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1. RESUMO 

Um dos maiores desafios da integração do indivíduo ao meio ambiente é o de se 
adequar ao acesso local, principalmente se esse indivíduo apresentar necessidades 
especiais. Neste sentido, buscou-se apresentar neste trabalho de pesquisa o fator 
Acessibilidade e a maneira como os gestores administrativos precisam atuar de 
forma a atender a todas as necessidades dentro dos centros urbanos. Foram 
abordadas questões de grande relevância para a elucidação e entendimento do 
impacto gerado pela Lei de Acessibilidade sobre a gestão pública do município de 
General Salgado. É importante considerar que com a garantia de seus direitos e 
recursos de acessibilidade, a população envolvida pode participar ativamente da 
rotina da cidade, envolver-se nas atividades local e, principalmente ter momentos de 
prazer garantidos pela acessibilidade. Vale destacar também que os gestores 
municipais devem estar atentos quanto ao orçamento e os recursos destinados à 
manutenção das vias públicas e às adequações das mesmas às necessidades dos 
munícipes deficientes. Tal conduta exige um planejamento estratégico adequado a 
fim de diminuir os impactos causados nas finanças do município. 
  

 

2. INTRODUÇÃO 

               

Dentro do cenário social um dos maiores desafios de integração do indivíduo 

no meio ambiente, ou seja, no lugar em que vive é o de se adequar ao acesso local, 

principalmente se a pessoa apresentar necessidades especiais. Sendo assim, o 

presente trabalho tem como objetivo geral apresentar o fator Acessibilidade presente 

no município de General Salgado e pretende apresentar as Leis que tangem a 

implementação e execução das leis que asseguram ao indivíduo o direito de se 

interagir, pois envolve não apenas fazer valer as leis, mas também, mudanças de 

comportamentos sociais.  

Neste sentido, a justificativa para tal estudo se dá por entender que a 

Acessibilidade é um grande desafio dentro dos centros urbanos e exige a busca de 

estratégias, reflexões e também ajustes que facilitem o acesso desse indivíduo. 

Afinal, todas as pessoas com necessidades especiais necessitam de cuidados 

especiais.  

O problema de pesquisa que se pretende entender no presente estudo visa 

identificar: Se o município trabalha para atender a acessibilidade e os empecilhos 

para o exercício da cidadania dos deficientes físicos do município de General 

Salgado. Sabe-se que neste município, muitas pessoas possuem algum tipo de 

deficiência permanente, necessitando assim de políticas públicas voltadas para esse 

seguimento da população. 



É importante salientar que os direitos das pessoas com deficiência estão 

chegando aos discursos dos gestores administrativos. No entanto, as mudanças 

concretas e efetivas de cidadania ainda acontecem de forma lenta, principalmente 

porque a Legislação Brasileira não é respeitada da forma que deveria. 

    

3. OBJETIVO 

 

 Estudar e apresentar a forma com que os gestores administrativos e os 

munícipes enxergam o fator Acessibilidade  no município estudado. 

 Entender o termo Acessibilidade, dentro do contexto da administração 

pública municipal. 

 Apresentar as Leis de Acessibilidade, dando ênfase aos principais 

direitos garantidos pela mesma à população deficiente e avaliando o trabalho dos 

gestores públicos no cumprimento de tais leis. 

 Identificar as principais dificuldades encontradas pelos indivíduos com 

necessidades especiais e apontar oportunidades de melhoria na gestão pública 

municipal visando uma melhor qualidade de vida para tais indivíduos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para a realização do presente trabalho é a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo. Trata-se de uma pesquisa descritiva com 

análise qualitativa dos dados. O método descritivo é utilizado para explorar e discutir 

a respeito do fator Acessibilidade no município de General Salgado SP, com 

população estimada em quase 12 mil habitantes de acordo com o IBGE.  

