com um mínimo de esforço, de 

forma eficiente e confortável.  

     Assim Acessibilidade Universal engloba os conceitos de Acessibilidade e Desenho 

                                                           
5 O conceito de Acessibilidade e os princípios do desenho acessível, aqui apresentados, têm 
como fonte de referência a obra de SASSAKI e o acesso ao Site ACESSIBILIDADE BRASIL 
(2009), conforme indicado na bibliografia. 
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Universal para romper as barreiras arquitetônicas e barreiras da comunicação (LBS e 

BRAILLE). Este conceito de Acessibilidade Universal deverá estar relacionado à 

perspectiva da eliminação das barreiras dos preconceitos e dos mitos em relação às 

diferenças humanas para que possa cumprir seus objetivos de construção de uma 

sociedade para todos e todas. 

O conceito de acessibilidade universal supera com acréscimos o conceito já 

ultrapassado de supressão de barreiras à mobilidade em áreas específicas 

nos momentos de planejar, projetar e construir. Portanto, a acessibilidade, 

entendida no sentido de ação constitutiva do entorno urbano, engloba todo o 

conjunto do espaço construído, incluindo os aspectos da edificação, do 

urbanismo e do transporte em suas múltiplas interfaces (LIPPO, 2005, 

p.346/347).  

 

     O que está expresso neste conceito é uma ideia de superação da segregação 

social e da possibilidade de acesso ao mundo para aqueles que historicamente 

estiveram fora do convívio social e da circulação pelo mundo. Uma sociedade inclusiva 

é o que se almeja e para tanto a arquitetura deve prever a diversidade das 

características físicas das pessoas, o transporte e os locais de circulação urbanos 

devem ser livres de barreiras. Para, além disso, as barreiras dos preconceitos que 

impedem as pessoas de se comunicar com as diferenças precisam ser rompidas e 

superadas. 

    A acessibilidade universal que prevê acesso ao mundo a todas as pessoas, 

independentemente do fato de ter ou não deficiência ou alguma outra diferença 

aparente é algo que se coloca no horizonte do mundo do trabalho e do trabalhador. 

Para que isso seja uma realidade no espaço concreto e cultural das instancias da 

sociedade vai depender das forças sociais em movimento e do processo de 

conscientização que depende também de cada um de nós e da articulação dos 

grandes grupos humanos que se mobilizam para exigir que se cumpram os seus 

direitos.   

     Conforme a orientação dos pressupostos emanados da Convenção Sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, a concepção de acessibilidade universal 

deve se constituir em diretriz básica, de princípio norteador de todas as políticas 

setoriais específicas, evitando-se assim a constituição de guetos, cujo efeito mais 

nefasto seria precisamente o de desobrigar as diferentes políticas setoriais de 

procederem as suas respectivas adequações. 

     Um amplo debate tem acontecido em torno do reconhecimento e do necessário 

exercício do protagonismo da pessoa com deficiência. A tendência histórica das 
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instituições foi o paternalismo e o "falar por", "falar em nome de", hoje o movimento 

organizado das PcD não quer mais que se repita essa história  De um lado o 

necessário protagonismo que coloca à frente das deliberações, o sujeito com 

deficiência. Por outro lado a articulação do movimento das PcD com as demais 

instâncias sociais, a fim de que não haja isolamento e a perpetuação da segregação. 

     Não se constrói cidadania com benesses, com distribuição de cadeiras de rodas, 

com fornecimento de próteses e órteses. Devido à segregação histórica desse 

segmento da população, alguns recursos da política de assistência social precisam ser 

garantidos. A tônica das reivindicações do movimento organizado das PcD requer, 

entretanto, como palavra de ordem deste momento histórico, a cidadania. 

Considerações Finais  

 

       Todo ser humano, independentemente da sua condição de gênero, de etnia, de 

orientação sexual, de posicionamento político e religioso, de sua idade e de quaisquer 

outras características que os diferenciem, tem o direito e o dever de fazer parte do 

mundo ao qual pertence. Todo e qualquer cidadão tem também, o direito de usufruir 

os bens que sua sociedade acumulou e os espaços socialmente construídos para sua 

espécie humana. Sem isso fica difícil poder dizer que temos uma sociedade 

verdadeiramente humana. 

A Convenção da ONU de 2006 trouxe contribuições muito significativas acerca 

do tema, tornando-se um marco histórico extremamente relevante. Em contraponto, 

mesmo após todos os avanços obtidos, é possível observar que a forma de 

organização da sociedade contemporânea ainda não permite o acesso igualitário e 

uma condição de acessibilidade que aqui caracterizamos como embrionária. 

Procuramos demonstrar que o conceito de Acessibilidade Universal não está voltado 

unicamente para as pessoas com deficiência, mas refere-se a uma nova forma de 

organizar os espaços e a cultura no desenvolvimento das relações sociais.  

           Neste sentido, se faz necessário, que se configurem políticas públicas na 

perspectiva da acessibilidade universal. Cada pessoa possui a sua diferença e, sua 

marca pessoal deveria ser respeitada e reconhecida no social, por fazer parte da 

condição de ser humano. Os dados da Cartilha do Censo de 2010 são de grande valia 

para a visibilidade do tema em estudo e a partir do mesmo a construção de políticas 

com maior efetividade social na área da acessibilidade universal. 

R 
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