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Já somos mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Alguns nas-
cem com limitações, outros manifestam aos poucos e há os que as adquirem em acidentes 
ou após uma doença.

A deficiência visual é a de maior incidência na nossa população, seguida pela motora, 
auditiva e mental ou intelectual. 

As de origem genética podem surgir durante a gestação, no parto ou nos primeiros dias 
de vida. Há as que são consequência de doenças transmissíveis ou crônicas, lesões, desnu-
trição, abusos de drogas, perturbações psiquiátricas e traumas. 

Em certos casos é possível evitar as deficiências com exames pré-natais e pós-natais 
feitos de forma adequada. Em outros, a adoção de cuidados para evitar a asfixia do bebê e, 
consequentemente, sequelas neurológicas e atraso no seu desenvolvimento é dever profis-
sional do obstetra.

O trânsito é um dos maiores causadores de deficiências na atualidade. Nele são mutila-
dos, em média, mais de 500 mil brasileiros todos os anos. 

A Engenharia tem papel fundamental na melhoria da qualidade de vida de milhares de 
pessoas vítimas de deficiências das mais variadas origens. É ela também que garante a in-
clusão de quem muitas vezes sofre duas vezes, por causa das limitações e do preconceito. 

As contribuições tecnológicas podem ser vistas desde as edificações com acessibilida-
de garantida até na mobilidade urbana, com calçadas seguras, veículos adaptados, cadeiras 
motorizadas e semáforos inclusivos. 

Na Educação Inclusiva, os avanços que as mais variadas áreas da Engenharia trouxe-
ram são imensos. Livros falados, computadores adaptados com mouse acionador e softwares 
especiais, engrossadores de lápis, e mobiliário especial para atender a necessidades postu-
rais são alguns dos recursos que facilitam a comunicação e aprendizado e passaram a ser 
conhecidos como tecnologias assistivas. 

Este livro tem como missão trazer o olhar social para uma população que está deixando 
de ser minoria, pois quase 24% dos brasileiros, hoje, têm algum tipo de deficiência. 

As contribuições da Engenharia são muitas. A tecnologia veio para ficar e transformar 
o mundo. Inovações podem trazer mais conforto e acessibilidade, mas a inclusão depende 
também da sensibilidade e da solidariedade humanas. 

Francisco Innocencio Pereira
Presidente AEAAMA e da Apae Monte Alto

INTRODUÇÃO
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A acessibilidade é um direito de todos. Defender a criação de espaços dos quais todas 
as pessoas possam usufruir com igualdade, liberdade e autonomia é um compromisso de 
cada cidadão.

É um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte e inclusive de siste-
mas e tecnologias de informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações 
de uso público, tanto na cidade como no campo. É a ausência de barreiras que garante a 
igualdade de oportunidades.

Desenho Universal 
É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços para usufruto, na maior 

medida possível, de todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específi co. 
Ou seja, projetos com Desenho Universal são aqueles que garantem igualdade de condições 
desde a sua concepção. 

Responsabilidade Profissional na Projeção e Execução de Ambientes 
Os profissionais da área tecnológica têm uma responsabilidade toda especial, uma vez 

que, por força da formação profissional, projetam e constroem os espaços para as pessoas e 
para a comunidade em geral. 

Projeto Acessível 
Para se considerar um projeto acessível é necessário que ele seja concebido dentro do 

conceito do Desenho Universal, obedecendo ao disposto nas normas técnicas da ABNT e à 
legislação em vigor, nas esferas federal, estadual e municipal.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ACESSIBILIDADE
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Espaços públicos
Calçadas, travessia e guias rebaixadas, estacionamentos, vegetação, sinalização tátil e 

mobiliário urbano.
Edificações
Acessos e circulação, portas, rampas, escadas, guarda-corpo, elevador, plataforma ver-

tical, banheiros, ambientação, áreas de esporte e lazer (incluindo piscinas), entre outros itens.

Espaços públicos
1 – Calçadas
• A calçada deve sempre acompanhar a guia do meio-fio, qualquer que seja a inclinação 

da via.
• Observar a continuidade nas calçadas vizinhas, evitando os indesejáveis “degraus”.
• Toda calçada deve ter uma faixa livre, com 1,20 m de largura no mínimo (rota acessí-

vel), para a circulação de pedestres. Nessa faixa não podem haver bancas, telefones, lixeiras, 
floreiras ou qualquer outro obstáculo.

2 - Travessias com guias rebaixadas
• Largura mínima de 1,20 m com inclinação máxima de 8%, abas laterais com largura 

mínima de 50 cm e inclinação máxima recomendada de 10%.
• Não deixar desnível entre o término da rampa e o leito carroçável.
• Realizar a obra junto à faixa de pedestre.
• Alinhar as rampas entre si nos lados opostos da via.
• Fazer o corte no canteiro central.
3 - Estacionamento (vagas preferenciais)
• O número de vagas reservadas para pessoas com deficiência deverá ser de 2% do to-

tal, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga para deficiente, mais 5% de vagas para idosos.
• Incluir um espaço adicional de circulação de cadeira de rodas com, no mínimo, 1,20 m 

de largura, que deverá estar associado à guia de acesso à calçada.
3.1 Sinalização visual para pessoas com deficiência ou com dificuldade de loco-

moção
• Horizontal: conforme a Resolução nº 236/2007 do CONTRAN (vagas em via pública) e 

a NBR 9050:2015 (vagas em espaço interno).
• Vertical: conforme a Resolução nº 304/2008 do CONTRAN (vagas em via pública) e a 

NBR 9050:2015 (vagas em espaços internos).
3.2 Sinalização visual para idosos
• horizontal e vertical: conforme a Resolução nº 303/2008 do CONTRAN.
• Localização vinculada à rota acessível, interligadas aos polos de atração.
• Na entrada e saída dos estacionamentos, utilizar a sinalização sonora e luminosa
de advertência.

4 - Vegetação
• Plantar na faixa de 0,70 m a partir da guia e preservar a faixa livre mínima de 1,20 m.
• Utilizar espécie adequada, que não possua raízes que danifiquem o passeio, que não 

tenha espinhos ou seja venenosa, que não libere frutos e resinas sobre o piso.
• É necessário manter a poda de galhos sempre acima de 2,10 m.

ITENS IMPRESCINDÍVEIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO
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5 - Sinalização tátil
Alerta - deve ser instalada:
• no piso em torno dos obstáculos suspensos, com altura entre 0,60 m e 2,10 m;
• nos rebaixamentos de calçadas;
• no início e término de escadas e rampas;
• junto a desníveis e paradas de ônibus;
• na frente das portas dos elevadores;
• ao longo do meio-fio, dependendo da legislação municipal;
• na divisa da calçada com lote, quando não houver muro divisório.
Divisa - deve ser instalada:
• em área de circulação, na ausência de guia de balizamento;
• em espaços amplos e nas paradas de ônibus;
• de forma transversais guias rebaixadas.
ATENÇÃO: usar somente o piso padrão indicado na NBR 9050:2015.

6 - Mobiliário urbano
• Telefones: altura dos comandos entre 0,80 m e 1,20 m, com indicação em Braille, piso 

tátil de alerta quando o volume superior é maior que o da base.
• Caixa de correio, lixeira e jardinagem: instaladas de modo que seu uso esteja entre 

0,80 m e 1,20 m utilização de piso tátil de alerta quando o volume superior é maior que o da 
base e, quando a altura é de até 2,10 m.

• Pontos de ônibus e bancas de jornal: instalar fora da faixa livre de pedestre.
• Semáforo sonoro: ver a localização e o dispositivo para acionamento por pessoas 

com deficiência visual.
ATENÇÃO: todo o mobiliário urbano deve ser instalado fora da faixa livre de 1,20 m.

Edificações
1 - Acessos e circulação
• piso regular, anti derrapante e não trepidante;
• os desníveis, entre 5 mm e 15 mm, devem ser rampados;
• grelhas com espaçamento máximo de 1,50 m;
• capachos embutidos, desnível máximo de 5 mm;
• circulação interna: observar tabela a seguir:

2 - Portas
• Largura livre mínima: 0,80 m.
• Maçaneta, tipo alavanca.
• Sinalização: visual (observar o contraste do texto com o fundo) e tátil (relevo e Braille).
 OBSERVAÇÃO: em portas de folhas dupla, pelo menos uma folha deve ter largura 
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mínima livre de 0,80 m.

3 - Rampas
• São consideradas rampas superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5%.
• Inclinação máxima: 8%.
• Sinalização tátil de alerta no início e no final da rampa.
• Patamar no início, no término e entre os segmentos das rampas, e a cada 0,80 m de 

altura (dependendo da inclinação utilizada).
• Guia de balizamento com altura mínima de 5 cm.
• Corrimão com seção de 3 cm a 4,5 cm, contínuo, duplo dos dois lados, com prolonga-

mento de 30 cm nas extremidades.
• Guarda-corpo integrado ao corrimão.

Equação para calcular a inclinação das rampas:
i = inclinação, expressa em porcentagem (%)
h = altura do desnível
C = comprimento da projeção horizontal

ATENÇÃO: na existência de rampas e escadas, não esquecer o patamar em frente às 
portas.

4 - Escadas
• Largura mínima de 1,20 m.
• Degraus: espelho entre 16 cm e 18 cm e piso entre 28 cm e 32 cm.
• Corrimão nos dois lados, contínuo, com altura de 0,92 m, seção de 3 a 4,5 cm, prolon-

gamento mínimo de 30 cm nas extremidades.
• Em escolas, o corrimão deve ser duplo.
• Sinalização tátill no início e no fim da escada.
• Sinalização visual contrastante em cada degrau.
• Corrimão intermediário, quando se tratar de escada com largura superior a 2,40 m.

5 - Guarda-corpo
• Nos desníveis, instalar guarda-corpo com 1,05 m de altura do piso acabado.

6 - Elevador
• Dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m.
• Entrada mínima livre de 0,80 m.
• Sinalização tátil de alerta no piso em frente à porta.
• Piso da cabine contrastando com o da circulação.
• Comandos sonoros e em Braille.
• Corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo a uma altura de 0,89 a 0,90 m.
• Placa de identificação do pavimento em ambos os lados dos batentes da porta, na 

mesma altura da botoeira.
• Atender integralmente à NBR NM 313:2007.

7 - Plataforma vertical
• Para vencer desníveis em edificações de uso público ou coletivo de até 2 m e desní-
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veis em edificações de uso particular de até 4 m, a plataforma não precisa ser enclausurada.
• Exige-se fechamento contínuo nas laterais até 1,10 m do piso.
• Para vencer desníveis em edificações de uso público ou coletivo de até 9 m, exige-se 

caixa enclausurada.
• Dimensões mínimas recomendadas de 1,25 m x 0,80 m (privado) e 1,40 m x 0,90 m 

(público), de acordo com a norma NBR ISO 9386-1:2013.
• Entrada mínima livre de 0,80 m.
• Sinalização tátil de alerta no piso em frente à porta.

8 - Banheiros acessíveis
• Entrada independente do banheiro coletivo (observar a necessidade de oferta de box 

acessível, inclusive dentro dos banheiros coletivos).
• Dimensão mínima de 1,50 m x 1,70 m sem chuveiro.
• Porta com abertura livre de 0,80 m, com giro para fora e com puxador horizontal inte-

grado à maçaneta do tipo alavanca.
• Deve-se prever a instalação de campainhas, alarmes ou interfones a 40 cm do piso 

nos sanitários isolados.
• Nos boxes comuns, as portas devem ter vão livre mínimo de 0,80 m e conter uma área 

livre no mínimo de 0,60 m de diâmetro.
• Consultar ítem 7 da NBR 9050:2015.

9 - Lavatório
• Deve ser instalado dentro do box (sem coluna inteira ou armário), em local que não 

interfira na área de transferência.
• A borda superior deve ter altura de 0,78 m a 0,80 m e a inferior de 0,73 m.
• A torneira deve ser do tipo alavanca.
• Deve ser instalada barra de apoio na altura da borda superior.
• Observar a faixa de alcance para instalação dos acessórios.

10 - Acessórios
• Os acessórios devem estar numa faixa entre 0,80 m a 1,20 m do piso.
• Para um espelho instalado em posição vertical, a altura máxima da sua borda inferior 

deve ser de 0,90 m do piso acabado. Tal medida passará a ser de 1,10 m para o caso de es-
pelho inclinado em 10° em relação ao plano vertical.

• A borda superior do espelho deve ter sempre a altura de 1,80 m do piso acabado.

11 - Mictório
• Deve ter altura de 0,60 m a 0,65 m.
• As barras verticais de apoio devem ser fixadas com afastamento de 0,60 m, instaladas 

a uma altura de 75 cm do piso acabado, com comprimento mínimo de 0,70 m.

12 - Box para chuveiro
• Dimensão mínima de 0,90 m x 0,95 m.
• Banco articulado ou removível.
• Barras de apoio - horizontal e vertical.
• Espaço adicional de 30 cm na parede do banco.
• Instalar os comandos do chuveiro na parede lateral do banco.
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13 - Ambientação
• Uma parte da superfície do balcão (com extensão mínima de 0,90 m) deve ter altura 

de, no máximo, 0,90 m do piso.
• O balcão deve possuir altura inferior de, no mínimo, 0,73 m do piso e profundidade livre 

inferior de, no minimo 30 cm.
• É necessário um espaço livre de circulação entre o mobiliário de, no mínimo, 0,90 m.

14 - Cinemas, teatros, auditórios e similares
• Os cinemas, teatros, auditórios e similares, incluindo locais de eventos temporários, 

mesmo que para público em pé, devem possuir, na área destinada ao público, espaços reser-
vados para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

• Consultar item 10.3 da NBR 9050:2015.

15 - Locais de esporte, lazer e turismo
• Todas as portas existentes na rota acessível, destinadas à circulação de praticantes de 

esportes que utilizem cadeiras de rodas do tipo “cambadas”, devem possuir vão livre de, no 
mínimo, 1 m, incluindo as portas dos sanitários e vestiários.

• Consultar item 10.11 da NBR 9050:2015.

16 - Locais de hospedagem
• Em hotéis, motéis, pousadas e similares os auditórios, salas de convenções, salas de 

ginástica, piscinas, entre outros, devem ser acessíveis.
• Os dormitórios acessíveis com banheiros não podem estar isolados dos demais, mas 

distribuídos em toda a edificação, por todos os níveis de serviços e localizados em rota aces-
sível.

• O percentual de dormitórios acessíveis é determinado em legislação específica.
• As dimensões do mobiliário dos dormitórios acessíveis devem atender às condições 

de alcance manual e visual e ser dispostos de forma a não obstruírem uma faixa livre mínima 
de circulação interna de 0,90 m de largura, prevendo área de manobras para o acesso ao 
banheiro, camas e armários.

• Os dispositivos de sinalização e alarme de emergência devem alertar as pessoas com 
deficiência visual e as pessoas com deficiência auditiva.

• O sanitário deve possuir dispositivo de chamada para casos de emergências.
• Quando nas unidades acessíveis forem previstas cozinhas ou similares, deve ser ga-

rantida a condição de circulação, aproximação e alcance dos utensílios. As pias devem pos-
suir altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m.

• Consultar item 10.9 da NBR 9050:2015.

17 - Piscinas
• O piso no entorno das piscinas não pode ter superfície escorregadia ou excessiva-

mente abrasiva. As bordas, degraus de acesso à água, corrimãos e barras de apoio devem 
ter acabamento arredondado. O acesso à água deve ser garantido por meio de uma das 
alternativas:

a) bancos de transferências;
b) degraus submersos;
c) rampas submersas;
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d) equipamentos de transferência para piscinas com profundidade máxima de 1,20 m.
• Os degraus submersos devem ter o piso variando de 35 cm a 43 cm e espelho de, no 

máximo, 20 cm, além da instalação de corrimãos em cada degrau ou contínuo.
• A inclinação das rampas de acesso à água pode ser de no máximo 8,33 % e o piso 

deve atender às especificações da Norma. A rampa deve ter corrimão nos dois lados, a 0,70 
m do piso.

• Nas piscinas onde houver ducha, pelo menos uma deve garantir o acesso de pessoa 
em cadeira de rodas.

• Recomenda-se a instalação de barras de apoio nas bordas internas das piscinas, na 
altura do nível da água, em locais que não interfiram com o acesso à água.

• Consultar item 10.12 da NBR 9050:2015.
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Códigos de Obras dos Municípios

Leis Federais
• Lei nº 10.048/2000 e Lei nº 10.098/2000, regulamentadas pelo Decreto nº 5.296/2004
• Lei nº 10.741/2003
• Lei nº 13.146/2015

Resoluções do CONTRAN
• Resolução 236/2007
• Resolução 303/2008
• Resolução 304/2008

Normas da ABNT
• NBR 9050:2015 - acessibilidade a edifi cações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos
• NBR ISO 9386-1:2013 - plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mo-

bilidade reduzida;
• NBR 14021:2005 - transporte, acessibilidade no sistema de trem urbano e metropoli-

tano;
• NBR 14022:2009 - acessibilidade em veículos de características urbanas para o trans-

porte coletivo de passageiros;
• NBR 15250:2005 - atendimento em caixa de autoatendimento bancário;
• NBR 15290:2005 - acessibilidade em comunicação na televisão;
• NBR 15320:2005 - acessibilidade a pessoa com defi ciência no transporte rodoviário;
• NBR 15450:2006 - acessibilidade de passageiros no sistema de transporte aquaviário;
• NBR NM 313:2007 - elevadores de passageiros - requisitos de segurança para cons-

trução e instalação.

Nota
• Outras legislações e normas estão disponíveis no site do Crea-SP no link
http://www.creasp.org.br/acessibilidade

LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS
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*Valéria Cristina Ribeiro

1. Por que?
A ONU estima que, em todo mundo, há mais de um bilhão de pessoas com deficiência. 

Isso significa que uma em cada sete pessoas possui algum tipo de deficiência. Diz, também 
que cerca de 80%, vivem em países em desenvolvimento.

No Brasil, de acordo com o senso de 2010, as pessoas com deficiência somam mais de 
45 milhões. Em outras palavras, um quarto da população brasileira forma esse coletivo. Ainda, 
considerando que esse dado remonta a 2010, é razoável inferir que os números, atualmente, 
são ainda mais expressivos.

Apesar desses dados, é interessante notar que apenas 115.783 pessoas com deficiên-
cia estão inseridas no mercado de trabalho formal e desses, 90,48% possuem vínculo em-
pregatício por tempo indeterminado, sob a regência da CLT. Ínfimos 1,41% encontram-se em 
órgãos do poder executivo.[1]

Diante desses quantitativos, é de se perguntar: onde estão essas pessoas? Porque não 
as vemos cotidianamente nos espaços de lazer, nos ambientes de trabalho, nas cidades, nas 
instituições educacionais?

Senão, vejamos.

2. Da exclusão à integração.
O preconceito em relação às pessoas com deficiência é de longa data e variou muito de 

acordo com a época e local. Não se pretende aqui fazer uma linha do tempo minuciosa sobre 
o tratamento dispensado a esse coletivo, mas somente ilustrar alguns exemplos.

Assim, pode ser citada a Lei das XII Tábuas[2] (450 a.C.), que na Tábua IV, autorizava 
o pai a matar o filho que nascesse com qualquer tipo de deficiência, desde que o expusesse 
a cinco vizinhos que serviriam como testemunhas.

