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Este estudo refere-se à acessibilidade física abordada enquanto um con-

dicionante do movimento humano e, conseqüentemente como um ele-

mento do processo de reabilitação. Para isto, a revisão de literatura trata 

da evolução da concepção da deficiência, da reabilitação e das políticas 

públicas e de conceitos de Ergonomia e de Arquitetura. A partir daí, com o 

objetivo de dar visibilidade ao espaço construído, estão ilustradas as con-

dições de acesso e permanência em prédios e espaços públicos de Santa 

Maria, RS. Assim, ciente das condições de acessibilidade do meio, abor-

da-se a reabilitação integral e a acessibilidade universal como direitos, 

como determinantes da saúde individual e coletiva e a Fisioterapia como 

meio de inclusão social. 
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram que 10% 

da população mundial é portadora de algum tipo de deficiência. No Brasil, 

este percentual sobe para 14,5%. De acordo com dados do Censo 2000, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca 

de 24,5 milhões de pessoas apresentam algum tipo de incapacidade sen-

sorial e/ou motora e mais 20 milhões são idosos . Considerando as condi-

ções de mobilidade como indicador de qualidade de vida, este grande 

contingente de pessoas com mobilidade reduzida de forma eventual ou 

permanente, no mínimo um terço da população, constitui o alvo das ativi-

dades de reabilitação no campo da saúde coletiva. 

O movimento como objeto de estudo e trabalho da Fisioterapia, ga-

nha importância na prática enquanto objetivo da reabilitação voltada às 

potencialidades individuais, como uma possibilidade real de funcionalida-

de para a conquista de uma vida autônoma. É com esta concepção de 

reabilitação que se justifica entender o movimento além de seus aspectos 

biológicos e é neste sentido, que se torna necessário estudar os fatores 

sociais e ambientais que condicionam o movimento. 

Pensar nos limites da reabilitação e da prática fisioterapêutica des-

vinculada do contexto do paciente, leva-nos à reflexão sobre a potenciali-

dade do nosso trabalho e o quanto ignorar os fatores não-biológicos pre-
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judica a qualidade da atenção e limita o crescimento da Fisioterapia en-

quanto ciência, restringindo nosso campo de atuação e nossa participa-

ção em outras áreas de conhecimento. 

O objetivo desta pesquisa é buscar argumentos para responder a 

seguinte questão: A acessibilidade pode ser considerada como um ele-

mento do processo de reabilitação? Para isto, a relação diacrônica esta-

belecida entre a acessibilidade e a reabilitação se apropria de conceitos 

da Arquitetura e da Ergonomia e busca ressignificá-los no sentido de con-

siderar a relação do ser humano com o espaço construído como um im-

portante condicionante do movimento e, conseqüentemente, como um 

determinante da saúde individual e coletiva. 

  A revisão de literatura, apresentada nos dois primeiros 

capítulos, trata da evolução da concepção da deficiência, da 

reabilitação e das políticas públicas e de conceitos relativos à 

acessibilidade física. No terceiro capítulo, com o objetivo de dar 

visibilidade ao espaço construído, estão ilustradas as condi-

ções de acesso e permanência em prédios e espaços públicos 

de Santa Maria, RS. Assim, no capítulo conclusivo, aborda-se a 

reabilitação integral e a acessibilidade universal como direitos e 

a Fisioterapia como meio de inclusão social. 
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Capítulo 1 

A História da Reabilitação 

 

 

 

 

 

Conhecer a história da Reabilitação requer o entendimento sobre a evolu-

ção dos conceitos de saúde e da concepção de deficiência. Para contex-

tualizar a prática reabilitadora desde a antiguidade até o século XXI, este 

capítulo será estruturado com base nos Paradigmas Educacionais, que 

norteiam estudos relativos à Educação Especial e se adaptam facilmente 

à evolução dos conceitos de saúde e reabilitação. Entendendo-se o con-

ceito de paradigma como o conjunto de idéias, valores e ações que con-

textualizam as relações sociais, estes servirão como pontos de referência 

para a descrição das concepções de deficiência e das políticas públicas 

identificáveis ao longo da história, como forma de caracterizar a prática 

reabilitadora em cada período. Palavras-chave que caracterizam estes 

momentos serão colocadas entre aspas com o objetivo de chamar a aten-

ção do leitor sobre a importância do seu significado e permitir o entendi-

mento da evolução dos conceitos no sentido da inclusão.  

