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Resumo: Este artigo a ser apresentado tem o objetivo de discutir questões sobre da inclusão
de pessoas com deficiências em espaços construídos. Ainda hoje, há grande dificuldade em
relação à acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Hoje, pouco se discute a
dificuldade enfrentada pelos portadores, em todos os ambientes construídos, exemplos são os
transportes coletivos precários, com profissionais sem capacitação e ruas sem acessibilidade,
mesmo quando esses existem há descaso da população. As pessoas portadoras de deficiência
se tornam invisíveis em meio ao cotidiano, por um preconceito instituído, que nos tempos
modernos não são mais aceitos. O ser humano tem perdido o sentimento de empatia e
reciprocidade, tendo em vista que a acessibilidade depende da relação entre o espaço e
indivíduo, para que haja meios para a transformação da visão singular e então criar espaços e
meios de acessibilidade para os portadores de deficiência. O trabalho foi realizado através de
um estudo de revisão bibliográfica. Foram utilizados artigos e livros que tratam de espaços
construídos para pessoas portadores de deficiência, principalmente para deficientes físicos e
visuais, no que se refere a mecanismos de acessibilidade. É notória a importância para o
crescimento da sociedade, a inclusão de todo e qualquer ser humano, pois para quem possui
dificuldades para se locomover é um fator primordial de sobrevivência. Foi observado que
existem meios de acessibilidade para deficientes, porém não são de fato implantadas.
Concluímos que se faz necessário muito estudo e pesquisa para ampliar não só o
conhecimento, mas também a real utilização dos instrumentos necessários para a inclusão e
acessibilidade nos ambientes construídos, uma vez que aquilo para pessoas não portadoras de
deficiências muitas vezes não possui relevância, é fundamental para sua sobrevivência e para
melhores condições de trabalho, segurança e vida dos que as possuem.
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