Durante muito tempo, na Grécia Antiga, era comum matar crianças que nascessem com 
algum tipo de deformidade. Uma criança “defeituosa” era uma agressão ao ideal de beleza 
quase perfeito dos espartanos, por exemplo. Se a própria natureza havia tornado o bebê 
inapto para a vida era um contrassenso criá-la. Tratava-se de seleção natural. Séculos mais 
tarde a mesma ideia continuava sendo defendida por filósofos como Sêneca, segundo o qual 
toda criança com deficiência deveria ser eliminada.[3] Nessa etapa da humanidade, as pes-
soas com deficiência não eram sequer consideradas seres humanos, sendo rejeitadas pela 
sociedade.[4]

Durante o período medieval, quando o mundo europeu viveu com receio das epidemias, 
por falta de infraestrutura e recursos, as deficiências físicas congênitas eram consideradas 
sinais da ira celeste. Aqui, a concepção da deficiência passou a ser de natureza religiosa, de 
forma que a pessoa era considerada como um ser demoníaco.

Todavia, a assunção do ideário cristão fez com que essas pessoas não pudessem mais 
ser eliminadas, mas continuavam entregues à própria sorte, dependendo da boa vontade e da 
caridade para sua sobrevivência. As atitudes em relação a esse coletivo tinham o caráter de 
segregação/proteção e caridade/castigo. Ao mesmo tempo em que se lhes garantiam abrigo, 
alimentação e proteção, eram confinadas.

Mais adiante, a partir do século XVIII, com o surgimento da ciência moderna, levantam-

ACESSIBILIDADE: UMA QUESTÃO URGENTE
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-se novas ideias acerca da deficiência. Nesse período, a tese da organicidade prevaleceu 
sobre a tese teológica ou moral. Entendeu-se que as deficiências são causadas por fatores 
naturais e não por fatores espirituais, favorecendo-se a compreensão da deficiência como um 
“problema” médico e não teológico ou moral. São desse período, as primeiras ações de tra-
tamento médico e internação hospitalar que se caracterizavam pela existência de locais para 
confinar, mais do que tratar.

A ideia de que a pessoa com deficiência era incapacitada e inválida levou a sociedade 
a se manter omissa em relação ao atendimento das necessidades desse segmento. Somente 
após o século XVIII é que a sociedade começou a se organizar e propor ações para a melho-
ria do atendimento às pessoas com deficiência.

Essas ideias representam dois modelos pelos quais as pessoas com deficiência foram 
tratadas durante os períodos retratados: o de prescindência e o médico.

No ensinamento de Agustina Palacios[5], o primeiro modelo – de prescindência – cor-
responde à ideia de que a deficiência tem um motivo religioso. Diante desse paradigma, as 
pessoas com deficiência são consideradas desnecessárias por diferentes razões: não contri-
buem com a comunidade, guardam mensagens diabólicas e são consequência da raiva dos 
deuses. Portanto, suas vidas não merecem ser vividas. Em decorrência dessas premissas, a 
sociedade prescinde das pessoas com deficiência por meio de políticas eugênicas ou confi-
nando-as em espaços destinados aos “anormais”.

Sidney Madruga[6], subdivide esse modelo no submodelo eugenésico, situado na an-
tiguidade clássica, com a prática do infanticídio e no submodelo marginalização, ocorrido 
durante a Idade Média, cuja característica é a exclusão, seja por compaixão, seja por medo, 
por considerar a pessoa com deficiência objeto de malefícios. Palacios identifica, nesses dois 
pontos de vista, um denominador comum: a dependência e a submissão. Tais pessoas são 
tratadas como objeto de caridade e consideradas como sujeito de assistência.

Ainda de acordo com Agustina Palacios, o segundo modelo – reabilitador ou médico 
– corresponde à filosofia que considerou que as causas que originam a deficiência não são 
religiosas, mas científicas (derivadas de limitações individuais das pessoas). Neste arquétipo, 
as pessoas com deficiência já não são consideradas inúteis ou desnecessárias. Busca-se re-
abilitá-las e o fim primordial que se persegue é “normalizá-las”, embora isso implique ocultar 
a diferença que a deficiência representa. Aqui, o problema passa a ser a pessoa, com suas 
diversidades e dificuldades, a qual precisa de ser reabilitada –psíquica, física, mental e sen-
sorialmente.

Segundo Madruga, e conforme mencionado acima, o modelo médico surge ao fim da 
Segunda Guerra Mundial, ante os efeitos laborais suportados pelos “feridos de guerra” e pro-
picia o surgimento dos serviços de assistência sociais institucionalizados, a educação espe-
cial, os benefícios de reabilitação médica e as cotas laborais.[7]

Diante desses modelos, pode-se perceber o modus operandi da sociedade ao adotar 
cada um deles em suas respectivas épocas.

Na Antiguidade Clássica, a sociedade atuou sob a mentalidade da exclusão. As pesso-
as com deficiência eram simplesmente eliminadas sob a égide do submodelo eugênico.

Mais tarde, durante a Idade Média, permanece a ideia de exclusão e surge a ideia de 
marginalização, caracterizando esse submodelo que segregou o grupo em hospitais, manicô-
mios ou outras instituições.

Conforme visto, o modelo médico, trouxe a ideia de integração no momento em que as 
pessoas com deficiência eram reabilitadas para se integrarem na sociedade. Tinham de se 
adaptar aos padrões exigidos e aceitos pela sociedade.
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3. O paradigma da inclusão.
Um longo caminho foi percorrido pelas pessoas com deficiência desde a época em eram 

eliminadas até o presente momento histórico. Todavia, apesar do transcurso do tempo e de 
inegável mudança no panorama desse coletivo, essa luta ainda está longe de se encerrar.

Percebe-se, pelo exposto até o momento, que a visão da deficiência está relacionada 
a fenômenos sociais diante das diferentes sociedades, tendo passado por significados di-
ferenciados – começando pelo discurso místico até à sua compreensão como patologia e, 
finalmente, como manifestação da diversidade humana, o que levaria a afirmar que, no século 
XXI, os modelos de prescindência e médico estariam ultrapassados pelo novo paradigma do 
modelo social.

Segundo Marcelo Medeiros e Débora Diniz, o modelo social surge na década de 1960, 
no Reino Unido, como reação às abordagens biomédicas. Destacam esses autores que a 
ideia básica do modelo é a de que a deficiência não deve ser entendida como um problema 
individual, mas como uma questão eminentemente social, transferindo a responsabilidade 
pelas desvantagens das pessoas com deficiência de suas limitações corporais para a incapa-
cidade da sociedade de prever e ajustar-se à diversidade. Dispõem, ainda, que a deficiência 
é uma experiência resultante da interação entre características corporais do indivíduo e as 
condições da sociedade em que ele vive, isto é, da combinação de limitações impostas pelo 
corpo com algum tipo de perda ou redução de funcionalidade (“lesão”) com uma organização 
social pouco sensível à diversidade corporal.[8]

Sob esse ponto de vista, o “problema” não está no indivíduo, mas no próprio comporta-
mento estigmatizado em relação àqueles considerados “diferentes”. O “problema”, nesse as-
pecto, tem origens sociais, econômicas, culturais e históricas, e sua solução depende de uma 
sociedade acessível a todos, sem distinção. Significa dizer que a deficiência é uma questão 
de direitos humanos.

Palacios descreve-o como aquele que considera que as causas que originam a defici-
ência não são religiosas, nem científicas, mas, em grande medida, sociais. Nessa filosofia, se 
entende que as pessoas com deficiência podem contribuir com a sociedade na mesma medi-
da que as demais pessoas, mas sempre com a valorização e o respeito pela diferença. Esse 
molde, no dizer na autora, encontra-se intimamente relacionado com a assunção de determi-
nados valores intrínsecos aos direitos humanos. Aspira potencializar o respeito pela dignidade 
humana, a igualdade e a liberdade pessoal, propiciando, com isso, a inclusão social e a sedi-
mentação de determinados princípios: vida independente, não discriminação, acessibilidade 
universal, normalização do entorno, diálogo civil, entre outros. Parte da premissa de que a 
deficiência é, em parte, uma construção e uma forma de opressão social; o resultado de uma 
sociedade que não considera as pessoas com deficiência. Ainda, destaca a autonomia da 
pessoa com deficiência para decidir acerca de sua própria vida e centra-se na eliminação de 
qualquer tipo de barreira a fim de proporcionar uma adequada equiparação de oportunidades.

O ideal desse modelo, portanto, é a inclusão da pessoa com deficiência em todos os 
âmbitos da sociedade. Não mais exclusão, segregação ou integração.

Todavia, um extenso período de ausência de políticas e programas que promoveriam a 
inclusão dessa minoria privilegiou o predomínio do modelo médico como recurso explicativo 
da deficiência no Brasil, assim como a compreensão da deficiência como um fenômeno ligado 
ao azar ou a uma experiência privada. Assim, a efetividade do paradigma social não é uma 
realidade que pode ser observada e comemorada pelas pessoas com deficiência. Além da 
ausência de políticas públicas, também o desconhecimento da sociedade em relação à defici-
ência, entre outros fatores, privilegia ações que visam tão-somente a integração que, por sua 
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vez, anda de mãos dadas com a segregação, com a exclusão.
Por isso, embora cerca de um quarto da população brasileira tenha algum tipo de defi-

ciência, essa coletividade permanece invisível.

4. Consequências da falta de efetividade do paradigma da inclusão.
As consequências da falta de inclusão podem ser vistas por meios de estatísticas que 

ratificam a ausência de políticas de inclusão social da pessoa com deficiência.
Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação do que de pessoas sem defi-

ciência. Apenas 45% dos meninos e 32% das meninas com deficiência completam o ensino 
primário nos países em desenvolvimento e 90% das crianças com deficiência não frequentam 
a escola, segundo a UNESCO.[9]

Têm também menor acesso à saúde. Mais de 50% das pessoas com deficiência não 
conseguem pagar por serviços de saúde.[10] De acordo com o Relatório Mundial Sobre a 
Deficiência (da Organização Mundial da Saúde e do Grupo Banco Mundial), há evidências de 
que intervenções promotoras da saúde, como as atividades físicas, são benéficas as pessoas 
com deficiência. Mas essas atividades raramente têm como alvo esse grupo e muitos encon-
tram múltiplas barreiras à sua participação. Por exemplo, acesso limitado a promoção da saú-
de tem sido documentado por pessoas com esclerose múltipla, AVC, poliomielite, deficiência 
intelectual e transtornos mentais.[11]

Estão mais expostas à violência e têm menor chance de obtenção de intervenção eficaz 
da polícia e dos órgãos de fiscalização, de proteção jurídica ou de cuidados preventivos. Es-
tudo realizado na Inglaterra aponta para esse fator.[12]

Pessoas com deficiência estão mais sujeitas à violência do que as pessoas sem defi-
ciência. Nos Estados Unidos, divulgou-se que a violência contra pessoas com deficiência é 
de 4-10 vezes maior do que contra pessoas sem deficiência. A prevalência de abuso sexual 
contra pessoas com deficiência mostrou ser maior, especialmente contra homens e mulheres 
internados com deficiência intelectual, parceiros íntimos e adolescentes.[13]

No Brasil, reportagem da Folha de São Paulo de 11/9/2017, que apresentou dados iné-
ditos do Sistema de Informação e Agravos de Notificação (Sinan)[14], do Ministério da Saúde, 
informa que o número de pessoas com deficiência estupradas quase dobrou, passando de 
941, em 2011, para 1.803, em 2016. Os casos representam quase 8% dos estupros atendidos 
pelos serviços de saúde.[15]

Têm menos acesso ao mercado de trabalho. Um levantamento realizado nos Estados 
Unidos descobriu que apenas 35% das pessoas com deficiência economicamente ativas es-
tão em atividade de fato – em comparação com 78% das pessoas sem deficiência[16]. No 
Brasil, de acordo com informação da Agência Brasil, apenas 403.255 pessoas com deficiência 
estão empregadas, o que corresponde a 1% das 45 milhões de pessoas com deficiência no 
país.[17]

Embora seja menor o acesso ao mercado de trabalho, ser pessoa com deficiência custa 
mais caro. Ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de um terço da renda, 
em média.[18] Mais uma vez, de acordo com o Relatório Mundial da Deficiência, as pessoas 
com deficiência e suas famílias costumam incorrer em custos adicionais para obter um padrão 
de vida equivalente ao das pessoas sem deficiência.[19]

O acesso aos meios de transporte também é limitado. Segundo o IBGE, menos da me-
tade das cidades brasileiras tinha frota de ônibus adaptada para pessoas com deficiência em 
2017.[20] Segundo levantamento da Pesquisa dos Municípios Brasileiros (Munic), também 
em 2017, 39,4% das cidades tinham frotas sem qualquer tipo de adaptação e apenas 11,7% 
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das cidades brasileiras tinham frotas totalmente adaptadas. Em pouco mais da metade dos 
municípios, 48,8%, as frotas estavam parcialmente adaptadas.[21]

A exclusão também aparece na cena urbana, pois existem lugares que não lhes são 
permitidos por falta de acessibilidade. Por exemplo, dados tabulados a pedido do Portal G1 
pela Fundação Lemann e pela Meritt, indicam que apenas 23 municípios brasileiros contam 
com todas as suas escolas acessíveis – incluindo banheiros totalmente adequados para pes-
soas com deficiência.[22]

Também nesse aspecto, Auditoria realizada em 2016 pelo Tribunal de Contas do Distrito 
Federal em vias públicas e prédios públicos da Capital da República, revelou, entre outras 
coisas, que 93,52% dos pontos de ônibus e terminais rodoviários não atendem aos requisitos 
mínimos de acessibilidade. Constatou que 99,07% dos trajetos analisados possuem falhas de 
acessibilidade. No tocante ao interior das edificações, verificou que 100% dos prédios ava-
liados não atendem aos requisitos mínimos de acessibilidade, apresentado passeio irregular 
ou inexistente, falta de piso tátil de alerta e direcional, ausência de rampas e presença de 
obstáculos no passeio.[23]

Todo esse cenário pode ser justificado e resumido por uma única causa: falta de aces-
so que, por sua vez, da força à exclusão.

5. O que pode mudar essa realidade?
Apenas a plena inclusão da pessoa com deficiência em todas os âmbitos da sociedade 

tem o condão de mudar essa realidade.
Inclusão, como um paradigma de sociedade, é o processo pelo qual os sistemas sociais 

comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana - composta por etnia, raça, 
língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos - com a partici-
pação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações.[24]

Essa é a meta a qual precisa de ser atingida. Mas como?
Ora, se a falta de acesso promove esse cenário de exclusão, a garantia do direito fun-

damental à acessibilidade tem o poder de transformá-lo. Como a possibilidade de qualquer 
pessoa, com ou sem deficiência, acessar um lugar, serviço, produto ou informação de manei-
ra segura e autônoma, a acessibilidade é o instrumento capaz de retirar da invisibilidade esse 
grupo de pessoas.

Esse “estado de acesso” foi determinado pela Convenção Internacional Sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência para todos os ambientes como princípio e regra ao mesmo 
tempo, e exige que sejam eliminadas as barreiras existentes, especialmente as que foram 
concebidas pelo próprio ser humano, e que novos espaços e formatos sejam desenhados 
livres de barreiras, para não obstaculizar o pleno gozo e exercício dos direitos das pessoas 
com deficiência.[25]

O objetivo da acessibilidade, portanto, é permitir um ganho de autonomia e de mobili-
dade a um número maior de pessoas para que usufruam os espaços com mais segurança, 
confiança e comodidade.

A acessibilidade é, pois, pressuposto para que as pessoas com deficiência possam 
exercer os direitos que a Constituição lhes garante. E não apenas é pressuposto para o exer-
cício dos direitos que a Lei Maior confere especificamente a esse grupo, mas é pressuposto 
para o exercício pelas pessoas com deficiência também dos direitos conferidos a todas as 
pessoas, com ou sem deficiência. O direito de ir e vir, por exemplo, consagrado no artigo 5º, 
inciso XV, da Constituição Federal, fica inviabilizado ou diminuído para as pessoas com defi-
ciência se não houver acessibilidade nas vias e edifícios públicos ou privados de uso coletivo, 
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assim como nos meios de transporte coletivo.

6. Marco Legal.
A acessibilidade, direito de cunho instrumental, necessário para a fruição dos mais bási-

cos direitos pelas pessoas com deficiência; bem como para a concretização de sua inclusão, 
tem sua fundamentação assentada em sólidas bases no ordenamento jurídico nacional.

A Constituição Federal de 1988, que constitui marco para diversas áreas do Direito, não 
olvidou o direito à acessibilidade. Para a sua concretização, a Constituição distribuiu compe-
tência legislativa e administrativa entre os entes que compõem a Federação. No art. 24, inciso 
XIV [26], atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar sobre 
a proteção e integração (leia-se inclusão) das pessoas com deficiência. Ainda, no § 2º do 
art. 227 [27], previu expressamente o direito ao meio ambiente urbano acessível e inclusivo, 
como concretização do direito à igualdade material. No art. 244, determinou a Carta de 88 que 
mesmo os logradouros, prédios de uso público e veículos de transporte coletivo que tenham 
sido construídos anteriormente à sua vigência deveriam ser adaptados de forma a garantir o 
acesso adequado às pessoas com deficiência. [28]

De seu turno, A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, 
em seu artigo 9, traz o dever de implementação de acessibilidade pelos Estados-Partes, nos 
seguintes termos:

“Artigo 9
Acessibilidade
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e parti-

cipar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-Partes tomarão as medidas apro-
priadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive 
aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e ins-
talações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas me-
didas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade. ”

Neste ponto, é de se considerar que a Convenção supracitada foi internalizada pelo 
Estado brasileiro por meio do Decreto Legislativo n. 186, de 2 julho de 2008, que foi votado 
da forma prevista pelo art. 5º, § 3º [29], da CF. Dessa forma, tem-se que a Convenção possui, 
no ordenamento jurídico pátrio, equivalência de emenda à Constituição, e, assim, está no seu 
ápice.

Assim, o Estado brasileiro, ciente do seu papel fundamental na formação de uma so-
ciedade mais justa, inclusiva e solidária, ao promulgar a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, (Decreto nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009), optou por elevar à égide constitucional a matéria em questão.

Como consequência disso, tal como ocorre com qualquer norma constitucional, a legis-
lação infraconstitucional lhe deve observância, não podendo contrariá-la. Portanto, a legisla-
ção ordinária deve conforma-se com seus princípios, inclusive no que respeita à acessibilida-
de, sendo que todo direito anterior à sua publicação e que lhe contrarie deve ser tido como 
revogado, bem como toda legislação posterior deve aderir a seus preceitos, sob pena de vício 
de inconstitucionalidade.

Hoje, portanto, além de ser direito instrumental, a acessibilidade se configura como prin-
cípio constitucional a par do que estabelece o art. 3º, f da Convenção:

“Artigo 3
Princípio gerais
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(...)
A acessibilidade.
(...)”
Não é só isso. Recentemente, e nessa mesma esteira, o país ganhou importante instru-

mento para a promoção da coletividade inclusiva: a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI), ou, ainda, Estatuto da Pessoa com Deficiência que passou a viger 
em janeiro de 2016. Sua tônica é a previsão do direito de as pessoas com deficiência serem 
incluídas na vida social nas mais diversas esferas, por meio de garantias básicas de acesso, 
a serem concretizadas por meio de políticas públicas (com ênfase nas áreas de educação, 
saúde, trabalho, infraestrutura urbana, cultura e esporte para as pessoas com deficiência) ou 
de iniciativas a cargo das empresas.