 

 

O Paradigma da Institucionalização  
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 Entre o final do Séc. XVIII e meados do Séc. XX, conventos, asilos 

e hospitais psiquiátricos se constituíram em locais de confinamento. A 

retirada de pessoas com deficiência de sua convivência familiar e comuni-

tária para espaços especiais se justificava pela noção de que doença e 

deficiência eram sinônimos. A tese da organicidade, segundo a qual a 

deficiência ocorria exclusivamente por causas orgânicas, e a necessidade 

de mão-de-obra na cadeia produtiva embasavam a justificava para o fato 

do “aleijado”, do “incapacitado”, do “doente” ou do “louco” ser excluído do 

convívio social.  

ERWING GOFMANN (1962) define a Instituição Total como um lu-

gar de residência e de trabalho, onde um grande número de pessoas ex-

cluídas da sociedade, por um longo período de tempo, leva uma vida en-

clausurada e formalmente administrada. É com base nesta idéia de insti-

tucionalização que, esta época teve como característica marcante a ex-

clusão de todos os indivíduos que não correspondessem aos padrões es-

téticos, de pensamento e de comportamento socialmente estabelecidos. 

A Primeira Guerra Mundial (1914 -1918) trouxe a deficiência como 

uma dívida com os heróis combatentes, o que levou a criação da Comis-

são Central para o Cuidado do Deficiente com sede na Inglaterra. As ati-

vidades desta comissão resultaram em um movimento denominado 

Rehabilitation Internacional que, fundado em 1922, se fortaleceu durante 

a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) com o Movimento Internacional 

de Reabilitação.  

Para REBELATTO e BOTOMÉ (1987), a Segunda Guerra Mundial, 

um momento histórico de produção de deficiência, caracterizou a inter-

venção fisioterapêutica como sinônimo de Reabilitação. Uma reabilitação 

limitada às instituições que tinha como objetivo atenuar o sofrimento, re-

cuperar as condições de saúde perdidas e readaptar o indivíduo deficien-

te à realização de algumas tarefas consideradas socialmente adequadas. 

O período pós-guerra portanto, fez com que a Fisioterapia ganhasse im-

portância como recurso reabilitador, como um meio para que as seqüelas 
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motoras, uma marca da dívida social, não tornassem o indivíduo lesado 

um prejuízo para a sociedade.  

A Segunda Guerra foi então, um fator decisivo no desenvolvimento 

da Fisioterapia enquanto prática recuperadora de deficiências físicas. Se-

gundo NOVAES JÚNIOR (2004), a modernização dos serviços e a cres-

cente demanda gerada pelas doenças ocupacionais decorrentes do inten-

so processo de industrialização, fez com que os chamados médicos de 

reabilitação, preocupados com a resolutividade do atendimento, difundis-

sem as técnicas reabilitadoras além das faculdades médicas. Assim, o 

primeiro curso paramédico para a formação de Técnicos em Fisioterapia, 

com duração de um ano, aconteceu em 1951. Aos profissionais, denomi-

nados fisioterapistas, cabia a execução das prescrições médicas através 

da realização de exercícios, massagens e aplicação de calor, banhos e 

recursos eletroterápicos. 

 O ano de 1948 foi marcado pela proclamação, por parte da Organi-

zação das Nações Unidas (ONU), do documento que codificou os direitos 

fundamentais de toda a humanidade. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, apesar de seu caráter meramente recomendatório é, desde 

então, amplamente referendada e serve de base para o estabelecimento 

de políticas sociais fundamentadas no princípio de que todas as pessoas 

nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Uma destas políticas en-

volveu a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), o Fundo de Emergência das Nações Unidas (UNI-

CEF) , a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Interna-

cional do trabalho (OIT) no Programa de Reabilitação das Pessoas Fisi-

camente Deficientes, lançado pelo Conselho Econômico da ONU em 

1955. 

 No final da década de cinqüenta, o paradigma da Institucionaliza-

ção começou a ser fortemente criticado pela sua ineficiência na recupera-

ção dos internos e pelo alto custo econômico que representava. Ao capi-

talismo comercial, interessava aumentar a produção e diminuir o ônus, 
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tornando ativa toda a mão-de-obra possível. Estes interesses de natureza 

político-administrativa tornaram coerentes os discursos a favor da auto-

nomia e da produtividade. Assim, se fortalece a idéia de que aquele ser 

humano, até então considerado “inválido”, poderia tornar-se útil à socie-

dade. Ganha importância a reabilitação, especialmente àquela voltada à 

readaptação à atividade produtiva. 