A pesquisa bibliográfica possibilita o entendimento teórico acerca das Leis, 

sobre o tema escolhido e, a pesquisa de campo avalia o grau de importância da 

Gestão Administrativa quanto a Acessibilidade. Para coleta de informações 

relevantes coletou-se os dados através de questionário fechado contendo 09 

questões, nas quais os moradores foram convidados a responder, colaborando 

assim para a elaboração deste trabalho de pesquisa.  Após coleta, os dados foram 

tabulados e refletidos de acordo com o grau de relevância com as literaturas 

estudadas.  

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Pode-se dizer que o conceito de acessibilidade vem sendo estudado desde a 

década de quarenta e está vinculada ao surgimento dos serviços de reabilitação 

física e profissional. De acordo com Araújo (2009) esse termo era entendido como 

condição de mobilidade e eliminação de barreiras arquitetônica e urbanística, numa 

clara alusão as condições de acesso a edifícios e meios de transportes. Porém, 

atualmente, este conceito ampliou-se e, configura como um paradigma da inclusão, 

vindo a entender que as barreiras são mais completas e vão além das questões de 

mobilidade.  

  Conforme consta na ABNT/NRB- Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(2004) o direito a acessibilidade de pessoas com deficiência se fundamenta nos 

direitos humanos e de cidadania. Pode-se afirmar que esse direito é universal, 

solidificado no direito constitucional de igualdade, representando uma concretização 

dos objetivos e princípios traçados por Constituições, Declarações e Conferências 

de vários estados e nações, incluindo o Estado Brasileiro e a Constituição de 1988. 

Conforme consta na literatura de Canotilho (2000) esta igualdade não deve 

ser compreendida em um sentido de igualdade formal, mas como uma isonomia de 

oportunidades sociais, acesso a trabalho, educação e lazer. 

    É importante salientar que a existência de Leis não implica em uma 

materialização do direito à igualdade, cidadania e Acessibilidade, pois, observa-se 

que os problemas sociais e econômicos contribuem para que muitas pessoas fiquem 

marginalizadas da sociedade e não tenham seus direitos garantidos.  Para Almeida 

& Oliver (2001): 

Nas periferias das grandes cidades, os problemas de acessibilidade se 
ampliam de modo assustador, devido a questões estruturais e culturais. A 
baixa renda, aliada aos problemas educacionais e de segurança, resulta em 
dificuldade dos moradores de se apropriarem do seu território e exigirem 
seus direitos.  

 
Portanto, a falta de alternativas institucionais que dêem conta da 

acessibilidade leva a comunidade a construir suas próprias alternativas, nem sempre 

adequadas a este fim.  

As Leis de acessibilidade ganharam prioridade a partir de 2004 quando o 

Presidente da República expediu o  Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis 

10.048/2000 e 10.098/2000. A primeira dá prioridade de atendimento às pessoas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm


com deficiência e mobilidade reduzida, e a segunda estabelece normas e critérios 

para a promoção da acessibilidade delas. E é o Ministério Público Federal, através 

da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que atua para que essas leis sejam 

cumpridas.  

Cohen e Duarte (2001) destacam que no Brasil, há vários procuradores 

regionais dos Direitos do Cidadão. São eles que têm o dever de fiscalizar essas leis 

e se estão sendo cumpridas. Caso não estejam, podem receber denúncias da 

sociedade sobre os casos de irregularidades.  

O órgão responsável pelas Adaptações e Normas de acessibilidade para 

deficientes é o CORDE- Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. Esse órgão de Assessoria da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República é responsável pela gestão de 

políticas voltadas para integração da pessoa portadora de deficiência, tendo como 

eixo focal a defesa de direitos e a promoção da cidadania. 

Esse órgão tem função de implementar essa política e orientar a sua atuação 

em dois sentidos: primeiro é o exercício de sua atribuição normativa e reguladora 

das ações desta área no âmbito federal e, o segundo é desempenho da função 

articuladora de políticas públicas existentes, tanto na esfera federal como em outras 

esferas governamentais.  