O Título III da LBI trata do tema da acessibilidade ao regulamentar a forma como o am-
biente social deve ser adaptado (ou readaptado) para propiciar espaço de convívio igualitário, 
desprovido de barreiras físicas e, portanto, sociais. [30]

Nessa normativa, a acessibilidade encontra-se definida em seu art. 3º, inciso I:
“Art. 3º. Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, infor-
mação 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. ”

A independência e a autonomia que permeiam o conceito de acessibilidade possuem 
respaldo no princípio da igualdade material (art. 5º, caput e § 1º, da Constituição da Repú-
blica), que decorre do valor dignitário da pessoa humana (art. 1º, III, da Carta Magna), e de-
mandam concretizações de ações que afastem as barreiras físicas e impeditivas do exercício 
igualitário da cidadania.[31]

São esses, portanto, os pilares do direto à acessibilidade à luz da normativa pátria: a 
Constituição da República, a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a 
Lei Brasileira de Inclusão.

7. Deveres jurídicos de acessibilidade.
Uma vez ratificada a Convenção com status de emenda constitucional, o Estado Brasi-

leiro assumiu o dever de, como Estado signatário, promover acessibilidade, na forma prevista 
pelos art. 4, f a i, 9 e 20.[32]

Visto isso, pode-se estabelecer, diante da normativa nacional, quais são os deveres 
jurídicos de acessibilidade. Para tanto, o ponto de partida é a Convenção com o disposto em 
seu já mencionado art. 9.

Todavia, o texto da Convenção enuncia uma obrigação internacional sem cogência [33], 
pois a dicção constitucional enuncia normas de eficácia limitada [34], sendo necessária a in-
tegração legislativa. Isso ocorreu por meio da Lei n. 10.098/2000, do Decreto n. 5296/2004 e, 
recentemente, da Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), todas instrumentalizando o 
dever de acessibilidade.[35]

Assim, tais deveres podem ser percebidos no disposto no art. 3º, inciso I, da LBI:
“Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, infor-
mação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços 
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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. ”

Dessa forma, os deveres se acessibilidade estão organizados dentro de quatro eixos:
a) edificações e equipamentos urbanos;
b) espaços e mobiliários;
c) transportes;
d) comunicação e informação.
O elemento comum a todos os eixos é o conceito de desenho universal, cuja definição 

também é dada pelo Estatuto em seu art. 3º, inciso II, sendo fixada como a concepção de 
ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade 
de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva (art. 3º, 
inciso III, da LBI).

O Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas para as pessoas com 
deficiência, mas para todas as pessoas. Sua ideia é, justamente, evitar a necessidade de am-
bientes e produtos especiais para pessoas com deficiências, assegurando que todos possam 
utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e objetos. Os sete prin-
cípios do desenho universal são mundialmente adotados para qualquer programa de acessi-
bilidade plena:

a) igualitário (uso equiparável): são espaços, objetos e produtos que podem ser utiliza-
dos por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para todos. Ex.: 
portas com sensores que se abrem sem exigir força física ou alcance das mãos de usuários 
de alturas variadas.

b) adaptável (uso flexível): design de produtos ou espaços que atendem pessoas com 
diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso. Ex.: 
computador com teclado e mouse ou programa do tipo “dosvox”, tesoura que se adapta a 
destros e canhotos.

c) óbvio (uso simples e intuitivo): de fácil entendimento para que uma pessoa possa 
compreender, independente de sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem, ou 
nível de concentração. Ex.: sanitários femininos e para pessoas com deficiência sinalizados 
com o símbolo universal.

d) conhecido (informação de fácil percepção): quando a informação necessária é trans-
mitida de forma a atender as necessidades do receptador, seja ela uma pessoa estrangeira, 
com dificuldade de visão ou audição. Ex.: utilizar diferentes maneiras de comunicação, tais 
como símbolos e letras em relevo, braile e sinalização auditiva.

e) seguro (tolerante ao erro): previsto para minimizar os riscos e possíveis consequ-
ências de ações acidentais ou não intencionais. Ex.: elevadores com sensores em diversas 
alturas que permitam às pessoas entrarem sem riscos de a porta ser fechada no meio do 
procedimento e escadas e rampas com corrimão.

f) sem esforço (baixo esforço físico): para ser usado eficientemente, com conforto e com 
o mínimo de fadiga. Ex.: maçanetas ripo alavanca, que são de fácil utilização, podendo ser 
acionada até com o cotovelo.

g) abrangente (dimensão e espaço para aproximação e uso): Estabelece dimensões e 
espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente 
do tamanho do corpo (obesos, anões etc.), da postura ou mobilidade do usuário (pessoas 
em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas etc.). Ex.: poltronas para obesos em 
cinemas e teatros; banheiros com dimensões adequadas para pessoas com cadeira de rodas 
ou as que estão com bebês em seus carrinhos.
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Visto o elemento comum a toda ação de acessibilidade, resta anaisar seus eixos.
O primeiro dever de acessibilidade é a acessibilidade relativa a edificações e equipa-

mentos urbanos, regulada pelos arts. 53 a 62, do Estatuto, bem como pela Lei n. 10.098/2000 
e pelo Decreto n. 5296/2004.

Ao mencionar espaços e mobiliários, a Lei trata tanto dos espaços urbanos (cidades) 
quanto dos espaços confinados. O mesmo se diga do mobiliário que se refere tanto ao mobi-
liário urbano, quanto ao de uso privado. No que se refere às cidades, ressalta-se que as cida-
des não podem ser hostis, portanto devem contar com rotas acessíveis e instituir diretrizes de 
desenvolvimento urbano que incluam regras de acessibilidade. Essa matéria está regulada de 
forma dispersa no bojo da LBI. Pode-se mencionar as regras contidas nos arts. 25; 42, inciso 
III; 44, §§ 1º, 3º e 5º; 112, todos do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Quanto ao dever de acessibilidade nos transportes, a matéria está normatizada pelos 
arts. 46 a 52, da Lei Brasileira de Inclusão. Neste ponto, cabe destacar que a legislação de-
manda que os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, 
as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis, de forma a 
garantir o seu uso por todas as pessoas.

A acessibilidade à informação e comunicação está definida pelos arts. 63 a 73, do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando se trata de atividades particulares, este tópico 
da acessibilidade já se reveste de grande importância. Porém, tem maior relevo quando se 
tem por objeto atividades de natureza pública, pois, nessas atividades, a comunicação e a 
informação consubstanciam o princípio constitucional da publicidade (art. 37, caput, inciso I, 
da CF) e o direito constitucional à informação (art. 5º, inciso XXXIII, da CF).

9. Conclusão
No mundo, as pessoas com deficiência somam mais de um bilhão de indivíduos e no 

Brasil, representam cerca de um quarto da população.
Apesar de constituírem significativa parcela da sociedade nacional, esse coletivo per-

manece invisível. Invisibilidade esta que pode ser explicada pela baixa efetividade do para-
digma de inclusão.

Desde a Antiguidade, passando pela Idade Média e posteriores períodos históricos, 
esse grupo foi considerado, no princípio, como castigado pela divindade, depois, como neces-
sitado de caridade pública, e, recentemente, como o único responsável por suas limitações. 
Assim é que se vê, em cada época, ora a prevalência do modelo de prescindência, ora do 
modelo médico.

Cada um desses modelos representou a forma pela qual a sociedade tratou as pessoas 
com deficiência, e demonstrou um caminho de passou pela exclusão (morte), segregação e 
integração.

No início do século XXI, com o advento da Convenção Internacional Sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDPD), surge o modelo social, entendido como aquele que 
considera que as causas que originam a deficiência não são religiosas, nem científicas, mas, 
em grande medida, sociais. Dispõem, ainda, que a deficiência é uma experiência resultante 
da interação entre características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que 
ele vive, isto é, da combinação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda 
ou redução de funcionalidade (“lesão”) com uma organização social pouco sensível à diversi-
dade corporal. Esse é o modelo que privilegia a inclusão social da pessoa com deficiência.

Ocorre que, embora o modelo social, abrigado pela CDPD, seja o paradigma atual, sua 
efetividade é baixa, pois a ausência de políticas públicas e programas sociais, privilegiou o 
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predomínio do modelo médico como recurso explicativo da deficiência no Brasil. Dessa forma, 
essa coletividade permanece na invisibilidade.

As consequências da falta de inclusão podem ser vistas por meio de estatísticas que 
demonstram a ausência dessas pessoas no sistema educacional, no mercado de trabalho, 
nas instituições de tratamento e prevenção de saúde, nos espaços de lazer e nas cidades.

Esse cenário, justificado e resumido por falta de acesso, que por sua vez denota exclu-
são, pode ser transformado por meio da plena inclusão da pessoa com deficiência em todas 
os âmbitos da sociedade. Assim, essa tão urgente inclusão pode ser concretizada por meio 
da materialização de corretas e adequadas condições de acessibilidade.

Ora, a acessibilidade, de natureza principiológica e direito de cunho instrumental, 
encontra sólidos pilares da legislação pátria. A começar pela Constituição da República de 
1988, em seus artigos 227, § 2º e 244, incluindo a Convenção Internacional Sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, incorporada ao direito brasileiro com status de norma constitu-
cional e, finalmente na Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015).

Considerando os enunciados da Convenção, verifica-se que o Estado Brasileiro assu-
miu o dever de promover a acessibilidade de forma a possibilitar a inclusão social da pessoa 
com deficiência em condições de igualdade com as demais pessoas. Tais deveres estão es-
tabelecidos de forma clara.

Assim, desses instrumentos, em especial no disposto no art. 9 da CDPD e no art. 3º, 
inciso I, da LBI é possível estabelecer os quatro eixos da acessibilidade, os quais exigem 
ações para sua concretização: edificações e equipamentos urbanos, espaços e mobiliários, 
transportes, comunicação e informação. Cada uma dessas vertentes precisa de ser supridas 
do elemento acessibilidade para que seja possível se falar em efetividade do paradigma de 
inclusão e, consequentemente, do modelo social.
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doc.htm?document=DocsProd%2FSeginf%2FInclus%C3%A3o%2FInclus%C3%A3o%20da%20Pessoa%20
com%20Defici%C3%AAncia.qvw&client=Ajax -
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e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa 

do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais.

[30] BUCAR, Daniel. Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência à Luz da Constituição da Repú-
blica. 1ª edição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018, p. 212.

[31] BUCAR, Daniel, op. cit., p. 212.
[32] Artigo 4
Obrigações gerais
1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos hu-

manos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por 
causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

(...)
Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações 

com desenho universal, conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de 
adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas com 
deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal quando da elaboração 
de normas e diretrizes; g) Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o 
emprego de novas tecnologias, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Secretaria de Direitos 
Humanos 30 inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos 
e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível; 
h) Propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, 
dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços 
de apoio e instalações; i) Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção 
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dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de as-
sistência e serviços garantidos por esses direitos.

Artigo 9
Acessibilidade 1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar 

plenamente de todos os aspectos da vida, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Secretaria 
de Direitos Humanos 35 os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com defi-
ciência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informa-
ção e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros servi-
ços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que 
incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, resi-
dências, instalações médicas e local de trabalho;

b) Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência.
2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:
a) desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibili-

dade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público;
b) assegurar que as entidades privadas que oferecem instalações e serviços abertos ao público ou de uso 

público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência;
c) proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de acessibilidade com 

as quais as pessoas com deficiência se confrontam; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
Secretaria de Direitos Humanos;

d) dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em Braille e 
em formatos de fácil leitura e compreensão;

e) oferecer formas de assistência humana ou animal e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e 
intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas ao 
público ou de uso público;

f) promover outras formas apropriadas de assistência e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar 
a essas pessoas o acesso a informações;

g) promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comu-
nicação, inclusive à internet;

h) promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de siste-
mas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis 
a custo mínimo.

Artigo 20
Mobilidade pessoal
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às pessoas com deficiência sua mobilidade 

pessoal com a máxima independência possível: a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, 
na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível; b) Facilitando às pessoas com deficiência 
o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas de assistência humana 
ou animal e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível; c) Propiciando às pessoas com 
deficiência e ao pessoal especializado uma capacitação em técnicas de mobilidade; Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência Secretaria de Direitos Humanos 45 d) Incentivando entidades que produzem ajudas 
técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à 
mobilidade de pessoas com deficiência.

[33] Embora as normas jurídicas contidas na Convenção sejam dotadas de caráter obrigatório, não há, 
no plano internacional, meio de coerção aptos a constranges determinado Estado signatário a cumprir com seus 
ditames.

[34] Normas constitucionais de eficácia limitada, na conhecida definição de José Afonso da Silva, são aque-
las que demandam integração legislativa para realizarem a totalidade de seus efeitos.

[35] PIO, Nuno R. Coelho. A tipificação do descumprimento do dever de acessibilidade como ato de impro-
bidade administrativa. Revista de Estado da Função Pública. Belo Horizonte, ano 5, n. 14, p. 182, maio/ago. 2016.
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DIREITO À ACESSIBILIDADE PARA OS PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS

*Anderson Silva

1. – EVOLUÇÃO HISTÓRICA, CONCEITO E TIPOS DE DEFICIÊNCIA

1.1 A Evolução Histórica
A conduta predominante na sociedade antiga era o tratamento com discriminação no 

que tange às pessoas com deficiência. Raramente observava-se outra forma de tratamento 
que não fosse pejorativa, porém, um pequeno grupo da sociedade considerava esse tipo se-
gregado como verdadeiras bênçãos divinas inseridas no grupo social correspondente.

Flávia Piovesan (2010, p. 223-224) determina que na construção dos direitos humanos 
das pessoas com deficiência, há quatro estágios, que acabam esclarecendo delimitando o 
assunto em tela. No primeiro estágio, há nitidamente a presença de intolerância com a pessoa 
com deficiência, sendo estas consideradas castigo dos deuses, aberrações e impuras.

Por exemplo, a Lei das XII Tábuas, aplicada na República Romana pelos pontífices e 
representantes da classe dos patrícios, autorizava os patriarcas a matarem seus filhos “defei-
tuosos”. Em tempos antigos, na Índia, tapavam-se as bocas e narinas com lama e jogavam-se 
essas pessoas dentro do rio Ganges.

O segundo estágio consiste na invisibilidade, não menos vergonhoso que o primeiro. 
Consiste em pessoas com deficiência abandonadas pelos próprios pais em cestos lançados 
em rios, colocadas em guetos ou deixadas em alguns outros locais ditos como “sagrados”. 
Os que sobreviviam (poucos por sinal) passavam a fazer parte de circos para entretenimento 
dos mais favorecidos financeiramente, ou eram explorados nas cidades pelos “esmoladores”.

Voltada para a caridade, ao amor ao próximo, ao acolhimento (conforme detalhes o 
novo testamento), a doutrina cristã surge e traz definitivamente a pessoa com necessidades 
especiais para o centro das atenções com relatos de milagres e curas, sendo passo importan-
tíssimo para os direitos humanos.

O Assistencialismo é visto no terceiro estágio, presente com amplitude no Brasil. Con-
siste essencialmente nos avanços na medicina, juntamente com a tentativa de eliminar qual-
quer tipo de limitação. O amparo seria imprescindível ao portados de algum tipo de deficiência 
até que fosse descoberta a cura para o tipo específico de doença.

O quarto e não menos importante estágio apresentado, tem foco na inclusão das pes-
soas com deficiência de forma plena, em todas as áreas da sociedade e, também, foco subs-
tancialmente sólido nos direitos humanos. Quem deve ser tratada nesse caso, ao contrário 
do que muitos podem pensar, é a sociedade, embora pese a importância da continuação das 
pesquisas científicas a fim de reduzir as limitações. O termo “doença” no sentido pejorativo 
da palavra acaba por se descentralizar na pessoa com deficiência, concentrando-se na socie-
dade que tem grande dificuldade de lidar com as diferenças que se apresentam em pessoas 
fora dos “padrões” vigentes.

Um dos pontos positivos com grande relevância para os brasileiros é ver seu país estar 
dentre as 50 únicas nações no mundo que possui uma legislação específica para esta parcela 
da população, o que apesar de favorável ainda é, infelizmente, muito insignificante para a 
eliminação total da exclusão social (2008. p. 122).

Estatísticas recentes apontam que no mundo há 650 milhões de pessoas com algum 
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tipo de deficiência, e do total cerca de 400 milhões vivem em condições inapropriadas e em 
países pobres ou em desenvolvimento. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que 
nesses países cerca de 98% das pessoas com deficiência são totalmente negligenciados, 
sendo os 2% restantes que recebem algum tipo de assistência, número esse que é bem dis-
tante do que se considera tolerável para atingimento de um status mais confortável.

1.2 Conceito de Portador de Necessidades Especiais
Antes de expor qual é o significado de pessoas com necessidades especiais, será im-

portante observar alguns dos termos mais adequados. Conforme visto ao longo da história as 
pessoas que portavam algum tipo de deficiência possuíam expressão pejorativa, com termos 
chulos, ofendendo os indivíduos que integram a sociedade.

Luiz Alberto David Araújo, ao observar a obra de Nair Lemos Gonçalves, a qual teve 
destaque na legislação de proteção das pessoas com deficiência, utilizou variedades de ex-
pressões para dar um tipo de nome subjetivo aos portadores com deficiência, como “impedi-
dos”, “excepcionais”, “inválidos” e o mais utilizado, “deficientes”, sendo a mais utilizada.

Para Luiz Alberto David Araújo (2008, p. 919), o termo “excepcional” está ligado à defici-
ência mental. Na sociedade há forma costumeira de assimilar pessoa mentalmente debilitada 
aos excepcionais. Assim sendo, existe como termo ultrapassado e difícil de trabalhar, pois o 
Direito necessita de dados que não proporcionem desconforto e falta de aceitação para auxi-
liar uma pessoa com deficiência física, por exemplo.

Deficiente também traz em seu sentido “falta de carência”, “insuficiência” e “debilidade”.
Na Constituição Federal de 1988 utiliza-se “pessoas portadoras de deficiência”, porém, 

há falhas em seu significado, dando ideia de falta de capacidade mental, motora e até mesmo 
sensorial.

Luiz Alberto David Araújo defende que as pessoas “superdotadas” podem ser carac-
terizadas como portadores de deficiência mesmo não tendo nenhuma falta ou falha, como 
citado anteriormente. Ao contrário, as mesmas possuem inteligência e habilidades muito mais 
aguçadas e superiores que os padrões considerados normais.

No período entre 1986 e 1996 o termo portador de deficiência torna-se muito popular, 
bem como flexões no feminino e no plural. Os “portadores de deficiência”, ou pelo menos a 
maioria deles, ressaltam que não portam a deficiência, pois essa associação traz a imagem 
de algo que temos a opção de portar ou não portar, assim como usar uma caneta, um docu-
mento pessoal, etc.

Levar em conta as limitações temporárias ou permanentes pode ampliar de forma sig-
nificativa a abrangência das pessoas com deficiência, indo mais além da imagem de pessoas 
com cadeiras de rodas, bengalas e/ou muletas.

1.3 Tipos de Deficiência
No ano de 2004, precisamente em 02 de dezembro, foi instituída e publicada no Diário 

Oficial da União o Decreto Federal com número 5.296, o qual institui cinco grupos de defici-
ência e suas definições:

Ø VISUAL – Cegueira, capacidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho; baixa 
visão, que significa capacidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
ótica; também nos casos que se somados a medida do campo visual e obter o resultado de 
60%; ou caso ocorra de uma vez só todos acima.

Ø AUDITIVA – Perda parcial, ou total bilateral, de 41 decibéis (dB) ou mais acima do que 
isso, desde que comprovada e aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 
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2000Hz e 3000Hz.
Ø FÍSICA – Ocorre quando há a alteração parcial ou completa de um ou mais seg-

mentos do corpo humano, o que compromete a função física, apresentando-se por meio de 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, paraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiple-
sia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, nanismo, membros com má 
formação congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de suas funções.

