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  INTRODUÇÃO:
O tema deste projeto é de suma importância,  pois  abrange
diversos aspectos na sociedade, uma vez que se empenhar
em lutar  pelos  direitos  do  cidadão,  também é  cuidar  de  si
próprio.  Os  deficientes  precisam de atenção  e  cuidado  em
especial em todos os aspectos na sociedade. É necessário,
sabermos disso, porém não é isso que os tornam diferentes,
muito pelo contrário, são pessoas que precisam de nós, assim
como precisamos uns dos outros. Então, essa está sendo uma
forma que encontramos de chamar a atenção das pessoas
sobre esse assunto que muitas das vezes é falado, porém não
é  colocado  em  prática.  Atentemo-nos  a  isso  e  estamos
fazendo o nosso melhor para que esse projeto dê visibilidade
e cause algum tipo de curiosidade nas pessoas para que elas
se interessem e  lutem junto  conosco para  que essa nossa
realidade seja mudada. Compreender e expandir o tema será
o nosso maior  objetivo.  O projeto visa ampliar  o  campo de
conhecimento em relação a acessibilidade e fazer com que as
pessoas  ao  nosso  redor  se  conscientizem  e  queiram  se
envolver  para  conhecer  mais  sobre  o  tema,  de  forma  que
verdadeiramente queiram promover a mudança.
  MATERIAL E MÉTODOS:
Para a realização da pesquisa estão sendo desenvolvidas as
seguintes  ações:  pesquisas  bibliográficas  sobre  o  tema  do
projeto, estudo sobre o material pesquisado, pesquisa sobre a
acessibilidade  no  Instituto  Federal  Baiano,  pesquisas  nos
órgãos  públicos  e  privados  de  Governador  Mangabeira;
observação  nas  ruas,  calçadas  e  praças  quanto  a
acessibilidade,  análise  da  pesquisa,  apresentações  da
pesquisa  e  apresentação  dos  resultados  finais  em
comunidade local, nas escolas, palestras e mesas-redondas.
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Não possuímos ainda os resultados  finais, mas esperamos
conseguir conscientizar a comunidade quanto a necessidade
da  acessibilidade  e  construir  uma  relação  de  carinho  com
essas pessoas  que de  certa  forma,  precisam da gente,  da
nossa  atenção.  Comprovar  que  a  cidade  precisa  estar
acessível a todos, removendo obstáculos nas calçadas, com
vias  de  circulação  adequadas  e  construindo  rampas  de
acesso, adaptações de balcões de atendimento para pessoas
que  precisam  ficar  sentadas,  adaptar  também:  telefones
públicos,  lixeiras,  banheiros  públicos,  caixas  de  correios  e
bancários, entre outros. 

Muitos consideram importante aprimorar a acessibilidade no
Município,  para  que  as  pessoas  que  possuem  deficiência,
possam se sentir inclusas neste espaço. E acreditam que as
principais  razões  para  que  muitos  locais  não  possuam
acessibilidade são:  a falta de sensibilização, orçamentos ou
recursos  para  tornar  esses  lugares  acessíveis  e/ou  que  a
acessibilidade  irá  dificultar/modificar  a  aparência  ou
funcionamento  dos  locais.  Também,  já  constatamos  as
possíveis mudanças que o campus e a cidade precisam tomar
para  se  tornarem  acessíveis.  E  percebemos  o  quanto  é
importante  discutir  e  promover  ações  em  prol  da
acessibilidade.
  CONCLUSÃO: 
Concluímos  que  o  campus  e  o  município  de  Governador
Mangabeira devem se tornar um ambiente mais acessível e
adaptado  para  inclusão  de  seus  alunos  e  habitantes  com
necessidades  especiais,  bem  como  de  modificações  e
adaptações  nas  suas  estruturas  físicas,  para  que  ocorra  a
eliminação de qualquer tipo de barreira para a locomoção de
pessoas.
  AGRADECIMENTOS:
Agradecemos ao IF Baiano e ao CNPq pelas bolsas e pelo
incentivo. 
  REFERÊNCIAS:
DIWAN, Pietra. Revista História Viva. 49. ed. Novembro 2007.
DINIZ, Debora.; BARBOZA, Lívia.; SANTOS, Wederson Rufino
dos. Deficiência, direitos humanos e justiça. Rev. int. direitos
humanos. v. 6 n.11. São Paulo, 2009.
Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 9050: 1994.
Acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  deficiências  a
edificação,  espaço  mobiliário  e  equipamentos  urbanos  /
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas.  Rio  de  janeiro:
ABNT, 1994. 