De acordo com a Lei Nº 10.098/2000 ter Acessibilidade significa dar a pessoa 

com deficiência condições para alcançarem e utilizarem, com segurança e 

autonomia, os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, as edificações, os 

transportes e os sistemas e meios de comunicação. A Lei afirma que é necessário 

eliminar as barreiras e obstáculos que impeçam o acesso, a liberdade de movimento 

e a circulação com segurança dessas pessoas. 

Dentre os obstáculos e barreiras que precisam ser eliminadas estão as 

existentes nos espaços públicos, edifícios públicos e privados, no mobiliário urbano 

como: lixeiras, toldos, marquises, semáforos, postes de sinalização, guias de 

calçadas, pisos sinalizadores, declives dentre outros.  

Os parques de diversões devem adaptar, no mínimo, cinco por cento de cada 

brinquedo e equipamento e identificá-lo para possibilitar sua utilização por pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida, desde que isso seja tecnicamente 

possível. Quanto aos banheiros em parques, praças, jardins e espaços livres 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm


públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório 

para atender os deficientes. 

As áreas de estacionamento público deverão ter reservadas vagas próximas 

aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que 

transportem pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção, sendo dois por 

cento, ou seja, no mínimo, uma vaga. Os semáforos deverão emitir sinal sonoro 

suave, intermitente e sem estridência, que sirva de guia ou orientação para a 

travessia de pessoas portadoras de deficiência visual. Na construção ou reforma de 

edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de 

modo que se tornem acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Neles deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 

acessibilidade: 

I - nas áreas destinadas a garagem e estacionamento de uso público, 
deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de 
pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas 
portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente; 
II – pelo menos um dos acessos ao interior do edifício deverá estar livre de 
barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a 
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida; 
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o 
exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade; 
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, 
com equipamentos e acessórios que possam ser utilizados por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 

Destaque se dá para a reserva de habitações para o atendimento da 

demanda de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida através do órgão 

federal responsável pela coordenação da política habitacional. E é o Poder Público 

que deve promover a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer 

alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e 

sinalização, ou seja, direito das pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade 

de comunicação ao acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, 

ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

Nesse cenário entra também, os intérpretes de escrita em Braile e linguagem 

de sinais para garantir o direito de acesso à informação às pessoas com deficiência 

auditiva. Nas salas de aulas, espetáculos e conferências deverão ter espaços 

reservados para cadeirante e lugares específicos para aquelas com deficiência 

auditiva e visual, inclusive seus acompanhantes, de modo a facilitar-lhes as 



condições de acesso, circulação e comunicação. Finalizando, os veículos de 

transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos 

nas normas técnicas específicas. 

 

6. RESULTADOS 

 

A segunda parte da pesquisa aconteceu no município de General Salgado, 

situado no Estado de São Paulo, com cerca de 11.786 habitantes, de acordo com o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do ano de 2010. De acordo 

ainda, com o IBGE o município tem sua economia baseada na indústria 

sucroalcooleira, o que gera muitos empregos e a migração de emigração de 

populações da região norte para o trabalho braçal na coleta da cana de açúcar.           

Foram distribuídos 15 questionários para munícipes que possuem certas 

deficiências, que após preenchimento foram devolvidos para tabulação, conforme 

resultados e análise a seguir. 

A seguir serão apresentados os gráficos relacionando à pesquisa de campo.  

Gráfico 1 - Idade 
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Fonte: A Aplicabilidade e o Impacto das Leis de Acessibilidade na Gestão do 

Município de General Salgado – Um Estudo de Caso, 2016. 
 

No gráfico 01 observa-se que 6% dos entrevistados têm até 15 anos 

completos e 46% tem até 40 anos e 40% estão entre na faixa dos 60 anos e 8% 

mais de 70 anos. É importante ressaltar que existem no município mais indivíduos 

com algum tipo de necessidade, porém a pesquisa apresenta um grupo escolhido de 

acordo com a localização, ou seja, dentro de alguns bairros.  