Ø MENTAL – Funções intelectuais inferiores à média, que se manifesta antes dos 18 
anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de capacidades adaptativas, como por 
exemplo: trabalho; lazer; habilidades acadêmicas; saúde e segurança; habilidades sociais; 
cuidado pessoal e comunicação.

Ø MÚLTIPLA – Quando há a associação de duas ou mais deficiência, tais como infor-
mado anteriormente.

Não só podem acarretar em incapacidades, podendo gerar desvantagens para as pes-
soas que as tem. Essas desvantagens também são classificadas e divididas como:

Ø Desvantagem Ocupacional – limitação na mobilidade para criar as mais diversas situ-
ações que irão impedir ou dificultar de forma significativa a equiparação das oportunidades às 
pessoas com mobilidade reduzida, ocupando cargos (ou espaço) oferecidos para quem não 
possui nenhum tipo de dificuldade de mobilidade e movimentação.

Ø Desvantagem na Orientação – situações que dificultam ou impeçam a percepção da 
orientação ou até mesmo da informação que será necessária para a segurança e autonomia 
na utilização do espaço de um ambiente, dificuldade essa criada pelo próprio espaço por meio 
de situações ou elementos existentes no mesmo.

Ø Desvantagem na Independência Física – o indivíduo necessitará de auxílio para mo-
vimentação física, pois esse processo é prejudicado por conta da deficiência, sendo essa 
desvantagem o empecilho para que este exerça suas atividades com segurança e liberdade.

Ø Desvantagem na Mobilidade – pode se ter como o resumo de todas as demais situa-
ções, pois deflagra o momento em que não ocorre a equiparação de oportunidades entre as 
pessoas que ocupam determinado espaço, impedindo de alguma forma a possibilidade de 
exercer algum movimento ou ação, seja no deslocamento ou ao manusear qualquer tipo de 
objeto.

1.4 Conceito de Acessibilidade
Inúmeras definições poderão ser encontradas em diversos meios de informação, po-

rém, esse aspecto é instituído na legislação ou em documentos técnicos da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), o que acaba sendo justificada pela especificidade técnica 
de cada abordagem.

Resumidamente, entende-se acessibilidade como:
A possibilidade de qualquer indivíduo, independente das suas condições físicas, sen-

sitivas ou mentais, alcançar, perceberem e entenderem, com segurança e autonomia, suas 
necessidades vitais, sendo necessário fazer o uso dos espaços e serviços de uso coletivo de 
domínio público ou privado, ou em outras palavras o ambiente em que vivemos.

Seguindo a risca o que consta no artigo 2º da Lei nº 10.098/2000, o conceito de acessi-
bilidade é a condição de alcance visando à utilização com segurança e autonomia plena dos 
equipamentos urbanos, espaços e mobiliários, das edificações, dos sistemas, dos meios de 
comunicação e dos transportes por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre Ministério Público Federal e a As-
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sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT - Portal MJ: http://portal.mj.gov.br/corde/nor-
mas_abnt.asp, acesso em 23/02/2013) firmado no ano de 2004, reconhece a necessidade 
da facilitação do acesso e publicidade por meio eletrônico (Internet), das normas ABNT de 
interesse social, especialmente relacionado diretamente aos indivíduos com deficiência que 
foram citados na legislação nacional, pois nesse âmbito, o que se deve ter em vista é a rele-
vância e o caráter público das quais estas se revestem. Assim sendo, estas normas encon-
tram-se disponíveis para acesso na internet, facilitando o acesso público amplo e irrestrito por 
qualquer cidadão que se tenha interesse, bem como por órgãos públicos que se manifestarem 
interessados igualitariamente.

Apesar das facilidades apresentadas, alguns pontos devem ser observados, pois para 
que este seja acessível, o local em questão deve atender a especificações básicas, e ao mes-
mo tempo, de extrema importância, visando o cumprimento da norma Constitucional e que a 
função social do mesmo seja plenamente respeitada.

Cabe ao Poder público o planejamento de espaços públicos para utilização, desde que 
sigam plenamente o que está constando na Constituição e seguindo as normas que garantam 
a acessibilidade, eliminando não só as barreiras físicas e obstáculos, mas eliminando barrei-
ras mentais de uma sociedade que não está ciente ou simplesmente não dá o justo valor às 
leis e garantias fundamentais aos portadores de alguma deficiência.

2. LEGISLAÇÕES E PRINCÍPIOS SOBRE O DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA.

2.1 Constituição Federal de 1988
Logo após o grande período de regime ditatorial que se implantou no Brasil em 1964, 

o impedimento da liberdade democrática foi barrada e teve seu fim com a nova Constitui-
ção Federal em 1998, que se mostrou uma Constituição parceira onde se demonstrava uma 
Constituição cidadã. A Constituição visa afirma o exercício legal do direito (democracia), ga-
rantindo assim um sistema igualitário entre todos em diversas citações em seu texto, incluiu-
-se educação, cultura, respeito, trabalho, o lazer e a assistência. Os direitos apresentados são 
detalhadamente descritos com uma aparência formal aonde todos pudessem compreender, 
foi uma das formas encontradas pelo poder constituinte para firmar que os direitos e garan-
tias apresentados ali eram para serem utilizados por toda sociedade e todas as pessoas da 
República Federativa do Brasil.

Segundo Alexandre de Moraes (2006), a união do Distrito Federal, estados e Municí-
pios, que formam a República Federativa do Brasil, além de se constituir um Estado Demo-
crático, têm alguns fundamentos que sevem ser observados:

· A Cidadania: apresenta-se como objeto e um direito fundamental do cidadão, poden-
do também representar um status.

· A Soberania: é a capacidade de editar sua própria ordem jurídica, ou suas próprias 
normas sendo que qualquer regra só terá seu devido valor nos casos e terminologias admiti-
das de forma clara pela Constituição, que por sua vez, trará a norma de exercício da sobera-
nia popular.

· A Dignidade da Pessoa Humana: Compreende os direitos e garantias fundamentais 
que competem às personalidades humanas, afastando assim a transpessoalidade predomi-
nante da concepção de Estado e Nação, em relatividade à liberdade individual. Esse conceito 
manifesta-se inerentemente ao cidadão que se manifesta singularmente na autodeterminação 
responsável e consciente da própria vida, tendo também um valor espiritual e que traz consigo 
o respeito por parte das demais pessoas. Todo estado jurídico deverá assegurar esse fun-



35

damento, e excepcionalmente poderão ser feitas limitações aos direitos fundamentais, sem 
menosprezar a estima que todas as pessoas merecem.

· Valores Sociais do Trabalho: liberdade, respeito e a dignidade do trabalhador são 
passagens previstas em Constituição, pois é diante do trabalho que o ser humano contribui 
para o crescimento do país e garante sua subsistência. Paolo Barile (1984, p. 105), ressalta 
que a garantia de proteção ao trabalho, não deverá restringir somente ao trabalhador que é 
subordinado, mas aplica-se ao trabalhador autônomo e o empregador, enquanto empreende-
dor do crescimento do país. Essa visão deverá ser aplicada e verificada no caso de pessoa 
com necessidades especiais, onde fica claro que o objetivo fundamental do Estado Brasileiro 
é promover o bem de todos, sem exceções e livres de qualquer forma de preconceitos (Art. 
3º, inciso IV).

2.2 Princípio da Cidadania
Todo portador de necessidades especiais é um cidadão, com direitos resguardados 

perante a Constituição e também deverá assim como os demais, cumprir com seus deveres, 
porém se o Estado não cumprir e não possibilitar às condições que serão fundamentais para 
a realização e a busca do bem comum junto a essas pessoas com deficiência, não contribuirá 
para que o equilíbrio da sociedade para que se mantenha em regular igualdade. Justiça no 
seu sentido mais amplo, ou seja, o bem comum – esse é o objetivo final e coletivo que se 
atingirá mediante a alguns pontos que deverão ser seguidos por parte do Estado. Garantir 
ao cidadão que este em primeiro momento deverá cumprir deus deveres para assim poste-
riormente desfrutar dos seus direitos, é um deles, sendo que essa atitude é pressuposto de 
deveres e responsabilidades, ligados diretos à cidadania.

Direitos à vida, igualdade, propriedade, liberdade, direitos civis, políticos e sociais são 
relativos ao conceito de sujeito de direito, que é por sua vez a consciência que o cidadão 
deverá ter para que se consiga manter esse princípio em evidência. Princípio esse que está 
correlativamente ligado ao princípio da dignidade humana e também aos direitos da pessoa 
com deficiência, e que está permanentemente em construção, sendo uma grande conquista 
para a humanidade no contexto geral e nas garantias individuais e coletivas.

2.3 Princípio da Igualdade
Assim, como o princípio da Cidadania tem sua importância como direito fundamental, 

o princípio da igualdade representa um conteúdo importante para que o Estado Democrático 
de Direito seja elaborado e constituído, tendo reflexos e exercendo sua função em setores 
importantes como na política, justiça e na democracia atual, e como relevante princípio que é, 
cabe uma análise considerável e abordagem de algumas questões referentes a esse ponto.

Vale lembrar a sempre citada ideia de Aristóteles, afirmada por Ruy Barbosa, na Ora-
ção aos Moços: A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade.

Lauro Luiz Gomes Ribeiro (2010, p. 42), ressalta que a dificuldade desse princípio é 
saber realmente como identificar quem é igual e quem é diferente, o que irá requerer impre-
terivelmente à valoração que está ligada a alguns momentos históricos, em fatores de cunho 
cultural e considerando-se principalmente, valores sociais previstos na Constituição. O que 
se deve fazer nesse caso é a utilização do critério básico da proibição do arbítrio, pois se 
caracterizará a violação do princípio da igualdade no momento em que a desigualdade de 
tratamento for arbitrária.
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Alguns pontos devem ser observados no critério de proibição do arbítrio, e haverá a 
violação arbitrária quando a disciplina jurídica não se basear nos seguintes:

· Em fundamento sério;
· Não tiver sentido legítimo;
· Estabelecer diferenciação jurídica sem fundamento razoável.
Haverá algumas situações consideradas especiais, que exigirão uma análise bem mais 

especial, motivo pelo qual, o mais correto será efetuar a avaliação caso a caso, segundo os 
critérios que foram referidos anteriormente.

O pilar do Estado de direito democrático de direito social, que é a igualdade de oportuni-
dades, não é uma ideia muito recente, mas está em grande evidência atualmente, significando 
em poucas palavras a aplicação da regra da justiça em frente de situações onde se encontram 
várias pessoas que acabam por competir pela obtenção de um objetivo em comum.

A ideia final a que se pode chegar, é que a igualdade que busca ser alcançada, deverá 
respeitar obrigatoriamente os valores descritos na Constituição Federal. Tendo em mente que 
ainda haja desigualdades, e que essas dificilmente se extinguirão de uma hora para outra, 
tendo em vista a grande diversidade que há entre os homens, o que deve se buscar de forma 
incansável é a redução significativa de tais desigualdades, permitindo finalmente aos “diferen-
tes” as mesmas oportunidades.

2.4 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que garante um monitora-

mento e cumprimento das obrigações do estado foi assinada pelo Brasil em 30 de março de 
2007. Composta de cinquenta artigos que tratam de direitos civis, políticos, econômicos, so-
ciais e culturais, e com tudo o que se faz indispensável para a emancipação desses cidadãos.

Já foi adotada pela Organização das Nações Unidas desde 13 de dezembro de 2006, 
e entrou em vigor somente no dia 3 de maio de 2008. Seu propósito é promover, proteger e 
assegurar o exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas 
com algum tipo de deficiência e promovendo o respeito pela sua dignidade.

Os princípios desta convenção são os seguintes:
· O respeito pela dignidade inerente;
· A autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias coisas;
· Independência das pessoas;
· A não discriminação;
· A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
· O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e da humanidade;
· A igualdade de oportunidades;
· A acessibilidade;
· A igualdade entre homem e mulher;
· O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo 

direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.
A Convenção traz ainda em seu contexto, o conceito de discriminação como violação à 

dignidade do ser humano e ressalta a importância que qualquer pessoa com deficiência deve-
rá ter autonomia para realizar suas próprias escolhas.

Se uma pessoa portadora de necessidades especiais se sentir desrespeitada em seus 
direitos, o Estado brasileiro e a sociedade serão os responsáveis pela promoção, defesa 
e garantia dos direitos humanos dessa pessoa. Também o Ministério Público, desde a Lei 
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7853/89, se incumbiu de atuar significativamente para o cumprimento constitucional dos direi-
tos difusos e coletivos deste segmento.

No Brasil a Convenção foi aprovada, no plano jurídico externo, tendo sido publicado o 
Decreto 186/2008, permitindo que a mesma no ordenamento jurídico, tenha poder de Emenda 
Constitucional devendo ser respeitada por todos.

2.5 Normas Técnicas Relacionadas à Acessibilidade
Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão que 

é responsável pela normatização técnica do país, e que fornece por meio de seu contexto 
a base necessária a ser seguida para o desenvolvimento tecnológico brasileiro, sendo en-
tidade privada sem fins lucrativos, reconhecida pela Resolução nº 07 do CONMETRO, de 
24.08.1992 como único Foro Nacional de Normalização.

É membro participante de organizações importantes como a ISO (International Organi-
zation for Standardization), da AMN (Associação Mercosul de Normalização) e da COPANT 
(Comissão Panamericana de Normas Técnicas).

Os principais objetivos a serem atingidos para a normalização técnica são os seguintes:
· Comunicação: Proporciona os meios necessários para a troca adequada de infor-

mações entre clientes e fornecedores, com vista a assegurar a confiança e um entendimento 
comum nas relações comerciais;

· Simplificação: Reduz as variedades de produtos e de procedimentos, de modo a 
simplificar o relacionamento entre produtor e consumidor;

· Proteção ao Consumidor: Define os requisitos que permitam aferir a qualidade dos 
produtos e serviços;

· Segurança: Estabelece requisitos técnicos destinados a assegurar a proteção da vida 
humana, da saúde e do meio ambiente;

· Economia: Diminui o custo de produtos e serviços mediante a sistematização, racio-
nalização e ordenação dos processos e das atividades produtivas, com a consequente eco-
nomia para fornecedores e clientes;

· Eliminação de Barreiras: Evita a existência de regulamentos conflitantes, sobre pro-
dutos e serviços, em diferentes países, de forma a facilitar o intermédio comercial.

Há princípios que estão ligados a elaboração de normas técnicas, fundamentalmente 
importantes para que os objetivos das mesmas sejam atendidos e que garantam sua eficácia 
de aplicação e reconhecimento por todos. São princípios principais os que seguem abaixo:

· Voluntariedade – a participação no processo de normatização não é obrigatória e 
depende de decisão voluntária dos interessados;

· Representatividade – é necessária a participação de especialistas de diversos seto-
res de modo que a opinião de todos seja levada em conta no estabelecimento da norma em 
questão;

· Paridade – busca assegurar o equilíbrio das diferentes opiniões no processo de ela-
boração dessas normas;

· Atualização – é necessária para que a normalização atenda à intensa demanda con-
siderando que uma norma defasada tecnologicamente fatalmente cairá no desuso;

· Transparência – atividades e decisões sobre o processo do desenvolvimento de nor-
mas deverão ser disponibilizadas a qualquer tempo;

· Simplificação – regras e procedimentos simples para garantir rapidez na conclusão 
e implementação das normas;

· Consenso – não pode ser confundido com votação, mas um acordo firmado como 
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compromisso de interesse mútuo, não devendo, portanto, ser confundido com unanimidade.
Em junho 2004 a ABNT firmou acordo com o Ministério Público Federal para divulga-

ção via Internet ou Diário Oficial das normas em referência permitindo assim o acesso amplo 
sem restrições por qualquer cidadão que tenha algum tipo de interesse no assunto, pois tais 
normas tem relativo interesse social, com destaque aquelas que têm ligação direta ou indireta 
com as pessoas com deficiência mencionadas na legislação nacional, conforme o que há ci-
tado no capítulo referente ao conceito de acessibilidade.

Observa-se assim que a acessibilidade no que tange os termos de legislação, no país 
está muito bem estruturada, apesar de que se está explicitamente determinada na Constitui-
ção Federal a garantia da proteção dos direitos das pessoas com deficiência, não teria assim 
necessidade de existência de muitos outros instrumentos para suporte a essas garantias, 
como inúmeras legislações Estaduais e Municipais

3. INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS
3.1 Instrumentos Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos
Seguindo a linha de pensamento que interessa ao âmbito deste trabalho, segundo An-

tônio Augusto Cançado Trindade (1991, p. 6-7) é importante ressaltar que logo após a Decla-
ração Universal de 1948, vieram a serem promulgados importantes instrumentos de prote-
ção, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aprovado e instituído no Brasil 
pelo Dec. 592, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado 
pelo Dec. 591, ambos de 1992. O Brasil também aprovou, com relação ao plano universal, a 
Convenção contra Tortura e outros tratamentos Desumanos, Cruéis ou Degradantes, dentre 
inúmeros outros. Todos estes instrumentos trazem em sua descrição mecanismos de controle 
e supervisão por instâncias internacionais próprias, ou ligadas a órgãos da ONU para os de-
vidos fins.

Seguindo o conceito de acesso à justiça, por meio dos diversos tipos de instrumentos 
de proteção, Luiz Guilherme Marioni (2000, p. 28) afirma que o acesso à justiça quer dizer 
acesso a um processo justo, a garantia de acesso a uma justiça imparcial, que não só possi-
bilite a participação efetiva e adequada das partes no processo jurisdicional, mas que também 
permita a efetividade de tutela dos direitos, consideradas as diferentes posições sociais e as 
específicas situações do direito substancial.

3.2 Processo Individual e Processo Coletivo
A possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, visando à garantia de prestação jurisdi-

cional é verificada no que está disposto claramente no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal de 1988, sendo que nessa situação a pessoa que tem algum tipo de deficiência e que 
se deparar com uma ameaça de lesão, ou efetivamente com lesão, terá assegurado o direito 
de pleitear na justiça que esta lesão não se concretize ou cesse, por meio de determinação 
judicial, visando o final da ação do causador deste dano.

Este acesso à justiça poderá se dar de forma individual ou na forma coletiva. No que 
se diz à forma individual, o acesso se dará, havendo em alguns casos a chance de enqua-
dramento de diversas pessoas, na ameaça de acontecer em breve alguma ameaça de seus 
direitos ou até mesmo quando este tenha sido efetivamente violado. Há situações em que a 
legislação brasileira oferece a possibilidade do pleito da prestação jurisdicional de forma cole-
tiva, na proteção de todos os direitos transindividuais.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81, cita a definição legal dos interes-
ses difusos, coletivos e individuais homogêneos, nestes termos:
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1. Interesses ou direitos difusos, como aqueles transindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas entre si por circunstâncias de fato;

2. Interesses ou direitos coletivos, que são os transindividuais, de natureza indivisível, 
de que sejam titulares grupos, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com parte 
contrária por uma relação jurídica base;

3. Interesses ou direitos individuais homogêneos assim entendidos os que são decor-
rentes de uma origem comum.

Direitos difusos e os direitos coletivos são considerados Direitos Transindividuais, que 
nada mais é do que direitos que não pertencem apenas a um só indivíduo, mas que se esten-
dem por um grupo, categoria ou classe (coletivos) ou por coletividade indeterminada (difusos).