 

 

O Paradigma de Serviços 

 

 A década de sessenta foi marcada por um movimento geral de re-

flexão sobre os direitos humanos, o que levou a uma reformulação de 

idéias acerca das deficiências e ao debate em torno dos conceitos de 

normalização e desinstitucionalização. Este movimento construiu a ne-

cessidade de reinserir a pessoa “deficiente” na sociedade, procurando 

ajudá-la a adquirir condições motoras para assumir padrões de ação se-

melhantes à normalidade.  

 O Paradigma de Serviços tem como palavra-chave a “integração” e 

começa a diferenciar a doença da deficiência. O foco da atenção terapêu-

tica, desenvolvida em ambientes especiais, está no “sujeito deficiente” e a 

intervenção profissional que busca normalizá-lo, ou seja, moldá-lo aos 

padrões normais, se caracteriza pelo assistencialismo. É com esta filoso-

fia de assistência e normalização que, no Brasil, se estabelecem as Asso-

ciações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e os Centros de Re-

abilitação que até hoje são referências no país, como fica claro no objeti-

vo de fundação da Associação Brasileira de Reabilitação (ABBR) no Rio 

de Janeiro, em 1957: 

 

Proporcionar aos portadores de deficiências físicas um novo modelo de atendi-

mento que englobe todas as modalidades e assistência médico-social, até a 

conquista de sua independência e reintegração social. 
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O novo paradigma se estabeleceu no Brasil em um contexto de de-

senvolvimento industrial. O país tinha os mais altos índices de acidente de 

trabalho da América Latina e grande parte da população apresentava se-

qüelas da epidemia de poliomielite. É neste momento de produção de de-

ficiência que a Fisioterapia ganha força no Brasil, objetivando a recupera-

ção motora, a readaptação à atividade produtiva e a reintegração social 

do deficiente. Encontra-se aqui, uma mudança na significação da reabili-

tação, substituindo seu caráter paliativo e institucional pelo normalizador, 

voltado à readequação social.  

Paralelamente, os profissionais reabilitadores iniciaram o movimen-

to pelo reconhecimento da profissão através fundação da Associação dos 

Fisioterapistas de Estado do São Paulo, mais tarde denominada Associa-

ção Brasileira de Fisioterapia (ABF). O processo de regulamentação pro-

fissional iniciou pelo Parecer n° 388/1963, no qual o Conselho Federal de 

Educação define o fisioterapeuta como um auxiliar médico, ao qual com-

petia apenas atividades de caráter terapêutico previamente prescritas. A 

regulamentação da profissão como de nível superior, com autonomia da 

medicina da reabilitação, só aconteceu em 1969, pelo Decreto Lei n° 938. 

Documento que assegura o exercício da profissão de fisioterapeuta e de-

termina como atividade privativa a execução de métodos e técnicas fisio-

terápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capa-

cidade física do paciente. 

Para REBELATTO e BOTOMÉ (1987), o conteúdo da regulamen-

tação da profissão confirma a gênese histórica da Fisioterapia, a Reabili-

tação, e define o modelo de trabalho que enfatiza a patologia do movi-

mento e da postura ou, a utilização do movimento como técnica de trata-

mento que, ignorando os fatores não-orgânicos, limita sua própria função 

normalizadora. O déficit do movimento, o objeto de atenção da Fisiotera-

pia, foi considerado neste momento como doença determinada unicamen-

te por defeitos orgânicos, congênitos ou adquiridos. Assim, o indivíduo 
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deficiente deveria ser submetido à intervenção especializada com o obje-

tivo de normalizá-lo a ponto de torná-lo apto a integrar-se à sociedade.  

 

Reabilitação é o desenvolvimento da programação terapêutica específica de na-

tureza médico-social, que visa alcançar a independência física que permita o 

exercício das atividades de vida diária e da vida escolar ou laborativa, de acordo 

com o quadro clínico e a idade.  

     Portaria Ministerial n° 08/1978 

 

Assim, a abordagem reabilitadora voltada à normalização buscava 

moldar o sujeito deficiente aos padrões normais através de assistência 

por equipe de reabilitação em ambientes especiais. A partir de então, os 

centros de reabilitação passam a ser, oficialmente, o ponto de referência 

para o tratamento da pessoa deficiente.  