Quando questionados sobre o tipo de deficiência obteve-se o seguinte 

resultado de acordo com o gráfico 02. 

Gráfico 02- Tipos de Deficiência 
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Fonte: A Aplicabilidade e o Impacto das Leis de Acessibilidade na Gestão do 

Município de General Salgado – Um Estudo de Caso, 2016. 
 

 Como se pode observar através do gráfico 02, 40% dos entrevistados possui 

deficiência física, 8% deficiência auditiva, 14% deficiência visual e 38% outras 

deficiências. Para um município com quase 12 mil habitantes, pode parecer um 

percentual baixo. No entanto, isso representa para a gestão administrativa municipal 

um grande obstáculo a ser enfrentado, principalmente para atender as Leis de 

Acessibilidade vigentes. 

 Quando perguntados sobre se encontram dificuldades e limitações no 

município, ou seja, nas ruas, praças, comércios dentre outros, obteve-se as 

seguintes respostas: 

Gráfico 03- Dificuldades e limitações 
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Fonte: A Aplicabilidade e o Impacto das Leis de Acessibilidade na Gestão do 

Município de General Salgado – Um Estudo de Caso, 2016. 
 

De acordo com o gráfico 03 percebe-se que cerca de 86% dos indivíduos não 

encontram dificuldades ou limitações dentro do município estudado e 14% dizem 

que encontram certos obstáculos. Pelo percentual apresentado, pode-se perceber 

que a Gestão Administrativa municipal está cumprindo com as Leis de 

Acessibilidade e mobilidade dos indivíduos com alguma necessidade especial.   



            Vias de acesso, rampas, banheiros adaptados são observados nas pracinhas 

dos bairros, bem como calçadas rebaixadas para a circulação de cadeirantes, piso 

sinalizador perto dos bancos dentre outros. 

Gráfico 04- Conhecimento das leis de Acessibilidade 
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Fonte: A Aplicabilidade e o Impacto das Leis de Acessibilidade na Gestão do 

Município de General Salgado – Um Estudo de Caso, 2016. 
 

De acordo com o gráfico 04, percebe-se que a comunidade estudada não é 

carente de informações sobre os direitos de Acessibilidade, conhecem a Legislação 

e sabem que esse conhecimento pode ter contribuído para resolver suas 

necessidades de Acessibilidade.  

Em outro momento da pesquisa, informalmente alguns entrevistados 

relataram que participaram ativamente da tomada de decisões na implantação dos 

acessos juntamente com a equipe administrativa municipal. Isso aconteceu porque a 

administração relacionou as necessidades de cada bairro para fazer as devidas 

sinalizações no ambiente. No primeiro momento para atender a Legislação como um 

todo, no outro, para atender seus munícipes em suas especificidades.  

              

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante a literatura estudada e dos dados coletados através da pesquisa, o 

estudo aponta que existe, por parte da gestão administrativa a preocupação em 

atender a Lei de Acessibilidade, bem como facilitar a vida dos munícipes com 

deficiência de forma satisfatória.   

Verifica-se que as necessidades de acessibilidade são muitas, porém, os 

envolvidos estão satisfeitos com a importância dada a eles pelo município. Pode-se 

considerar que a maioria possui autonomia e locomoção e encontram acesso a 

informações necessárias para o seu ir e vir, o que evita a exclusão desse indivíduo 

da sociedade.  



 É importante considerar que com a garantia de seus direitos e recursos de 

acessibilidade, a população envolvida pode participar ativamente da rotina da 

cidade, envolver-se nas atividades local e, principalmente ter momentos de prazer 

garantidos pela acessibilidade. 

Vale destacar também que os gestores municipais devem estar atentos 

quanto ao orçamento e os recursos destinados à manutenção das vias públicas e às 

adequações das mesmas às necessidades dos munícipes deficientes. Tal conduta 

exige um planejamento estratégico adequado a fim de diminuir os impactos 

causados nas finanças do município. 
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