Os direitos ou interesses coletivos tem definição como sendo aqueles que pertencem 
a pessoas indeterminadas e indetermináveis e aqueles indivisíveis. O artigo 5º, inciso XXXV 
da Constituição Federal de 1988, tem encaixado também em seu contexto a tutela coletiva 
dos direitos e interesses, sendo que não é mencionada no sentido de que se trate de direito 
individual, apenas lesão ou ameaça a direito.

3.3 Ação Civil Pública
A legislação processual vem sendo inserida através da Lei da Ação Civil Pública (Lei 

7.347 de 24 de julho de 1985) para a instrumentalização e efetivação desta tutela coletiva. Por 
sua vez, disciplina sobre a ação de responsabilidade dos danos causados ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e interesses difusos e coletivos.

Um dos objetivos, se não o mais importante da Ação Civil Pública é a obtenção de con-
denação à obrigação de fazer ou não fazer ou a uma indenização utilizável para a reconsti-
tuição dos bens lesados. Diante do assunto principal deste trabalho, no que se diz respeito à 
Acessibilidade, esta é o instrumento mais adequado quando ocorrer o desrespeito ou quando 
se flagrar o descumprimento dos direitos das pessoas com deficiência em sua forma coletiva.

Os legitimados para a Ação Civil Pública seguem descritos no Artigo 5º, caput, da Lei 
7.347/85, e sendo assim a legitimidade para propor a ação principal e ação cautelar são os 
seguintes:

1. O Ministério Público;
2. A Defensoria Pública;
3. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
4. A Autarquia, Empresa Pública, Fundação ou Sociedade de Economia Mista;
5. Associação que:
a) Esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil;
b) Inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consu-

midor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico 
e paisagístico.

Sendo assim, sempre será analisada a competência e a forma de atuação de cada le-
gitimado.

3.4 Políticas Públicas
Tão importante quanto aos demais tópicos relacionados à acessibilidade, que já fo-

ram abordados neste trabalho, temos agora a questão das políticas públicas que podem ser 
compreendidas como ações a nível coletivo que são relacionadas no que se diz respeito à 
garantia dos direitos sociais, deixando aparente um compromisso público que compreende a 
inclusão social com suas várias adversidades como a diversificação que há na humanidade e 
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nas diversas formas e costumes individuais. O que interessa neste momento é entender uma 
questão que apesar de simples, poderá deixar um pouco complexo no que tange ao conceito 
e objetivo de políticas públicas, que não se trata de incluir os que possivelmente estejam ex-
cluídos, mas desenvolver instrumentos que permitam a tomada de iniciativas que atendam a 
todos os grupos da sociedade.

Segundo Jefferson Ney Amaral e Ricardo Wahrendorff Caldas (2008, p. 5), Políticas 
Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 
municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É certo que 
as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) selecio-
nam são aquelas que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou 
seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Isto 
ocorre porque a sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz solicitações 
(pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados, senadores e vereadores) 
e estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que também foram eleitos (tais como 
prefeitos, governadores e inclusive o próprio Presidente da República) para que atendam as 
demandas da população.

As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de gru-
pos organizados, no que se denomina de Sociedade Civil Organizada (SCO), a qual inclui, 
conforme apontado acima, sindicatos, entidades de representação empresarial, associação 
de moradores, associações patronais e ONGs em geral.

As sociedades contemporâneas se caracterizam por sua diversidade, tanto em termos 
de idade, religião, etnia, língua, renda, profissão, como de ideias, valores, interesses e aspi-
rações.

No entanto, os recursos para atender a todas as demandas da sociedade e seus diver-
sos grupos (a SCO) são limitados ou escassos. Como consequência, os bens e serviços pú-
blicos desejados pelos diversos indivíduos se transformam em motivo de disputa. Assim, para 
aumentar as possibilidades de êxito na competição, indivíduos que têm os mesmos objetivos 
tendem a se unir, formando grupos.

Não se deve imaginar que os conflitos e as disputas na sociedade sejam algo neces-
sariamente ruim ou negativo. Os conflitos e as disputas servem como estímulos a mudanças 
e melhorias na sociedade, se ocorrerem dentro dos limites da lei e desde que não coloquem 
em risco as instituições.

Assim, o interesse público – o qual, por sua vez, reflete as demandas e expectativas 
da sociedade – se forma a partir da atuação dos diversos grupos. Durante a apresentação 
de suas reivindicações os grupos tentam obter apoio de outros grupos, mas também so-
frem oposição daqueles que têm outras reivindicações contrárias. O interesse público se 
forma, portanto, por meio da disputa de todos os grupos da Sociedade Civil Organizada 
(SCO).

Em outras palavras, as Políticas Públicas são o resultado da competição entre os diver-
sos grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender (ou garantir) seus interesses. 
Tais interesses podem ser específicos – como a construção de uma estrada ou um sistema 
de captação das águas da chuva em determinada região – ou gerais – como demandas por 
segurança pública e melhores condições de saúde.

É importante ressalvar, entretanto, que a existência de grupos e setores da sociedade 
apresentando reivindicações e demandas não significa que estas serão atendidas, pois antes 
disso é necessário que as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de 
chamar a atenção das autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
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3.5 Acessibilidade Urbana
A acessibilidade deve se encaixar no cenário das políticas públicas, para haver uma 

implantação eficaz na transformação de nossa sociedade, que por sua vez tem seus pontos 
falhos, sendo que existem cidades que não desenvolvem ferramentas úteis às atividades ro-
tineiras de uma pessoa portadora de necessidades especiais.

Discutir e planejar programas que visam à elaboração de projetos indispensáveis para 
o pleno atendimento das falhas identificadas no planejamento urbano (previsto na Constitui-
ção Federal de 1988), que irão afetar diretamente a mobilidade do portador de necessidades 
especiais.

O principal problema urbanístico no que diz respeito à acessibilidade urbana são bar-
reiras arquitetônicas, que são equipamentos e/ou construções que dificultam a mobilidade do 
indivíduo, e qualquer uma dessas poderá ser considerada como forma de discriminação, pois 
o direito de locomoção não está sendo respeitado da devida forma.

Em resumo, o objetivo principal destas mudanças é permitir ao portador de necessida-
des especiais sua independência, dando mais confiança para que este exerça sua cidadania 
e possa usufruir de seus direitos.

3.6 Custo da Acessibilidade
O planejamento de políticas públicas inclusivas conforme os preceitos do desenho uni-

versal relacionados à acessibilidade, não irão gerar nenhum custeio abusivo para a socieda-
de.

Caso esta sociedade e os governantes se voltarem para a implantação da acessibili-
dade do modo perfeitamente pleno, não estarão somente cumprindo as normas previstas na 
CF de 1988, por exemplo, mas também realizando o dever de auxiliar aos mais necessitados 
relacionando-se à acessibilidade e diminuindo gastos desnecessários ao erário público, por 
processos judiciais que porventura podem ser iniciados por indivíduos que se sentirem lesa-
dos na garantia dos direitos básicos de locomoção por exemplo.

A principal questão é, por fim, deixar claro que a vontade e direito de se viver em um 
município inclusivo, com locais públicos e particulares de uso coletivo que estejam plenamen-
te acessíveis, não seja só de uma parcela de indivíduos que necessitam, mas da sociedade 
como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que, na antiguidade sempre houve marginalização das pessoas que pos-

suíam algum tipo de deficiência, sem sequer serem vistas como seres humanos em seu dia a 
dia e tão pouco como pessoas dignas de direitos.

Após muitas lutas, com a evolução dos Direitos Humanos de modo lento e gradativo, 
houve maior atenção da sociedade para esta parcela de pessoas com necessidades espe-
ciais. Este reconhecimento não foi apenas para lhes garantir o bem-estar como os demais, 
mas sim de estabelecer os direitos à saúde, educação, moradia, trabalho, lazer e segurança, 
ou seja, aos direitos sociais que apesar de estarem em legislações, não eram então aplicados 
a esse segmento.

Uma conquista também foi a homologação da CF de 1988, pois nela há instrumentos de 
proteção à pessoa com deficiência, como leis, decretos e portarias, dispondo sobre os direitos 
das pessoas com necessidades especiais.

Apesar destas diversas ferramentas protetivas aos direitos, será necessário que ocorra 
uma mudança no conceito “julgador” da sociedade, em âmbito moral, com o pensamento e re-
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conhecimento do valor da pessoa humana, dando um novo sentido à visão da sociedade para 
que esta não veja o indivíduo apenas como aquele que tenha pernas, braços e visão perfeitos, 
que tenha boa audição, que fale, enfim, mas que o veja como um cidadão com plenos direitos 
e deveres como ele e que merece todo respeito independentemente de sua deficiência.

Conclui-se a partir deste estudo que se os particulares e o Poder Público cumprissem as 
Leis, e a sociedade tivesse a consciência de forma madura suficiente para a convivência com 
as diferenças, o atual momento seria exatamente da forma que o Legislador Constitucional 
promulgou, e assim há a ideia clara de que todos os envolvidos com a questão da acessibi-
lidade das pessoas com necessidades especiais, direta ou indiretamente, têm responsabi-
lidades de ações que propiciem grandes ou pequenas mudanças a esse cidadão, visando 
sua inclusão na sociedade, do reconhecimento como cidadão e proteção e garantia de seus 
direitos serem respeitados e cumpridos da devida forma.
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*Maria da Glória Colucci

1 INTRODUÇÃO

Observa-se no cotidiano das cidades uma crescente preocupação com a acessibilidade 
motora dos habitantes, idosos ou não, em decorrência de exigência legal e expectativa social 
no sentido da implantação de modelos de cidades inteligentes (smartcities).

No entanto, para além da mobilidade urbana há outros ângulos e possibilidades de 
recortes da acessibilidade ainda não explorados, porque dependentes de novas percepções 
culturais sobre a vida e as necessidades contemporâneas dos moradores das grandes metró-
poles ou cidades de média e pequena densidade demográfica.

Os pesquisadores investigam com maior intensidade o que se tem concebido como 
“cidades sustentáveis”, não só do ponto de vista da diversidade de serviços que oferece, em 
termos de transporte, saúde, mobilidade, habitação, educação etc, mas que promova a qua-
lidade de vida desde a infância até à velhice, com direitos e oportunidades iguais, conforme 
as diferenças etárias.

A vulnerabilidade humana assume um papel preponderante quando no traçado das ci-
dades se considera importante a ativa participação de todos os segmentos sociais e faixas 
etárias, sobretudo, se no planejamento urbano são consideradas as peculiaridades individu-
ais de seus habitantes.

Neste contexto, o envelhecimento populacional e a demanda por bens e serviços ade-
quados aos maiores de 60 (sessenta) anos sobreleva de significado, avaliadas as urgências 
decorrentes das modificações físicas do envelhecimento, como a diminuição da sensibilidade 
visual, auditiva, cognitiva e motora.[1]

O lazer nem sempre é incluído como parte integrante da qualidade de vida da pessoa 
idosa, até porque os olhares familiares e institucionais estão mais direcionados para a saúde 
física e mental, aspectos estudados pela Geriatria (1914), especialidade médica que tem al-
cançado seguidos progressos na promoção da longevidade humana sadia.

Todavia, de outro tanto, não se pode deixar de repensar os meandros sociais e, particu-
larmente, culturais, que exigem uma mudança de mentalidade em relação à pessoa idosa no 
século XXI, em que a idade cronológica deixou de ser o único referencial teórico para identifi-
car uma crescente parcela da população produtiva, responsável e longeva.

Destarte, cabe à Gerontologia (1903) o estudo do envelhecimento como evolução da 
vida, desde o nascimento até à morte, cujos reflexos sociopolíticos, econômicos e culturais 
não se restrigem à pessoa do idoso, mas à família e à sociedade.

Em seus avanços doutrinários, a Gerontologia influenciou muitos preceitos legais, so-
bretudo, constitucionais, a exemplo do que está no art. 230, da Constituição de 1988, que 
prescreve o dever de amparo às pessoas idosas, no Título VIII, que regula a Ordem Social.[2]

Dentre os princípios assegurados pelo art. 230, o direito ao amparo vem acompanhado 
da “participação na comunidade”, além da defesa de sua “dignidade e bem-estar” e garantia 
do “direito à vida”.[3]

O precitado art. 230 atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever ético-jurídico de 
amparar as pessoas idosas, corroborado, posteriormente, pela Política Nacional do Idoso 

ENVELHECIMENTO E ACESSIBILIDADE URBANA 
EM CIDADES SUSTENTÁVEIS
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(1994),[4] e pelo Estatuto do Idoso (2003).[5]

2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA EM CIDADES PLANEJADAS E O 
“DIREITO DE AMPARO”

Conforme ressalta Fabiana Rodrigues Barletta, é razoável compreender na hermenêu-
tica constitucional a importância do direito de amparo:

Pelo seu conteúdo de significado e por sua relevância, o direito de amparo da pessoa 
idosa pode ser equiparado aos fundamentais e ter, em seu favor, o mesmo tratamento des-
tinado a esses pela interpretação do art. 5º,§ 2º, da Constituição brasileira. O objetivo desse 
artigo é o de expandir e aperfeiçoar o catálogo de direitos fundamentais por meio do critério 
da atipicidade.[6]

A participação social da pessoa idosa na cidade decorre da interpretação sistemática do 
ar. 230, CF, precitado, compreendido como direito ao acolhimento pela família, pela sociedade 
e pelo Estado. Em particular, smartcities devem ser planejadas para recepcionar, “acolher” 
o idoso, consoante “as funções sociais da cidade” (art. 182, caput, CF), visando “garantir o 
bem-estar de seus habitantes”.[7]

A participação urbana oferece diversos desdobramentos, no caso da pessoa idosa, con-
siderados aspectos de sua efetivação, por exemplo:

1. semáforos sonoros e mais lentos, que emitam sons para os idosos com insuficiência 
visual e dão mais tempo à travessia;

2. banheiros em praças e espaços públicos, adaptados às condições da pessoa idosa, 
em virtude das dificuldades decorrentes da incontinência que acompanha o processo de en-
velhecimento;

3. calçadas e logradouros públicos que permitam a mobilidade dos idosos, sem aclives, 
declives, ressaltos ou desníveis;

4. acessibilidade a pessoas idosas sem mobilidade (cadeirantes) ou com mobilidade 
reduzida (dependentes de bengalas, muletas, andadores etc);

5. aparelhos para a prática de exercícios físicos, moderados, disponíveis em locais 
acessíveis às pessoas idosas, gratuitamente;

6. cinemas, teatros, programações culturais, musicais, folclóricas etc, que propiciem a 
participação do idoso nos festejos, tradições etc, da comunidade.

7. prédios públicos que possuam informações claras, simples e concisas, que facilitem a 
superação da insuficiência cognitiva da pessoa idosa, dificultando a compreensão de termos, 
indicações ou sinalizações digitalizados ou ícones desconhecidos à maioria dos idosos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão urbana da pessoa idosa é um dever decorrente do prescrito no art. 230, da 

vigente Constituição, quando atribui à sociedade e ao Estado o “amparo ao idoso”, entendido 
como acolhimento responsável, além de respeitoso e digno à sua condição de cidadão, no 
exercício de seus direitos.

As diferenças físicas e comportamentais, a partir dos 60 (sessenta) anos, entre os ido-
sos, têm levantado muitos debates doutrinários, em virtude da longevidade da população, não 
só brasileira, ter aumentado muito, chegando-se a encontrar pessoas com 120 (cento e vinte) 
anos ou mais, lúcidos e fisicamente saudáveis; como em regiões de países mais desenvolvi-
dos, ainda produtivos e sociáveis (Japão, Estados Unidos e outros).

Todavia, com o peso do tempo, é inegável que alterações estruturais e funcionais do 
corpo humano, embora com alguma margem de diferença de indivíduo para indivíduo, sejam 
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visíveis na média da população.[8] Fatores sociais, econômicos, políticos, hábitos alimenta-
res, nível de instrução, ausência de vícios etc, somados às crenças religiosas, valores morais 
e vida sexual de uma pessoa, desde sua juventude, são determinantes para o envelhecimento 
saudável.

Envelhecer em um ambiente familiar e social, exercendo livremente o direito à locomo-
ção, é constitucionalmente garantido (art. 5º, XV), “a qualquer pessoa”, podendo permanecer 
ou sair do território nacional com seus bens, respeitados os preceitos legais.[9]

A insuficiência cognitiva, a instabilidade do equilíbrio, que causa quedas frequentes; 
acrescidas da mobilidade reduzida, temporária ou não; e das condições socioeconômicas da 
população, devem ser levadas em conta na elaboração da política de desenvolvimento urba-
no e na expansão das cidades (art. 182, parágrafos e incisos, CF).

Vários fatores justificam a tomada de decisões dos gestores públicos para o atingimento 
dos objetivos propostos na Agenda Urbana, firmada em 2016, em Quito, conforme já analisa-
do anteriormente em texto disponível à pesquisa.[10]

A vulnerabilidade da pessoa idosa aumenta a partir da constatação das fragilidades 
físicas e mentais, que acometem a pessoa a partir dos 60 (sessenta) anos, associadas a co-
morbidades, que provocam na pessoa idosa um sentimento de tristeza, ainda que passageiro, 
mas que ao se prolongar (depressão), afeta o sono, o apetite, as relações familiares, retirando 
do idoso a alegria de viver.[11]

Aprender a lidar com as mudanças da vida é um processo educativo que se inicia na 
infância e que a sociedade deve priorizar no planejamento de cidades sustentáveis, conforme 
prevê a Agenda Global (ONU, 2015-2030, em seu Objetivo 11: “Tornar as cidades e assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.[12]

A educação para a vida longa começa com a alimentação sadia, exercícios físicos, 
atividades intelectuais e lúdicas, participação social, dentre outras providencias que cidades 
inteligentes devem (e podem) promover.

* Advogada e professora universitária. Mestre em Direito Público pela UFPR. 
Especialista em Filosofia do Direito pela PUCPR. 

Membro da Comissão do Pacto Global da OAB-Pr (2018).
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*Paulo Generoso

Acessibilidade é sinônimo de respeito. A inclusão da pessoa com deficiência na socie-
dade deve começar pela vontade do indivíduo com deficiência em ser incluído.

A partir dessa vontade, buscar os elementos necessários para sua efetivação. Afinal de 
contas a melhor forma de se mudar o que está errado, é fazer o que é certo.

Em outras palavras, a melhor forma para mudar o mundo, é através da manifestação 
pura e clara do ser humano. Mostrar que algo está errado e dar ciência a isso apresentando 
possíveis soluções.

Veja bem, para que haja soluções nas dificuldades encontradas por pessoas com defi-
ciência, nada melhor que a própria pessoa com deficiência aponte a solução. Ora, quem vive 
o problema, quase sempre é quem tem a solução para tal.

Acessibilidade e inclusão são elementos diferentes no universo que envolve a pessoa 
com deficiência.

A acessibilidade é algo que a lei pode definir, como uma obrigação, regida pela norma 
que deve ser implantada em todos os lugares para que o indivíduo possa alcançar alguma 
coisa ou lugar. 

A inclusão, por outro lado, é a forma como será disposta a acessibilidade, sendo que 
deverá ser possível a todas às pessoas sem distinção de nenhum tipo, ou seja, a pessoa não 
deficiente deverá usar o elemento acessibilidade, na mesma forma e momento que a pessoa 
com deficiência.

Pode parecer complicado esse entendimento, mas veja da seguinte ótica:
Um estabelecimento público ou privado qualquer deverá utilizar do mesmo acesso em 

seu interior ou fora dele para todas as pessoas. Não pode haver uma porta para pessoa com 
deficiência e outra para as pessoas não deficientes, infelizmente comuns nas instituições 
bancárias.

