
 

 

Texto 1 
 

Quando a gente pensa em acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é uma rampa de entrada para 
cadeirantes. Mas o que é acessibilidade? O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, na página 52, apresenta a 
seguinte definição: “qualidade ou caráter do que é acessível; facilidade na aproximação, no tratamento ou na 
aquisição”. Mas será só isso? Vamos ver o que diz a lei: segundo o decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, acessibilidade é “condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

Em outras palavras, acessibilidade é uma mulher grávida conseguir embarcar no ônibus (e passar pela 
roleta) sem nenhuma dificuldade; acessibilidade é uma pessoa obesa poder sentar-se confortavelmente na 
poltrona do avião. É um anão que encontra um balcão de bilheteria da sua altura, na hora de ir ao teatro. 
Acessibilidade é um cego que cruza a rua sozinho, porque o semáforo emite um sinal sonoro, avisando que 
pode atravessá-la; é uma criança surda ter à disposição intérpretes de Libras na escola pública. É um 
cadeirante que pode se locomover por conta própria, numa cidade sem buracos nem obstáculos. Enfim, 
acessibilidade é a garantia plena do direito de ir e vir – e permanecer. 

Em resumo, é um direito de todos, e para todos. Acontece que algumas pessoas dependem mais desse 
direito do que outras. E, como ilustram os exemplos citados (e ao contrário do que muita gente pensa), esse 
segmento da população para o qual a acessibilidade é mais necessária é muito expressivo. Especificamente no 
que se refere às pessoas com deficiência, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 
todo o planeta são aproximadamente 650 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Só no 
Brasil, segundo o Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa parcela representa 
14,5% dos brasileiros, ou quase 30 milhões de habitantes. 

Muitas empresas e estabelecimentos do País ainda não se adaptaram aos parâmetros e critérios de 
acessibilidade estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 2004. Frequentemente, 
alegam dificuldades financeiras ou mesmo falta de demanda do público com deficiência. Mas lei é para ser 
cumprida. E o fato é que, nos últimos anos, a legislação brasileira evoluiu muito quanto à questão – quase 
todos os pontos cruciais para a garantia da acessibilidade foram contemplados pelos poderes Executivo e 
Legislativo. Algumas leis são mais conhecidas, como a de Cotas, que determina a contratação, por empresas 
com mais de 100 funcionários, de 2% a 5% de pessoas com deficiência.                                                                

Fonte: http://www.brasilparatodos.com.br/acessibilidade.php  
 
Texto 3 
 

A Lei Nº 10.098/2000 estabelece normas e critérios para promover a acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com ela,acessibilidade significa dar a essas pessoas 
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. Para isso a lei prevê a 
eliminação de barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a 
circulação com segurança dessas pessoas. 

As barreiras a serem eliminadas podem estar nas vias e nos espaços públicos,  no interior dos edifícios 
públicos e privados, no mobiliário urbano (semáforos, postes de sinalização, cabines telefônicas, fontes 
públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques etc.) ou nos meios de transporte e de comunicação. Neste 
último as barreiras impedem a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou 
sistemas de comunicação de massa ou não. 

Vias, parques e espaços públicos – De acordo com a Lei Nº 10.098/2000, o planejamento e a urbanização 
das vias, dos parques e demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-
los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Os já existentes, assim 
como suas  instalações de serviços e mobiliários urbanos, deverão ser adaptados para promover a 
acessibilidade dessas pessoas. 

Os parques de diversões, por exemplo, 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. Os banheiros em parques, praças, jardins e espaços livres 
públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório para atender os 
deficientes. 

Estacionamentos – Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços 
públicos, deverão ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. 
Essas vagas deverão ser em número equivalente a dois por cento do total oferecido e deve ser garantida, no 
mínimo, uma vaga. 
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Travessia de deficientes visuais – Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas perigosas e 
com intenso fluxo de veículos deverão emitir sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, que sirva de 
guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual. 

Edifícios – A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo 
deverão ser executadas de modo que se tornem acessíveis às pessoas portadoras de 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 portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 
O órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional deverá reservar um percentual 

mínimo do total das habitações para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

Comunicação,  educação e cultura – Para garantir o direito das pessoas portadoras de 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 o Poder Público deve promover a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelecer alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e 
sinalização. 

Para isso formará profissionais intérpretes de escrita em Braile e linguagem de sinais. Os serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão o uso da linguagem de sinais ou outra subtitulação para 
garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

As salas de aulas, espetáculos e conferências deverão ter espaços reservados para pessoas que utilizam 
cadeira de rodas 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. 

Transporte – Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade 
estabelecidos nas normas técnicas específicas. 

Fonte: http://www.turminha.mpf.mp.br/viva-a-diferenca/acessibilidade/o-que-e-acessibilidade-e-respeito-aos-deficientes-1 
 
Estilo ENEM - PROPOSTA -  Considerando o texto 03- da página 701, livro de teoria, e a coletânea acima, 
produza um texto dissertativo argumentativo defendendo seu ponto de vista acerca do tema:                                

Acessibilidade no Brasil 
 