A década de setenta foi rica em discussões sobre os direitos das 

“pessoas deficientes”. E foi em 1974 que, pela primeira vez, a Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU) discutiu a necessidade de introdução de 

normas aplicáveis à transformação e à construção de edifícios acessíveis 

tendo como ponto de partida o desenho sem barreiras. A partir do argu-

mento de que um meio livre de obstáculos permitiria que um maior núme-

ro de pessoas chegassem a ser ou se mantivessem social e economica-

mente auto-suficientes, a ONU recomendou a todos os países membros e 

às organizações internacionais que criassem ações para dar às pessoas 

incapacitadas o direito de acessar e utilizar o meio e os transportes públi-

cos. Medidas que, objetivamente, viessem possibilitar o desenvolvimento 

de seu potencial econômico, social e pessoal. 

Em 1975, a Resolução n° 3.447 da ONU estabeleceu a Declaração 

dos Direitos das Pessoas Deficientes. Mas foi a partir da década de oiten-

ta que o discurso começou a traduzir-se em ação. Com o lema: Igualdade 

e Plena Participação, o Ano Internacional para as Pessoas Deficientes 

(1981) teve na Classificação Internacional de Incapacidades, Deficiências 

e Handicaps (CIIDH) da Organização Mundial da Saúde (OMS) o docu-
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mento de referência para o trabalho em reabilitação. Enfatizando a doen-

ça, a categorização dos indivíduos pela CIIDH, como organicamente sau-

dáveis ou não, através da avaliação de elementos biológicos, passou a 

delimitar suas necessidades de assistência especializada, particularmente 

àquelas referentes à fisioterapia.  

A Década da Pessoa Deficiente (1982-1992), um período de pro-

gresso das políticas públicas e das medidas de integração em todo o 

mundo, foi marcada pelo Programa de Ação Mundial para as Pessoas 

Deficientes que teve como linhas de atuação a prevenção, a reabilitação e 

a igualdade de oportunidades. Assim, a ONU insistia na necessidade de 

ações concretas nos países membros pela recolocação das pessoas defi-

cientes no convívio social.  

No Brasil, esta mobilização mundial coincidiu com a redemocratiza-

ção do país e as discussões do Movimento de Reforma Sanitária e teve 

como resultado um progresso significativo nas políticas públicas de saú-

de, assistência social e, particularmente, na proteção às pessoas portado-

ras de deficiência consolidada na Constituição Federal de 1988.  

A Constituição traz uma mudança na concepção de saúde, enten-

dida até aqui como ausência de doença. A saúde como qualidade de vida 

que compreende fatores biológicos e sociais, como direito de todos e de-

ver do Estado, impulsiona uma série de mudanças em todo o sistema de 

assistência e destaca o importante papel da prevenção. A Lei n° 

8.080/1990 assegura o acesso universal e igualitário às ações e aos ser-

viços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação e determina 

em seu artigo terceiro os rumos para uma nova visão de saúde: 

 

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, 

a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essen-

ciais; os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País.  

Lei Federal n° 8080/1990 
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É a partir desta nova concepção de saúde, que na década de no-

venta, inicia uma nova mudança de paradigma com a transição do modelo 

clínico-assistencial, no qual o nível de saúde é determinado unicamente 

por componentes biológicos, para o social, que considera o meio como 

fator determinante no processo saúde-doença. A preocupação com a pre-

venção e com a melhora da qualidade de vida fez com que a reabilitação 

iniciasse uma nova transformação, assumindo um caráter mais funcional, 

e as condições de acessibilidade passam a ser alvo de interesse de várias 

áreas do conhecimento.    

A saúde entendida como qualidade de vida reforçou a necessidade 

de integração social da “pessoa portadora de deficiência”, o que levou à 

conquista de direitos específicos e à inclusão de questões relativas à defi-

ciência no censo demográfico brasileiro de 1990. Surgem então, os Cen-

tros de Vida Independente e outras organizações não-governamentais, 

que buscam o cumprimento da lei e que exigem, além da integração for-

mal, a equiparação de oportunidades.  

 

 

O Paradigma de Suporte 

 

A década de noventa foi um período de mobilização mundial em 

favor das pessoas com deficiência. Em 1993, a ONU estabeleceu as Re-

gras Uniformes para a Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com 

Incapacidade e, no ano seguinte, aconteceu na Espanha a Conferência 

Mundial de Educação Especial. Este evento teve como resultado a Decla-

ração de Salamanca, um documento no qual a inclusão e a participação 

são considerados elementos essenciais à dignidade e ao exercício dos 

direitos humanos.  