Construir um prédio com acesso feito com escadas e uma rampa para uma porta lateral, 
pode proporcionar o acesso físico, há intenção de acessibilidade, mas certamente não houve 
a inclusão.

Inclusão acontece de acordo o preceito no parágrafo anterior, quando todos entram pela 
mesma porta, passam pelo mesmo ambiente.

Qualquer outra situação que não esteja dentro desse preceito, está fora dos ditames da 
lei e pior, está fora do mais essencial anseio que venha representar a verdadeira inclusão, ou 
seja, está longe da Dignidade da Pessoa Humana, longe da inclusão, sem contar que pode 
ser entendido como um ato preconceituoso.

Para que haja a inclusão é necessária acessibilidade, esses dois elementos combina-
dos formam um terceiro elemento universal e inerente a qualquer ser humano; o elemento 
conhecido como Respeito pelo Semelhante.

Mais que apenas respeitar a lei, respeite essencialmente o semelhante que está a sua 

CONSIDERAÇÕES SOBRE INCLUSÃO SOCIAL
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volta, promovendo a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência.
“Se você for a um estabelecimento comercial, dê preferência aos locais com acessibili-

dade arquitetônica e de atendimento a pessoas com deficiência”.

*Bacharel em Direito, Presidente da APAE - Cotia, 
escritor, locutor de rádio, membro do 

Conselho da Pessoa com Deficiência.
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INTRODUÇÃO

Quais alternativas e soluções pode a sociedade adotar, criar e/ou galgar para que todos 
tenham autonomia, qualidade de vida e inclusão social para uma vida digna e possível?

O tema é claramente interdisciplinar, pois que implica num conjunto de medidas que so-
mente podem ser levadas a termo com a concorrência de várias áreas, tais como aquelas tec-
nológicas, as sociais e humanas e a jurídica. Esta última é essencial, seja porque já há uma 
gama enorme de leis, convenções, decretos, resoluções e portarias que tratam internamente 
e externamente da questão da acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência, as 
quais precisam ser postas em prática na sua interface com os demais ramos implicados; seja 
porque em algum ponto pode ser necessário ainda ampliar ou promover melhoras na regula-
mentação dessas questões.

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República já deu o pri-
meiro passo criando o Comitê de Ajudas Técnicas em 2006, sendo que, sem que a sociedade 
cobre realmente apoio e incentivo, e muito mais importante, se a sociedade não se mobilizar 
em prol da criação de recursos e serviços que tornem a vida das pessoas portadoras de de-
ficiência ou limitações possível, a sociedade permanecerá desigual e injusta. Hoje o termo 
Ajudas Técnicas é conhecido como Tecnologia Assistiva e trata de uma área do conhecimento 
interdisciplinar para criação e/ou adequação de produtos, serviços e estratégias que visem o 
progresso da acessibilidade promovendo autonomia, qualidade de vida e inclusão social, não 
só às pessoas com mobilidade reduzida, mas também para sua família que sofre junto com 
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todo esse processo preconceituoso e limitante (RIBOLI, 2010).
Em agosto de 2007, o CAT/ SEDH / PR aprovou o termo Tecnologia Assistiva como 

sendo o mais adequado e passa a utilizá-lo em toda a documentação legal por ele produzida. 
Desta forma, estimula que o termo tecnologia assistiva seja aplicado nas formações de re-
cursos humanos, nas pesquisas e referenciais teóricos brasileiros. O comitê sugere também 
que se façam os possíveis encaminhamentos para revisão da nomenclatura em instrumentos 
legais.

A aprovação no CAT para a oficialização do termo tecnologia assistiva leva em conta 
a ausência de consenso sobre haver diferença conceitual entre os termos pesquisados no 
referencial teórico internacional. Os conceitos aplicados a cada um destes termos ora se 
assemelham, ora mostram algumas diferenças, principalmente na abrangência, pois podem 
referir-se especificamente a um artefato ou podem ainda incluir serviços, práticas e metodolo-
gias aplicadas ao alcance da ampliação da funcionalidade de pessoas com deficiência.

O CAT considera também que há uma tendência nacional já firmada da utilização do ter-
mo Tecnologia Assistiva no meio acadêmico, nas organizações de pessoas com deficiência, 
em setores governamentais (MEC, MCT, CNPq) e no mercado de produtos. Justifica ainda 
que tecnologia assistiva, por ser um termo criado para representar um conceito específico nos 
remete diretamente à compreensão deste conceito e se solidifica.

O CAT propõe ainda que as expressões “tecnologia assistiva” e “ajudas técnicas”, 
neste momento, continuem sendo entendidas como sinônimos, pois em nossa legislação ofi-
cial ainda consta o termo “ajudas técnicas”.

O serviço de TA agregará profissionais de distintas formações como engenheiros, arqui-
tetos, designers, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, assis-
tentes sociais, psicólogos, entre outros, para o atendimento do usuário da TA.

De acordo com o CAT: “Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, 
os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, senso-
riais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as 
barreiras da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. Pará-
grafo único. São ajudas técnicas:

I - próteses auditivas, visuais e físicas; II - órteses que favoreçam a adequação funcio-
nal;

III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora 
de deficiência;

IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou 
adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência;

V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a au-
tonomia e a segurança da pessoa portadora de deficiência;

VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para 
pessoa portadora de deficiência;

VII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a 
autonomia pessoal” (LIMA.2007).

Existe uma classificação em três níveis diferentes: classe, subclasse e detalhamento da 
classificação, com explicações e referências. O primeiro nível mais geral de classificação tem 
onze classes de produtos assistivos, respectivamente, para (BERSCH, 2013):

1 - Tratamento médico pessoal;
2 - Treinamento de habilidades;
3 - Órteses e próteses;
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4 - Proteção e cuidados pessoais;
5 - Mobilidade pessoal;
6 - Cuidados com o lar;
7 - Mobiliário e adaptações para residenciais e outras edificações;
8 - Comunicação e informação;
9 - Manuseio de objetos e equipamentos;
10 - Melhorias ambientais, ferramentas e máquinas;
11 – Lazer (BERSCH, 2013).
Este projeto visa a aplicação da tecnologia assistiva para criar, implementar e adequar 

recursos, equipamentos e produtos em geral para a população, buscando meios de acessibi-
lidade inovadores, modernos e, principalmente, mais baratos, que estejam ao alcance da po-
pulação como um todo, sem restrição de classe social e/ou financeira. Possibilitar às pessoas 
com deficiência viver de forma autônoma e participar inteiramente de todos os aspectos da 
vida com a criação e/ou adaptação de equipamentos e recursos tais como meios de trans-
porte, instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e 
locais de trabalho:

a) Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência a custo acessível;
b) Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositi-

vos e ajudas técnicas de qualidade, tornando-os disponíveis a custo acessível;
c) Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e 

tecnologias assistivas a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pes-
soas com deficiência.

Além disso, o projeto ainda conta com o objetivo de estruturar a área de conhecimento 
e competências da tecnologia assistiva e políticas públicas, estudar a elaboração de normas 
a respeito da tecnologia assistiva e promover a criação de recursos humanos e pessoas es-
pecializadas na área.

Direitos Humanos
Como visto, a temática das chamadas “Tecnologias Assistivas” constitui uma via de con-

creção da inclusão das pessoas com deficiência e de promoção de uma igualdade material, 
conforme mandamentos nacionais (constitucionais, ordinários e regulamentares). Essa via 
aproxima o Direito posto interna e externamente das áreas tecnológicas, sociais e humanas, 
não em uma relação meramente multidisciplinar ou auxiliar, mas, necessariamente, em uma 
relação interdisciplinar e até mesmo, transdisciplinar, em que os saberes precisam de contato 
íntimo e em que cada um dos envolvidos na pesquisa se dispõe a uma troca de conhecimen-
tos complementares em imbricação e jamais sobreposição. Os Direitos Humanos, para cujo 
exercício e pleito não se exige mais do que tão somente a pertença à categoria dos seres 
humanos, independentemente de raça, cor, etnia, religião, origem, condição financeira ou atri-
butos físicos ou intelectuais; somente podem ser mais do que meras normas “programáticas”, 
letras postas em papéis, mediante a atuação concreta da pesquisa inter e transdisciplinar 
realizada nos moldes deste trabalho. É por meio da consideração das normas jurídicas na-
cionais e internacionais postas às pessoas com deficiência e seu direito a uma vida plena e 
digna, que se pode partir para uma união de saberes e para a produção efetiva de dispositivos 
capazes de promover uma facilitação e/ou uma superação de obstáculos práticos para que as 
pessoas com deficiência possam exercer plenamente sua condição humana de forma digna.

Dessa maneira, por um véu de esquecimento ou indiferença, acobertamos diuturnamen-
te a desigualdade e a ofensa à dignidade humana das pessoas com deficiência. Violamos, no 
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mínimo por via omissiva, seus direitos humanos mais fundamentais de acesso ao estudo, à 
informação, ao lazer, à saúde física e mental, à expressão, à cultura etc. Isso pode ser feito de 
forma inconsciente, mas essa inconsciência não torna menos cruel e injusta a desigualdade e 
a violação à humanidade dessas pessoas. Como bem aduz Dworkin:

“Um sistema político não – igualitário não se torna justo simplesmente porque todos 
acreditam equivocadamente que é justo” (DWORKIN, 2012, p. 22).

A pesquisa, produção e investimento em instrumentos, aparelhagens, vias diferencia-
das e toda espécie de inovação com vistas à inclusão social da pessoa com deficiência, impli-
ca, claramente, em um tratamento privilegiado desse grupo social. Não obstante, não se trata 
de uma discriminação condenável ou negativa e sim de uma discriminação positiva, pois que 
vai ao encontro da promoção dos direitos fundamentais dessas pessoas.

O grande ideal do projeto é a colaboração para a autenticidade e possibilidade de vida 
digna a todos, além de proporcionar aos profissionais envolvidos a formação de recursos hu-
manos, aprendizado interdisciplinar e ainda, a enorme satisfação em aliviar e tornar possível e 
feliz a vida das pessoas com deficiência ou idosas e de seus familiares. Além de toda parcela 
ferramental o projeto visa contribuir para a definição de políticas públicas quanto ao tema, que 
a cada segundo se torna mais urgente.

O que se pretende é realmente a aplicação das políticas públicas, avançar na área da 
tecnologia assistiva, trazendo grande desenvolvimento social, tecnológico e humano para a 
sociedade em geral. No aspecto científico pretende-se impactar com criação de novas tec-
nologias e inventos também na área da tecnologia assistida para o bem comum e proteção e 
aplicação dos direitos humanos (SILVA, 2017).

No campo jurídico há vasta gama de normas que se consubstanciam em tratados e 
convenções internacionais, a começar pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
do Cidadão, de 1789 e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU – 1948), até, 
mais especificamente, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
ratificada pelo Brasil pelo Decreto 186/08. Dessas normativas internacionais se estabelece 
a necessidade de promover à igualdade e inclusão das pessoas com deficiência, usando de 
instrumentos jurídicos internos, mas, principalmente, partindo desses instrumentos jurídicos 
para a realização de projetos capazes de criar condições de efetiva participação em igualdade 
desses indivíduos na sociedade plural e democrática.

A Constituição Federal de 1988 abraça o “Princípio da Igualdade” em seu artigo 5º., 
“caput” e segue no reconhecimento de especiais tratamentos às pessoas com deficiência com 
o claro objetivo de promover à igualdade material reclamada pela igualdade formal instituída 
como direito fundamental (v.g. artigo 37, VIII; artigo 203, V; artigo 208, III; artigo 227, § 1º., II 
e § 2º.).

Outros diplomas legais abordam a questão dos hipossuficientes e a necessidade de 
tratamentos especiais, em estrito cumprimento das normas convencionais e constitucionais 
pertinentes. São exemplos o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), o Estatuto 
do Idoso (Lei 10.741/03) e, principalmente, o recente Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
13.146/16).

É bem pouco crível e até ingênuo crer que a iniciativa privada vá se debruçar na tarefa 
da promoção da acessibilidade, inclusão, igualdade e consequente dignidade das pessoas 
com deficiência. Nesse passo, é de esperar que o impulso para essas ações positivas de 
inclusão parta de políticas públicas, fomentadas pelo Estado em conjunto com a sociedade 
civil. É nesse aspecto que a pesquisa com o incentivo estatal, realizada pelas universidades 
públicas e privadas, é um instrumento imprescindível para a concretização dos ideais acima 
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expostos (BOBBIO, 1992).
É assim que os Direitos Humanos das pessoas com deficiência poderão superar o nível 

já alcançado de reconhecimento e até de positivação de normas legais internas e externas, 
passando para ações concretas de produção de instrumentos, aparelhos, vias de comunica-
ção e facilitação capazes de, com sustento na juridicidade, na ética, na ciência e na tecnolo-
gia, tornarem concretos direitos fundamentais abstratamente estabelecidos. Este é o diferen-
cial que justifica e torna imprescindível o apoio a esta pesquisa: sua capacidade, pelo trânsito 
harmonioso entre as diversas áreas do conhecimento implicadas, de tornar efetiva a inclusão 
social das pessoas com deficiência.

Engenharias e Tecnologia Assistiva
No âmbito da tecnologia assistiva, as engenharias desempenham um papel amplo e 

fundamental. Dentre as especialidades das engenharias podem-se citar algumas das mais 
notórias:

- Engenharia mecânica – cria, desenvolve, projeta e supervisiona a produção de máqui-
nas, equipamentos, veículos, e ferramentas específicas da indústria mecânica. Cria protótipos 
e testa os produtos obtidos, define normas e procedimentos de segurança, acompanha e ana-
lisa testes de resistência. E na tecnologia assistiva utiliza-se todo esse conhecimento da área 
da mecânica para a criação e desenvolvimento de equipamentos e produtos para auxiliar na 
mobilidade do deficiente físico.

- Engenharia Elétrica / Eletrônica - projeta e desenvolve componentes, equipamentos 
e sistemas eletroeletrônicos empregados em automação industrial, sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de eletricidade e eletrônica de consumo (aparelhos de rádio, TV e 
vídeo). O engenheiro elétrico atua na tecnologia assistiva juntamente com o engenheiro me-
cânico, desenvolvendo todo artefato elétrico necessário a cada projeto.

- Engenharia de Produção - é fundamental em empreendimentos de quase todos os 
setores. Cabe a ele gerenciar os recursos humanos, financeiros e materiais de uma empresa 
a fim de elevar sua produtividade e rentabilidade. Ao associar conhecimentos de engenharia 
a técnicas de administração e fundamentos de economia, é capaz de propor procedimentos 
e métodos que racionalizam o trabalho, aperfeiçoam a produção e ordenam as atividades 
financeiras, logísticas e comerciais de uma organização. Essa área de conhecimento atua na 
tecnologia assistiva estudando a viabilidade financeira, gerenciamento de recurso humanos e 
logística da produção dos recursos e serviços.

- Engenharia Civil - projeta, gerencia e executa obras como casas, prédios, pontes, 
viadutos, estradas e barragens. Constrói ou reforma, especifica as redes de instalações elé-
tricas, hidráulicas e de saneamento do edifício e define o material a ser usado. Na tecnologia 
assistiva pode ser útil na edificação de residências, escolas, prédios etc. com foco na acessi-
bilidade e criação de ambientes favoráveis à situação do deficiente físico.

- Engenharia de Computação -projeta e constrói computadores, periféricos e sistemas 
que fazem a integração entre hardware e softwares, utilizando placas e circuitos e pode pro-
jetar sistemas digitais, computadorizados e robôs. Na tecnologia assistiva pode efetuar todo 
tipo de automação em equipamentos, residência etc.

E assim para todas as áreas de conhecimento das engenharias em geral. A tecnologia 
assistiva nas engenharias pode ser separada em dois campos:

a) Recursos
Podem variar de uma simples bengala a um complexo sistema computadorizado. Estão 

incluídos brinquedos e roupas adaptadas, computadores, softwares e hardwares especiais, 
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que contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para adequação da postura senta-
da, recursos para mobilidade manual e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, 
chaves e acionadores especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais 
protéticos e milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente (BERS-
CH, 2013).

b) Serviços
São aqueles prestados profissionalmente à pessoa com deficiência visando selecionar, 

obter ou usar um instrumento de tecnologia assistiva. Como exemplo, podemos citar avalia-
ções, experimentação e treinamento de novos equipamentos (BERSCH, 2103).

No UNISAL, campus São Joaquim já foi desenvolvido por alunos das engenharias um 
projeto em que uma cadeira de rodas manual foi transformada em uma handbike elétrica. 
Esse equipamento foi doado a uma ex-aluna e funcionária desta instituição. 

Esse tipo de ajuda é um dos inúmeros casos de pessoas com deficiência que se pode 
auxiliar e tornar sua vida digna, livre e feliz. E foi por meio de conhecimentos da área das en-
genharias e uma enorme força de vontade em contribuir e fazer algo para mudar o panorama 
das pessoas com deficiência, que esses alunos e coordenadora proporcionaram essa nova 
vida à funcionária. É da mesma forma e com uma variedade enorme de outros equipamentos 
e produtos que este projeto pretende desenvolver e promover a dignidade, a autonomia e 
a liberdade a essas pessoas. É notório que a tecnologia assistiva sem o conhecimento das 
engenharias não seria possível, assim como a junção destes conhecimentos com a interdis-
ciplinariedade com a medicina, psicologia, educação física, fisioterapia, direito entre outros é 
imprescindível.

Este projeto no campo das engenharias aponta inúmeras formas de adaptação, inven-
ção e construção de equipamentos, recursos e serviços, por meio do conhecimento e compe-
tência dos professores, alunos, técnicos e demais profissionais que integram a equipe. Além 
das cadeiras handbikes elétricas acima citadas, ainda existe, já em andamento a adaptação 
de carros para transporte de cadeiras de rodas para tretraplégicos e a seguir apresentam-se 
alguns dos muitos projetos que poderão acontecer, em ligeira descrição:

- O projeto domótica – casa inteligente - visa à automação residencial, que adapta e 
reformula seus princípios conforme o comportamento do morador (usuário) do sistema ou por 
meio da sua própria interação, onde serão analisados eventos ocorridos no dia a dia, para que 
tais não precisem da intervenção do usuário, transformando-os em algo automático, confor-
tável e possível, além da preocupação com soluções alternativas de baixo custo e acessíveis 
(TONIDANDEL, 2004).

- Projetos de próteses e órteses pode-se avaliar o comportamento de um membro robó-
tico e suas utilidades quando integrada ao ser humano. Um dos objetivos é somar as qualida-
des do ser humano a uma máquina, para ampliar as possibilidades de recuperação de pesso-
as que nascem ou perderam partes de seu corpo em algum acidente (BIAGIOTTI et al, 2002).

Estes são alguns dos projetos idealizados pela equipe, que já se encontram em fase de 
possível desenvolvimento se obtiverem os recursos financeiros necessários.

Multidisciplinariedade, transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade?
Multidisciplinaridade, transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade? Qual delas caracte-

riza este projeto?
Sabe-se que a multidisciplinaridade ocorre quando há mais de uma área de conhe-

cimento em um determinando projeto ou propósito, mas cada uma mantém seus métodos 
e teorias em perspectiva. Na interdisciplinaridade mais de uma disciplina se une em um 
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projeto comum, com um planejamento que as relacione. Essas áreas trocam conhecimentos 
e enriquecem ainda mais as possibilidades. Como resultado, há um novo saber, menos frag-
mentado e mais dinâmico. A transdisciplinaridade é a integração contínua dos conhecimentos, 
mantendo uma relação complexa dos diversos saberes sendo que nenhum é mais importan-
te que o outro (CARDONA , 2010).

