
O que é acessibilidade?
A acessibilidade pode ser definida
como a possibilidade e condição de
alcance, percepção e entendimento
para a utilização com segurança e
autonomia de edificações, espaço,
mobiliário, equipamento urbano e
elementos.

Outros conceitos importantes:

 

No ambiente escolar:

1. As escadas são largas, com degraus em
tamanhos confortáveis e com pisos
antiderrapantes, firmes e nivelados.

2. As escadas e as rampas possuem
patamares sem obstáculos a cada mudança
de direção.

3. Os degraus possuem bordas em cor
contrastante.

4. As escadas e as rampas possuem piso
tátil de alerta em seu início e fim.

5. As rampas são largas e possuem pisos
antiderrapantes, firmes e nivelados, com
inclinação adequada para subir e descer em
cadeira de rodas.

6. Os corrimãos são contínuos, confortáveis
dos dois lados das escadas e rampas, e
estão instalados em duas alturas.

7. As paredes e as grades de proteção
(guarda-corpo), ao longo das escadas e
rampas, estão em altura segura.

8. Existem guias de balizamento, ao longo
das rampas, que não possuem parede
lateral.

9. Em vez de construir uma rampa, pode-se
instalar um elevador

Barreiras: entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que limita
ou impede a participação da pessoa com
deficiência. As barreiras podem
ser de diversos tipos: arquitetônicas, nos
transportes, nas comunicações
e na informação, nas atitudes, no uso de
tecnologias etc. 

Tipos de Barreiras:
Urbanísticas

Arquitetônicas

Nos transportes e Atitudinais

Nas comunicações e na informação 
e Tecnológicas

*Falta de Libras em videos na internet. *Falta de teclados em Braille.

*Propaganda na calçada. *Calçada quebrada.

*Falta de rampas.

*Falta de rampas.

*Caminho do piso tatíl bloqueado.

*Negar matrícula, ou procrastinar  
a mesma.

Desenho universal: permitir que o uso dos
produtos, serviços e ambientes sejam
feitos da maneira mais independente e
natural possível, no maior número de
situações, sem a necessidade de
adaptação, modificação, uso de
dispositivos de assistência ou soluções
especializadas.
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Os símbolos de acessibilidade
Os símbolos a seguir são usados em
diversos locais com a intenção de
ajudar as pessoas a identificarem
que estes ambientes são acessíveis
para pessoas com diferentes
características.

Alguns destes, você provavelmente já
conhece, outros são menos comuns no
cotidiano, mas mesmo assim é de
extrema importância que você os
conheça, e saiba seu significado.

Veja a seguir diversos destes
símbolos e o que ele representam:

Indica acessibilidade nas
edificações, no mobiliário, nos
espaços e nos equipamentos

urbanos.
 

Este símbolo mostra que
determinado local está apto a

receber o cão-guia como
acompanhante.

Material disponível em Braille

Indica a existência de recursos,
mobiliário e serviços com

indicações em braille,
audiodescrição e presença de

piso tátil.

Indica a presença de recursos para 
pessoas com baixa visão, que 

apresentam, geralmente, 30% ou 
menos de visão no melhor olho, 
após todos os procedimentos 

clínicos, cirúrgicos e correção com 
óculos comuns. 

É utilizado para indicar que 
alguns locais possuem 

acessibilidade para surdos e 
pessoas com deficiência auditiva.

Significa que há legendas
disponíveis, este símbolo é visto

geralmente nas TV's.

Indica que o local possui um
telefone para surdos ou que o

serviço tem um número que pode
ser contactado por um telefone

para surdos.

Indica a existência de intérprete
de Libras no evento ou conteúdo

reproduzido.

Indica que o ambiente possui a
possibilidade e condição de

alcance, percepção e entendimento
para  sua utilização, por pessoas

com nanismo.

Indica acessibilidade para pessoas
com nível cognitivo e

comportamental abaixo do que é
esperado para a idade. 

E por fim, este é símbolo de 
Audiodescrição, ele significa que as 

imagens, ou videos, possuem descrição 
em áudio das cenas, sendo muito 

importante em materiais que utilizam 
bastante linguagem visual.

 Acesse o link abaixo e tenha 
acesso a este material no 

formato de áudio:
https://youtu.be/h0TI2S9JIak