Em 1999, a Organização dos Estados Americanos (OEA) realizou, 

na Guatemala, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiên-
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cia. Este evento abriu a discussão sobre a acessibilidade universal e re-

comendou prioridade à prevenção e a detecção da deficiência e o trata-

mento e reabilitação de seu portador, tendo como objetivo não apenas 

sua integração, mas a melhora de sua qualidade de vida. 

Adequando-se ao progresso das políticas públicas, a reabilitação 

no final do século XX, procura uma nova identidade, voltando sua atenção 

às potencialidades da pessoa portadora de deficiência buscando facilitar 

suas atividades laborais, educativas e sociais, como revela o Decreto n° 

3.298/1999. Neste documento, a Reabilitação é definida como o processo 

de duração limitada, destinado a permitir que a pessoa alcance níveis físi-

co, mental e social ótimos, proporcionando meios para modificar sua pró-

pria vida. O conceito prevê ainda medidas que visam compensar a perda 

de uma função ou limitação funcional e facilitar os ajustes ou reajustes 

sociais através de ajudas técnicas de uso pessoal, como órteses e próte-

ses ou de caráter coletivo, como na adequação ambiental. A partir deste 

conceito pode-se entender a evolução dos objetivos da reabilitação, da 

compensação pela normalização à funcionalidade e à autonomia e, con-

seqüentemente, da integração parcial à inclusão social. 

 As tarefas de compensação da perda funcional e a facilitação dos 

ajustes sociais assumidas pela reabilitação, trazem à tona o problema da 

inacessibilidade imposta pelo espaço construído. Entendendo que a reabi-

litação tem como finalidade a reinserção do indivíduo em seu meio social 

com autonomia e plena capacidade de participação, considerar os obstá-

culos à sua inclusão exige atenção a todos os condicionantes do movi-

mento, entre eles as condições de acesso e permanência aos locais e 

serviços de uso coletivo. Então, o argumento da integração já não é sufi-

ciente porque exige a adaptação do indivíduo “normalizado” ao meio regu-

lar, o que desconsidera as diferenças individuais e não responsabiliza a 

sociedade pelo processo de integração.  

A deficiência, neste novo paradigma, passa a ser vista como dife-

rença, que tem que ser respeitada como parte da diversidade humana. A 
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idéia da inclusão traz a noção de que todos são diferentes e as “pessoas 

com deficiência” compõem apenas parte desta diversidade. Considera-se 

portanto, que a sociedade precisa assumir sua responsabilidade em res-

peitar e valorizar o diferente, através da eliminação das barreiras atitudi-

nais, informacionais e ambientais, oportunizando para todos o acesso a 

todos os locais, serviços e atividades coletivas, independentemente de 

suas limitações funcionais. 

Assim, a sociedade torna-se consciente da sua responsabilidade  

nas  causas e nas consequências das deficiências. Passa a questionar o 

modelo assistencialista e a atuação profissional baseada na díade déficit/ 

normalização. Busca-se agora, um modelo de atenção que considere o 

indivíduo com deficiência um cidadão como qualquer outro e, direciona a 

formação do profissional de saúde para a qualidade de vida e para a in-

terdisciplinaridade. 

A Reabilitação neste momento, entende a incapacidade motora não 

mais como um defeito individual mas como um problema social e objetiva 

a funcionalidade do movimento, considerando o ambiente como fator de-

terminante de seu desenvolvimento. Cumprir com os objetivos de recupe-

ração e reeducação motoras, readaptação às ações cotidianas e recolo-

cação à atividade produtiva, considerando as condições de acessibilidade 

e, conseqüentemente, suas implicações na qualidade de vida, pode signi-

ficar um ganho para a Fisioterapia. Caracterizar a Fisioterapia Motora co-

mo funcional torna a reabilitação resolutiva, o que a configura como um 

instrumento de inclusão social.  

 

Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço 

comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por rela-

ções de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individu-

ais, de esforço coletivo de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade em 

todas as dimensões da vida. 

                                                                             Resolução CNE n° 02/2001 
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A Declaração Internacional sobre Inclusão, 

resultante do Congresso Internacional Sociedade 

Inclusiva, realizado em Montreal em 2001, traz o 

acesso igualitário a todos os espaços da vida como 

um pré-requisito para os direitos humanos univer-

sais e as liberdades fundamentais das pessoas e, 

convoca a sociedade a se comprometer em desen-

volver o desenho inclusivo em todos os ambientes, 

produtos e serviços. A combinação entre a reabili-

tação baseada nas potencialidades individuais e a 

adequação ambiental, resulta em funcionalidade e 

autonomia, traduzidas em equiparação de oportuni-

dades e exercício de cidadania.  