Diante do exposto pode-se dizer que este projeto une as áreas tecnológicas, sociais, 
humanas e biológicas, e essa relação não é somente multidisciplinar, mas, essencialmente, 
interdisciplinar e mais ainda, transdisciplinar. Durante todo o processo e desenvolvimento 
deste projeto os saberes e as experiências necessitam estar em contato contínuo e profundo, 
sendo que todos os envolvidos na pesquisa se propõem a trocar conhecimentos complemen-
tares visando resultados melhores, mais realistas e fieis ao escopo do projeto.

Os pesquisadores comprometidos com todo o processo têm como ideal apoiar e fo-
mentar a evolução e concretização social pretendida, promovendo a autonomia, qualidade de 
vida e inclusão social das pessoas com deficiência ou qualquer restrição de mobilidade, lhes 
proporcionando liberdade e a vida digna.

Contribuições Científicas ou Tecnológicas da Proposta
Na área do Direito será relevante o estudo das normas nacionais e internacionais que 

reconhecem e estabelecem os direitos fundamentais e humanos das pessoas com deficiên-
cia, emprestando o necessário embasamento jurídico para cada uma das iniciativas propostas 
durante o trabalho de pesquisa e elaboração das diversas formas instrumentais de inclusão 
social dos deficientes, que serão desenvolvidas pelos demais participantes. O grande foco, 
no âmbito jurídico, será a questão dos Direitos Humanos e Fundamentais das pessoas com 
deficiência, indicando como as iniciativas do projeto poderão se converter em vias de aplica-
ção prática das normas que determinam o tratamento promotor de igualdade material entre 
as pessoas sãs e as com deficiência. O Direito posto, em cotejo com as iniciativas do projeto, 
poderá demonstrar como é viável tornar efetiva a promoção da inclusão e da igualdade dos 
deficientes em nossa realidade.

Na área das engenharias a relevância científica é notável no que se refere ao ganho de 
prática, conhecimento e grande aprendizagem, além do enorme benefício da interdisciplina-
ridade para com as demais áreas atreladas ao projeto. Construção de recursos humanos em 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ainda tem-se a grande satisfação de poder vivenciar 
a possibilidade de participar e colaborar para a inclusão social das pessoas com deficiência 
ou alguma restrição de mobilidade. Poder fazer parte de uma sociedade mais igualitária e livre 
e ainda conseguir vislumbrar a questão dos Direitos Humanos e Fundamentais das pessoas 
com deficiência, podendo contribuir para a aplicação prática das normas e a promoção da in-
clusão e da igualdade dos deficientes em sociedade, acrescenta a uma área da ciência exata 
seu necessário componente humano e humanitário.

É de grande importância e uma oportunidade excelente de alunos, pesquisadores e co-
laboradores nacionais e estrangeiros compartilharem seus conhecimentos fazendo com que 
áreas de saberes tão distintas possam juntas fazer a diferença para a sociedade e mudar a 
vida de cidadãos lhes oferecendo uma condição de autonomia e vida digna.

Da mesma forma os profissionais das diversas áreas (fisiatria, educação física, educa-
ção etc.) inseridas neste projeto poderão ter grande contribuição científica para seu cresci-
mento como cidadão e profissional. Para a sociedade em geral a criação dos equipamentos, 
recursos e serviços mencionados anteriormente possibilitará igualdade e condições financei-
ras para aquisição destes, já que um dos objetivos do projeto é o baixo custo dos produtos.
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Considerações Finais
Em se tratando de um projeto com ênfase na melhoria de qualidade de vida e procura 

por baixo preço nos produtos, processos e serviços que serão criados e/ou adaptados para 
dar autonomia e vida digna às pessoas com deficiência, com toda certeza o projeto possui 
enorme potencial de inovação social, tecnológica e científica.

Esse potencial será conseguido por meio da criação, desenvolvimento e confecção dos 
inúmeros equipamentos, recursos e produtos obtidos com a interação de todos os excelentes 
profissionais, alunos, técnicos, professores e pesquisadores envolvidos. Além deste tipo de 
inovação pode-se vislumbrar neste projeto a grande inovação da interdisciplinaridade, multi-
disciplinaridade e transdisciplinaridade alcançada entre os vários saberes aqui inseridos.

O grupo tem em mente outros projetos com o mesmo intuito deste primeiro, utilizando 
do conceito da tecnologia assistiva que envolve produtos, recursos, metodologias, estraté-
gias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 
participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social

Esse conceito de tecnologia assistiva contribui de forma fundamental para o avanço 
dos Direitos Humanos, de maneira que pessoas com deficiência possam obter autonomia e 
qualidade de vida transpondo barreiras e obstáculos com a aplicação de normas e recursos 
de acessibilidade.
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* Vitor Henrique Miquelanti Pereira

INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos, o aumento do número de pessoas buscando o mesmo objetivo, 

saciando suas necessidades básicas como alimentação, segurança, moradia e seus direitos, 
fez com que os seres humanos deixassem de ser nômades para se juntar em grupos. Desde 
o princípio da civilização, a união destes grupos deu origem as cidades e com elas seus dife-
rentes problemas como por exemplo a inclusão de pessoas portadoras de alguma deficiência 
física e a mobilidade urbana.

Dos desafios encontrados nas cidades brasileiras é importante saber como se preparar 
para receber pessoas de origens e características diferentes, adequando lugares para porta-
dores de necessidades especiais, criando soluções para o transito caótico e exercer o direito 
básico de ir e vir de todos cidadãos.

De acordo com o Art. 5, inc. XV da Constituição Federal de 88, cabe a cidades se mol-
darem para receber esses indivíduos ajudando os a se integrar e locomoverem em diferentes 
áreas e lugares melhorando sua qualidade de vida.

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: XV – e 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; (1)

O presente artigo, visa inserir pessoas com necessidades especiais no transito e no 
funcionamento da mobilidade nas cidades, solucionando o fluxo de veículos e garantindo a 
integração de todos no desenvolvimento da cidade. O protótipo a ser desenvolvido trata-se de 
semáforos de transito inteligente auxiliando pedestres e veículos.

PROBLEMÁTICA
O aumento das dificuldades que os portadores de deficiência físicas têm encontrado 

nos dias atuais para se locomoverem em vias públicas, e a dificuldade da mobilidade no tran-
sito, nos traz a necessidade de encontrar soluções que facilitem o dia a dia dessas pessoas, 
fazendo com que seja necessário melhorias no tráfego de veículos e a segurança para os 
deficientes físicos. Se faz preciso então questionarmos, como melhorar o fluxo de veículos? 
Como concretizar o direito de ir e vir para essas pessoas? No decorrer do presente trabalho 
questões como essa serão respondidas.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver um protótipo para o ambiente de trânsito que facilite a mobilidade pública 

e a acessibilidade, incluindo deficientes físicos.

SEMÁFORO INTELIGENTE E ACESSIBILIDADE PÚBLICA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analisar todas as condições necessárias para o funcionamento do semáforo.
• Pesquisar os tipos de deficiências físicas e suas necessidades.
• Apresentar os benefícios impostos pelo sistema inteligente.
• Estudar o fluxo de veículos e pedestres nas vias.

JUSTIFICATIVA
“Nas grandes cidades brasileiras, é crescente o número de interseções semaforizadas, 

tendo como objetivo proporcionar maior segurança à travessia de pedestres e veículos”. (2)
A integração de portadores com necessidades físicas vem aumentando e se tornando 

um foco cada vez maior por parte da população e dos governantes, as diversas situações 
em que eles são obrigados a enfrentar diariamente nos faz pensar o quanto é importante a 
implantação desse projeto.

Analisando pelo lado da mobilidade urbana e fluxo de trânsito, a facilidade de compra de 
veículos e o grande índice de pessoas com CNHs ativas, traz a dimensão do trânsito caótico e 
do intenso tráfego sofrido diariamente pela população. Tudo isso ocasiona em perca de tempo 
e aumento de gastos.

Este projeto foi elaborado pensando em uma melhoria no trânsito para os pedestres e 
veículos, tendo em consideração a inclusão de pessoas com deficiência física no trânsito, no 
fluxo de veículos e no aumento da segurança pública e pessoal.

CIDADE E A MOBILIDADE URBANA
Este capítulo, objetiva introduzir o estudo das cidades e sua relação com a mobilidade 

urbana. Primeiramente, delineia um breve histórico do surgimento desta forma de organização 
e fixação humana no território denominada cidade, explicando seu surgimento e evolução. Em 
seguida, trata da mobilidade urbana, apresentando seu conceito atual, e enumerando os prin-
cipais acontecimentos históricos relacionados com uma perspectiva de mobilidade urbana.

SURGIMENTO DAS CIDADES
O início das cidades se dá quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a esta-

belecer em um local de terras férteis e com muitos recursos naturais. Os nossos ancestrais 
viviam em uma época de abundância de recursos naturais e sua sobrevivência dependia 
exclusivamente do meio ambiente. Desde o início da sua existência o homem aprendeu a 
usufruir do que a natureza oferece, cultivando a terra e criando animais formando pequenas 
aldeias, vilarejos.

Surgiram as primeiras civilizações por volta de 4.000 anos a.C, essas primeiras civiliza-
ções se formaram em torno ou em função de grandes rios: A Mesopotâmia estava ligada aos 
Rios Tigre e Eufrates, o Egito ao Nilo, a Índia ao Indo, a China ao Amarelo. (3)

Foi no Oriente Médio que tiveram início as civilizações. Tempos depois foram se desen-
volvendo outras civilizações com outras características não dependendo de recursos naturais 
e sem contar com o poder fertilizante dos grandes rios. Com o agrupamento das pessoas foi 
criado o comercio primeiramente dentro dos vilarejos depois entres cidades. (3)

“O homem, desde a Antiguidade sempre teve a necessidade de deslocar-se, bem como 
de deslocar suas coisas”. (4)

Com a criação do comercio se deu o princípio da criação do transito, chegando os dias 
atuais apresentando problemas na mobilidade urbana e em como acomodar todas pessoas e 
inseri-las no funcionamento do mesmo. (3)
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MOBILIDADE URBANA
Mobilidade urbana é tudo que diz respeito ao deslocamento das pessoas dentro do pe-

rímetro urbano seja veículos ou pedestre. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida 
pela própria cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer seu direito de ir e vir 
livremente, de forma rápida, eficiente e segura. (5)

A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação, 
como o transporte público viário, ferroviário e fluvial, promovendo a travessia segura para os 
pedestres levando em consideração suas limitações. Mobilidade urbana é o conceito criado 
para as pessoas poderem se locomover entre os diferentes pontos de uma cidade.

Figura 1 – Mobilidade urbana nos grandes centros

 Fonte: (6)

Atualmente, os automóveis particulares e os meios de transportes públicos são os meios 
de mobilidade urbana mais utilizados, quando não há um planejamento urbano e investimento 
correto em alternativas em meios de locomoção, as cidades sofrem com a superpopulação de 
automóveis, que por sua vez são responsáveis pelo fluxo caótico, provocando congestiona-
mentos e prejudicando a qualidade de vida da sociedade.

1. MOBILIDADE NO BRASIL
Nos últimos anos aumentaram os debates no Brasil por causa da mobilidade urbana, 

devido aos problemas dos grandes centros, ocasionados pelo trânsito onde se perde muito 
tempo parado, os custos que isso gera e a falta segurança por parte dos veículos e pedestres.

Com o aumento da renda do brasileiro e as iniciativas do governo, houve aumento sig-
nificativo no número de veículos e a precariedade dos serviços públicos envolvendo o trans-
porte público. Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve-se:

• À má qualidade do transporte público no Brasil;
• Ao aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos;
• À redução de impostos por parte do Governo Federal sobre produtos industrializados 

(o que inclui os carros);
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• À concessão de mais crédito ao consumidor;
• À herança histórica da política rodoviárias do país.
Tabela 1 – Número de carros por habitantes nos grandes centros

Fonte: (7)
Como em diversos lugares ao redor do mundo, o Brasil não estava preparado para os 

problemas da mobilidade urbana, a integração e a interação de diferentes pessoas principal-
mente de pessoas portadoras de necessidades especiais no ambiente urbano.

1.2 IMPACTOS SOCIAIS DA MOBILIDADE URBANA
O bem-estar, apesar de ser experimentado individualmente, é uma concepção “que se 

constitui e se realiza no plano coletivo, daí o sentido do urbano na determinação do bem-es-
tar”. (8)

O impacto da mobilidade afeta muito a vida e a qualidade de vida das pessoas com ne-
cessidades especiais, uma cidade preparada para essas pessoas, com certeza elas levariam 
menos tempo para chega no serviço e em outros lugares como hospital, escola, delegacia e 
supermercado e outros lugares, chegaria em casa mais rápido passando mais tempo com sua 
família, teria mais segurança para elas e para os motoristas.

2. IMPACTOS ECONÔMICOS DA MOBILIDADE URBANA
A mobilidade urbana serve de apoio para os setores da economia como a produção de 

bens de consumo, o abastecimento do comercio e abastecimento de órgãos públicos. É um 
pressuposto necessário para as questões ligadas ao desenvolvimento econômico e social, 
ocupação territorial, energia e meio ambiente. Assim, como o processo econômico depende 
enormemente das condições de mobilidade urbana, as políticas públicas e os instrumentos 
de planejamento do setor são muito importantes para as estratégias globais de expansão da 
economia.

Os transportes têm grande interação com o desenvolvimento da economia como um 
todo, na medida em que sua disponibilidade tem implicações tanto com as modificações dos 
estoques e combinações relativas dos fatores de produção, quanto com as transformações na 
estrutura das demandas intermediárias e finais. (9)

Sendo assim, garantindo a segurança e um transito sem interrupções, o trafego de 
veículos e pedestres têm uma melhora consideravelmente, obtendo resultados positivos em 
diversas áreas do pais.
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PROJETOS DE MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA.

VEHICLE TO INFRASTRUCTURE
A iniciativa da Audi é um grande passo rumo a esse cenário. Por meio de uma platafor-

ma chamada V2I ou V-to-I (Vehicle to Infrastructure), o veículo troca informações em tempo 
real com uma central de tráfego. Essa central verifica a localização do carro e informa quando 
o semáforo à frente vai fechar ou abrir. (10)

Uma ideia inovadora, mas o que torna o V2I interessante não é o que a tecnologia faz 
agora, é o que ela fará em um futuro, não muito distante. Esse sistema de comunicação “veí-
culo-infraestrutura”, ainda é uma via de mão única o carro obtém informações da central, nada 
mais. Mas, havendo mesmo troca de informações, o sistema poderá determinar as posições 
dos carros e, assim, flexibilizar o tempo de abertura e fechamento dos semáforos. (10)

Figura 2 – V2I Audi

Fonte: (10)
Isso impedirá, que você fique muito tempo parado em um cruzamento de madrugada, 

quando não tem ninguém passando ali.
O projeto pode ainda trocar informações como outros veículos juntamente com a central 

de transito, localizando determinada pessoa, podendo trocar informações importantes entre 
si.

3. INTEGRAÇÃO DE PEDESTRES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
De acordo com a ONU 80% das pessoas que vivem com alguma deficiência residem 

nos países em desenvolvimento sendo importante alertar que:
Ter alguma deficiência aumenta o custo de vida em cerca de um terço da renda, em 

média. Completar a escola primária também é um desafio maior para as crianças com defici-
ência, enquanto 60% dessas crianças completam essa etapa dos estudos nos países desen-
volvidos, apenas 45% (meninos) e 32% (meninas) completam o ensino primário nos países 
em desenvolvimento. (11)

Analisando a situação da população brasileira, foi declarado que cerca de 45 milhões 
de pessoas possam ter algum tipo de deficiência, resultando em 24% do total. Entre estas de-
ficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, 
ficaram problemas motores, intelectuais e auditivos. (12)
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Figura 3 – Travessia com sistema inteligente

Fonte: (13)
O aumento das dificuldades que os portadores de deficiência físicas têm encontrado 

nos dias atuais para se locomoverem em vias públicas, e a dificuldade da mobilidade no tran-
sito, nos traz a necessidade de encontrar soluções que facilitem o dia a dia dessas pessoas, 
fazendo com que seja necessário melhorias no tráfego de veículos e a segurança para os 
deficientes físicos.

A mobilidade no brasil ainda e um desafio para ser vencido, mesmo com algumas leis 
entrando em vigor ainda e não é satisfatório, é preciso de investimentos por parte do governo 
e projetos para solucioná-los.

O semáforo inteligente proposto neste estudo busca ser uma pequena solução man-
tendo como principal objetivo a integração dos deficientes visuais, deficientes auditivos e 
portadores de surdo-cegueira, auxiliando-os dessas pessoas com o meio em que elas vivem 
exercendo seus direitos básicos e auxiliando elas na sua rotina diária em busca seu sustendo, 
e sua independência garantidas por lei e melhorando diante das dificuldades no transito que 
vem piorando com o passar do tempos e ajustando as cidades para receber pessoas portado-
ras de necessidades especiais.

4. CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
No Brasil, podemos considerar inexistente o auxílio sonoro a pedestres em semáforos 

nas cidades. Mas, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) aprovou a Resolução n° 
704, devendo ser obrigatórios e instalados em todo território brasileiro semáforos sonoros nas 
vias públicas de grande circulação. A data limite para a implantação até o 31 de dezembro de 
2019. (14)

“Esta resolução estabelece padrões e critérios para a sinalização semafórica, uniformi-
zando os sinais sonoros, visuais, vibratórios e modos de utilização do equipamento e está em 
conformidade com a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000”. (14)
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Figura 4 – Exemplo de sinalização semafórica com sinais sonoros

Fonte: (14)
Conforme foi citado acima, a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, “diz que os semá-

foros para pedestres que dão acesso a serviços de reabilitação ou que estão instalados em 
vias de grande circulação devem, obrigatoriamente, ser equipados com um mecanismo que 
emita sinal sonoro que possa ser utilizado para a orientação dos pedestres. (14)

Desde a Constituição de 1988, todos sabemos que temos o direito de ir e vir. Seguindo 
o mesmo padrão, de acordo com a Resolução o trânsito em condições segura é um direito de 
todos, sendo responsabilidade das entidades e órgãos que fazem parte do Sistema Nacional 
de Trânsito.

Todas medidas impostas pela Resolução está totalmente de acordo com a Lei Brasileira 
da Pessoa com Deficiência e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando oferecer maior 
autonomia e segurança aos pedestres com deficiência visual e deficiências múltiplas

O cruzamento que apresentar um semáforo com sinal sonoro, um dispositivo que emite 
sinais sonoros, visuais e vibratórios. Através de uma botoeira, será possível informar ao pe-
destre instruções para auxiliar a travessia e sinais de advertência.

Outra ação que a Resolução preconiza é a padronização deste sistema, para que o 
pedestre possa ter plena certeza do seu ato, em qualquer lugar do país.

O semáforo sonoro terá a função de informar os períodos em que o sinal estará funcio-
nando. Sendo assim, estará presente no verde avisando quanto falta para tempo para o sinal 
fechar e abrir para os veículos, no verde e trabalhando em função do semáforo veicular.

A implementação e adaptação das cidades a esse semáforo, será um grande avanço 
na acessibilidade, permitindo a travessia segura de todos os pedestres e principalmente os 
deficientes físicos.

5. ARDUINO
5.1 HISTÓRIA
O Arduino foi desenvolvido em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores, Massimo Banzi, 

David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. O objetivo principal era criar um 
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dispositivo que fosse barato, funcional e uma plataforma didática, que não precisasse de um 
nível alto de conhecimento em programação. Sendo acessível a estudantes, projetistas ama-
dores, e curiosos que se interessam pelo assunto. (15)

Figura 5 – ARDUINO

Fonte: (15)
Além disso, foi adotado o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um 

pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware bá-
sico.

Assim, foi desenvolvido uma placa composta por um micro controlador Atmel, circuitos 
de entrada/saída e que é facilmente conectada à um computador e programada via IDE (In-
tegrated Development Environment), ou (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) utilizando 
uma linguagem baseada em C/C++, sem a precisar de equipamentos extras além de um cabo 
USB.

Depois de criado uma programação, o micro controlador pode ser usado de forma inde-
pendente, ou seja, você pode colocá-lo para controlar um robô, um ventilador, as luzes da sua 
casa via wi-fi, a temperatura do ar condicionado, pode utilizá-lo como um aparelho de medição 
ou qualquer outro projeto, brincando com a imaginação dos projetistas.

6. PROGRAMAÇÃO DO ARDUINO
Desenvolver um programa em Arduino é muito didático, é preciso apenas conectá-lo ao 
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computador por meio de um cabo USB e utilizar um ambiente de programação chamado IDE. 
É por meio deste ambiente de programação, que é criado ou editado a programação.

Por se tratar de um software livre, todos programas exigidos estão disponíveis no site do 
próprio Arduino. O programa realiza testes, encontra possíveis erros na programação, oferece 
ajuda para solucionar problemas e importa os dados para o micro controlador.

Após ter concluído a programação, basta compilar para o Arduino. Em alguns casos 
é preciso ser incluso algumas bibliotecas, elas também são encontradas na internet em sua 
plataforma.

Existem estruturas básicas para executar a programação do Arduino. Em seu software 
já está presente o diagrama a ser utilizado. É composta basicamente por duas etapas sendo 
elas:

• Setup () – É nessa parte do programa que configura as opções iniciais do seu progra-
ma, os valores iniciais de uma variável, se uma porta será utilizada como entrada ou saída e 
mensagens para o usuário.

• Loop () – É nessa parte do programa repete uma estrutura de comandos de forma 
contínua ou até que algum comando de “parar” seja enviado ao Arduino.

Figura 6 – Software usado na programação do Arduino

Fonte: (15)

7. ALIMENTAÇÃO DO ARDUINO
A placa pode ser alimentada pela conexão USB ou por uma fonte de alimentação ex-

terna.
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Figura 7 – Alimentação do Arduino

Fonte: (15)
A faixa de tensão admissível da fonte externa deverá ser entre 6V (volts) a 20V (volts). 

Caso o Arduino for alimentado com uma tensão abaixo de 7V (volts), ele poderá ficar com seu 
funcionamento instável e quando alimentado com tensão acima de 12V (volts), o seu regula-
dor de tensão poderá sobreaquecer, ocasionando em possíveis danos. (16)

Dessa forma, é recomendado para tensões de fonte externa valores de 7V (volts) a 12V 
(volts).

8. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa, é um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método cien-

tífico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 
emprego de procedimentos científicos”. (17)

9. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO
Para a construção do protótipo utilizamos duas unidades do Arduino, dezoito módulos 

relés, seis botões push button, quatro motores de 12 V (volts) em corrente contínua, duas 
sirenes, uma chave seletora e duas fontes para a alimentação dos motores.

Antes de ser realizado a montagem, foi estudado qual método traria um maior custo 
benefício para a sua implantação. Foi escolhido o Arduino por possuir uma plataforma didáti-
ca, um maior número de saídas digitais e um custo inferior comparando ao CLP (controlador 
lógico programável).

Foram desenvolvidas duas programações, sendo uma para funcionar em horário diurno 
e parte do noturno e a outra para fim do horário noturno se estendendo pela madrugada. Nas 
programações do Arduino utilizou-se o software com a linguagem C/C++.

A primeira programação aborda o funcionamento dos semáforos de veículos e a integra-
ção entre os botões push button, detectando o fluxo e controlando o trânsito de maneira que 
nenhum veículo fique parado por muito tempo em uma via impossibilitando possíveis assaltos 
e acidentes. Esta programação foi desenvolvida para funcionar durante o fim da noite e toda 
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a madrugada.
A segunda programação executa o funcionamento dos semáforos de veículos e dos 

pedestres, integrando os botões push button, os motores, e as sirenes através dos módulos 
relés.

Caso o protótipo entre em vigor estando presente no mundo real, ficará pré-estabeleci-
do que de 06 horas até as 23 horas e 30 minutos um dos Arduinos será alimentado, após este 
período será a vez do outro Arduino entrar em funcionamento e mantendo-se até as 06 horas 
do outro dia, formando-se um ciclo.

10. PROTÓTIPO DESENVOLVIDO
10.1 MATERIAIS UTILIZADOS
Neste tópico descrevemos todos os componentes e materiais necessários para o de-

senvolvimento da construção do protótipo proposto.

11. ARDUINO
Conforme foi descrito no capítulo 05, o Arduino é um micro controlador capaz de realizar 

diversas programações, atendendo várias áreas de atuações.
Figura 08 – Arduino

Fonte: autor
Sua escolha trouxe um maior custo benefício sendo capaz de atender todos os requisi-

tos necessários.
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12. MÓDULOS RELÉS
Este componente realiza o acionamento de cargas que necessitam tensões e conse-

quentemente correntes com níveis superiores ao suportado pelo Arduino.

Figura 09 – Módulos Relés

Fonte: autor

Em nosso protótipo os módulos relés acionam os sinaleiros, as sirenes e a fonte de 
alimentação dos motores.
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12.1 SIRENES
A sirene é um dispositivo emissor sonoro capaz de alertar e orientar determinadas ações.

Figura 10 – Sirenes
Procurando contribuir para a acessibilida-

de urbana e a inclusão de pessoas, foram de-
senvolvidos dois métodos para orientar e alertar 
os pedestres para a travessia de determinada 
via.

Na primeira situação caso um pedestre for 
realizar a travessia da via incorretamente será 
soado um sinal de advertência, alertando para a 
não travessia.

Na segunda situação as sirenes serão soa-
das de acordo com a situação dos semáforos de 
pedestres, quando o semáforo estiver terminan-
do seu ciclo e entrando em estado de fechado 
será soado bips curtos orientando a não traves-
sia e quando o semáforo estiver iniciando seu 
ciclo e entrando em estado de aberto será soado 
um bip longo orientando a possível travessia.

12.2 CHAVE SELETORA
A chave seletora é um dispositivo capaz de realizar manobras, podendo ligar e desligar 

circuitos conforme a sua necessidade.
Figura 11 – Chave seletora

Fonte: autor
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Como em nosso projeto foi necessário o uso de dois Arduinos e consequentemente 
duas programações, a chave seletora têm a função de exemplificar manualmente a mudança 
na alimentação dos micro controladores.

12.3 FONTE
Dispositivo capaz de alimentar componentes através de sua saída em CC (corrente 

continua).
Neste caso vamos utilizar uma fonte de 12V (volts) que alimentará os motores da plata-

forma vibratória.

12.4 BOTÕES PUSH BUTTON
São componentes eletrônicos que exercem comandos quando pressionados, podendo 

fechar ou abrir um determinado circuito.
Os botões push button estará presente nas duas programações. Quando pressionados 

durante a primeira programação, será possível detectar o fluxo de veículos pelas vias indi-
cando qual semáforo deverá abrir. Na segunda programação ele irá perceber a presença de 
pedestres, alertando quando será possível ou não a sua travessia.

Feito essa análise os botões emitem informações para o Arduino concluindo a determi-
nada programação.

12.5 MOTORES 12V COM PENDULO
São equipamentos eletrônicos que possuem acoplados em seus eixos um pendulo ca-

paz de causar vibrações com alta intensidade sem danificar sua estrutura.

Figura 12 – Fonte 12 volts Figura 13 – Botão Push button

Fonte: autor Fonte: autor
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Figura 14 – Motor 12 volts com pendulo

Os motores têm a função de vibrar uma plataforma, indicando aos pedestres e princi-
palmente a deficientes, portadores de surdo-cegueira quando será possível a travessia da 
via. Seu funcionamento é sincronizado com o semáforo veicular e o semáforo dos pedestres, 
impossibilitando possíveis erros.

12.6 SINALEIROS
Para a simulação dos semáforos, foram utilizados sinaleiros de três cores distintas ade-

quando visualmente aos semáforos reais.
Através do seu sinal iluminado é possível concluir qual a ação será executada.

13. PROGRAMAÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O ARDUINO
Como mencionado no início deste capítulo, foi necessário o uso de duas programações. 

Tendo como referências vários projetos apresentados na internet, chegamos à criação dos 
seguintes códigos:

13.1 PROGRAMAÇÃO 01
//Faculdade Patos de Minas
//Engenharia Elétrica
//Autores: Luiz Eugenio / Vitor Henrique / Weslley Chagas
// Semáforo Inteligente
int buttonState = 0;
int buttonState1 = 0;
void setup() {

Fonte: autor Fonte: autor

Figura 15 – Sinaleiro
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//PINOS DE SÁIDA DIGITAL
pinMode(4,OUTPUT);// RELE 01 VM VEÍCULO S01
pinMode(5,OUTPUT);// RELE 02 AM VEÍCULO S01
pinMode(6,OUTPUT);// RELE 03 VD VEÍCULO S01
pinMode(7,OUTPUT);// RELE 04 VM VEÍCULO S02
pinMode(8,OUTPUT);// RELE 05 AM VEÍCULO S02
pinMode(9,OUTPUT);// RELE 06 VD VEÍCULO S02
//PINOS DE ENTRADA DIGITAL
pinMode(11,INPUT);//  PUSHBUTTON S01
pinMode(12,INPUT);//  PUSHBUTTON S02
}
void loop() {
buttonState = digitalRead (11) ; //SITUÇÃO DO PINO 12
buttonState1 = digitalRead (12) ; //SITUÇÃO DO PINO 11
if ( buttonState == HIGH) { // SE O BOTÃO S01 FOR PRESSIONADO
digitalWrite(5,HIGH); // DESLIGA AM S01
digitalWrite(8,HIGH); //DESLIGA AM S02
digitalWrite(9,HIGH); // DESLIGA VD S02
digitalWrite(4,HIGH); //DESLIGA VM S01
digitalWrite(7,LOW); // LIGA VM VEÍCULO S02
digitalWrite(6,LOW); // LIGA VD VEÍCULO S01
delay(20000); // 20 SEGUNDOS
}
else { // SENÃO
digitalWrite(7,HIGH); // DESLIGA VM VEÍCULO S02
digitalWrite(6,HIGH); // DESLIGA VD VEÍCULO S01
digitalWrite(4,HIGH); //DESLIGA VM VEÍCULO S01
digitalWrite(9,HIGH); //DESLIGA VD VEICULO S02
digitalWrite(5,LOW); // LIGA AM S01
digitalWrite(8,HIGH); //DESLIGA AM S02
delay (1000); //1 SEGUNDO
digitalWrite(5,HIGH); // DESLIGA AM S01
digitalWrite(8,LOW); //LIGA AM S02
delay(1000); // 1 SEGUNDO
}
buttonState = digitalRead (11) ; //SITUÇÃO DO PINO 11
buttonState1 = digitalRead (12) ; //SITUÇÃO DO PINO 12
if ( buttonState1 == HIGH) { // SE O BOTÃO S02 FOR PRESSIONADO
digitalWrite(5,HIGH); // DESLIGA AM S01
digitalWrite(8,HIGH); //DESLIGA AM S02
digitalWrite(9,LOW); // LIGA VD S02
digitalWrite(4,LOW); //LIGA VM S01
digitalWrite(7,HIGH); // DESLIGA VM VEÍCULO S02
digitalWrite(6,HIGH); // DESLIGA VD VEÍCULO S01
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delay(20000); // 20 SEGUNDOS
}
else { // SENÃO
digitalWrite(7,HIGH); // DESLIGA VM VEÍCULO S02
digitalWrite(6,HIGH); // DESLIGA VD VEÍCULO S01
digitalWrite(4,HIGH); //DESLIGA VM VEÍCULO S01
digitalWrite(9,HIGH); //DESLIGA VD VEICULO S02
digitalWrite(5,LOW); // LIGA AM S01
digitalWrite(8,HIGH); //DESLIGA AM S02
delay (1000); //1 SEGUNDO
digitalWrite(5,HIGH); // DESLIGA AM S01
digitalWrite(8,LOW); //LIGA AM S02
delay(1000); // 1 SEGUNDO
}
}
6.2.2.2 PROGRAMAÇÃO 02
//Faculdade Patos de Minas
//Engenharia Elétrica
//Autores: Luiz Eugenio / Vitor Henrique / Weslley Chagas
// Semáforo de pedestre com acessibilidade
void setup() {
//PINOS DE SÁIDA DIGITAL
pinMode(4,OUTPUT);// RELE 01 VM VEÍCULO S01
pinMode(5,OUTPUT);// RELE 02 AM VEÍCULO S01
pinMode(6,OUTPUT);// RELE 03 VD VEÍCULO S01
pinMode(7,OUTPUT);// RELE 04 VM VEÍCULO S02
pinMode(8,OUTPUT);// RELE 05 AM VEÍCULO S02
pinMode(9,OUTPUT);// RELE 06 VD VEÍCULO S02
pinMode(10,OUTPUT);// RELE 07 VM PEDESTRE S01
pinMode(11,OUTPUT);// RELE 08 VD PEDESTE S01 / MOTOR VIBRACAL
pinMode(12,OUTPUT);// RELE 09 VM PEDESTRE S02
pinMode(13,OUTPUT);// RELE 10 VD PEDESTRE S02 / MOTOR VIBRACAL
pinMode(2,OUTPUT);// RELE 11 BIP L0NGO
pinMode(3,OUTPUT);// RELE 12 BIP SEQUENCIAL
}
void loop() {
digitalWrite(10,LOW); // LIGA VM PEDESTE S01
digitalWrite(3,HIGH); //DESLIGA BIP SEQUENCIAL
digitalWrite(11,HIGH); //DESLIGA VD PEDESTRE S01
digitalWrite(4,HIGH); //DESLIGA VM VEÍCULO S01
digitalWrite(5,HIGH); //DESLIGA AM VEÍCULO S01
digitalWrite(9,HIGH); //DESLIGA VD VEÍCULO S02
digitalWrite(8,HIGH); //DESLIGA AM VEÍCULO S02
digitalWrite(7,LOW); // LIGA VM VEÍCULO S02
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digitalWrite(6,LOW); // LIGA VD VEÍCULO S01
digitalWrite(13,LOW); //LIGA VD PEDESTRE S02
digitalWrite(12,HIGH); //DESLIGA VM PEDESTRE S02
digitalWrite(2,LOW); //LIGA BIP LONGO
delay(3000); // 3 SEGUNDOS
digitalWrite(2,HIGH); //DESLIGA BIP LONGO
delay(30000); // 30 SEGUNDOS
digitalWrite(6,HIGH);//DESLIGA VD VEÍCULO S01
digitalWrite(5,LOW);//LIGA AM VEÍCULO S01
delay(8000); // 8 SEGUNDOS
 
digitalWrite(5,HIGH); //DESLIGA AM VEÍCULO S01
digitalWrite(4,LOW); //LIGA VM VEÍCULO S01
digitalWrite(10,HIGH); // DESLIGA VM PEDESTE S01
digitalWrite(11,LOW);//LIGA VD PEDESTRE S01
digitalWrite(2,LOW); //LIGA BIP LONGO
delay(3000); // 3 SEGUNDOS
digitalWrite(2,HIGH); //DESLIGA BIP LONGO
delay(15000); // 15 SEGUNDOS
digitalWrite(13,HIGH); //DESLIGA  VD PEDESTRE S02
digitalWrite(12,LOW); //PISCA VM PEDESTRE S02
digitalWrite(3,LOW); //LIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(12,HIGH);//PISCA VM PEDESTRE S02
digitalWrite(3,HIGH); //DESLIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(12,LOW);//PISCA VM PEDESTRE S02
digitalWrite(3,LOW); //LIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(12,HIGH);//PISCA VM PEDESTRE S02
digitalWrite(3,HIGH); //DESLIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(12,LOW); // LIGA VM PEDESTE S02
digitalWrite(7,HIGH); //DESLIGA VM VEICULO S02
digitalWrite(9,LOW); //LIGA VD VEICULO S02
delay(30000); // 30 SEGUNDOS
digitalWrite(9,HIGH);//DESLIGA VD VEÍCULO S02
digitalWrite(8,LOW);//LIGA AM VEÍCULO S02
delay(8000); // 8 SEGUNDOS
digitalWrite(8,HIGH); //DESLIGA AM VEÍCULO S02
digitalWrite(7,LOW); //LIGA VM VEÍCULO S02
digitalWrite(12,HIGH);//DESLIGA VM PEDESTRE S02
digitalWrite(13,LOW);//LIGA VD PEDESTRE S02
digitalWrite(2,LOW); //LIGA BIP LONGO
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delay(3000); // 3 SEGUNDOS
digitalWrite(2,HIGH); //DESLIGA BIP LONGO
delay(15000); // 15 SEGUNDOS
digitalWrite(11,HIGH); //DESLIGA  VD PEDESTRE S01
digitalWrite(10,LOW); //PISCA VM PEDESTRE S01
digitalWrite(3,LOW); //LIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(10,HIGH);//PISCA VM PEDESTRE S01
digitalWrite(3,HIGH); //DESLIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(10,LOW);//PISCA VM PEDESTRE S01
digitalWrite(3,LOW); //LIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
digitalWrite(10,HIGH);//PISCA VM PEDESTRE S01
digitalWrite(3,HIGH); //DESLIGA BIP SEQUENCIAL
delay(1000); // 1 SEGUNDO
}

13.2 MONTAGEM DO PROJETO
13.4 ETAPA 01
Nesta etapa, foi desenvolvido todos os diagramas necessários para a montagem do 

protótipo.

Figura 16 – Diagrama de alimentação

Fonte: autor
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Figura 17 – Diagrama de comando

Fonte: autor

13.5 ETAPA 02
Após a realização dos diagramas, foi realizado a montagem dos componentes integran-

do todos conforme previsto nos diagramas.

Figura 18 – Fixação dos componentes

Fonte: autor
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Figura 19 – Montagem do circuito de comando

Fonte: autor

13.6 ETAPA 03
Depois de ter projetados os diagramas, executado a montagem e realizados todos os 

testes de funcionamento chegamos à conclusão do protótipo

Figura 22 – Protótipo finalizado

Fonte: autor



77

Figura 20 – Circuito de Comando

Fonte: autor

Figura 21 – Circuito de Alimentação

Fonte: autor
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Figura 23 – Funções do protótipo

Fonte: autor

13.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo a tecnologia como aliada, percebe-se que a necessidade de se implantar proje-

tos, trazendo uma maior praticidade e facilidade para o ser humano é enorme, aumentando 
ainda mais a importância do desenvolvimento de novos protótipos para serem testados e 
transformados em projetos reais.
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Com o projeto atingimos o objetivo proposto, desenvolvendo o protótipo de um semáfo-
ro inteligente capaz de somar para todo o transito, sendo veículos e ou pedestres. Vale salien-
tar todo o conhecimento adquirido durante o curso de Engenharia Elétrica nas áreas de micro 
controladores, eletrônica, linguagem e programação e circuitos elétricos.

O protótipo desenvolvido pode ser implantando nas vias reais atendendo tanto aos pe-
quenos como os grandes centros. Ele foi desenvolvido visando um meio de facilitar e incluir 
todos os pedestres, mesmos aqueles com determinas limitações. Outra função é reduzir os 
índices de criminalidade e acidentes em cruzamentos.
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