O ano de 2003, declarado o Ano Europeu das Pes-

soas com Deficiência, teve como marcas a Con-

venção Internacional sobre Direitos Humanos das 

Pessoas com Deficiência, realizada em Portugal, e 

a criação da Classificação Internacional de Funcio-

nalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS). A CIF representa 

um progresso significativo para a reabilitação já 

que descreve a funcionalidade como uma interação 

dinâmica entre os estados de saúde, considerando 

as limitações de atividades e participação e fatores 

contextuais ambientais, conforme apresentado no 

quadro 1.  
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Quadro 1 – Adaptação da visão geral da CIF/OMS 2003 

 
Entramos em 2004, o Ano Íbero-Americano da Pessoa com Defici-

ência, na transição para um novo paradigma, o de Suporte, que tem no 

modelo social de saúde e na inclusão compromissos assumidos por toda 

a sociedade na busca da construção de um mundo que, respeitando a 

diversidade e considerando o movimento como um direito humano, possa 

ser acessado por todos de forma autônoma e incondicional. 
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Capítulo 2  

A Acessibilidade 

 

 

 

 

 

No momento em que, internacionalmente, se estabelece a defesa da in-

clusão social como uma questão de direitos humanos, a discussão sobre 

acessibilidade torna-se presente em várias áreas do conhecimento. Neste 

capítulo, serão abordados conceitos de Ergonomia e Arquitetura e as polí-

ticas públicas brasileiras de acessibilidade física, de forma a contextuali-

zar a importância do meio construído como facilitador ou inibidor do pro-

cesso de inclusão de pessoas com deficiência ou que apresentam perda 

de mobilidade. 

Denominada por PANERO e ZELNICK (1984) como Engenharia 

Humana, a Ergonomia não é uma simples disciplina científica mas, uma 

síntese interdisciplinar que estuda as relações das pessoas e seus entor-

nos, uma ciência que parte do conhecimento do homem para projetar, 

ocupando-se em ajustar o projeto às capacidades e limitações humanas.  

 

Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equi-

pamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de ana-

tomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos deste relacio-

namento. 

Ergonomic Research Society 

  

A Ergonomia teve sua origem na relação homem-máquina e vem 

se expandindo no sentido de não restringir-se aos produtos industriais, 

intervindo no setor de serviços e nas atividades do cotidiano. É conside-

rando as atividades e a variabilidade das necessidades humanas, que a 



 xxxiii

Ergonomia assume um papel fundamental na projeção de produtos e am-

bientes que possibilitem o acesso das pessoas portadoras de deficiência.  

Para IIDA (1990), o deficiente físico não pode ser considerado pelo 

ergonomista apenas como uma pessoa normal da qual se subtraiu algu-

ma habilidade. Para o autor, o primeiro registro ergonômico de preocupa-

ção com a acessibilidade ambiental para deficientes foi a contribuição do 

professor dinamarquês Asmussen que, em 1950, fundou um instituto de 

reabilitação para atender as vítimas da poliomielite e que, paralelamente, 

desenvolvia produtos especiais para uso nas atividades de vida diária 

(como cadeiras de rodas e utensílios domésticos) e ambientes acessíveis, 

como elevadores e prédios especialmente projetados. Estes projetos es-

peciais, na década de oitenta, tornaram-se um importante elemento do 

discurso integrador proposto pela Arquitetura. 

A Arquitetura, ciência que busca integrar homem e ambiente, tor-

nou-se uma referência como meio facilitador da integração social, traba-

lhando conceitos que objetivam a construção de projetos acessíveis. Na 

década de noventa, o chamado barrier-free design, o ato de projetar livre 

de barreiras foi o conceito aplicado para que o espaço edificado proporci-

onasse diferentes níveis de adaptação por elementos que pudessem su-

prir a defasagem entre o padrão normal e a real condição física ou habili-

dade do usuário. Para GUIMARÃES (1991), o projeto livre de barreiras 

amplia o desafio do desenho como instrumento físico e simbólico da qua-

lidade de vida, tendendo a modificar o enfoque dado à qualidade ambien-

tal pelo uso de equipamentos, edifícios e áreas urbanas e justifica: “De 

necessidades específicas de indivíduos que estão fora da distribuição 

normal da população, a ênfase se justifica em benefícios gerais no con-

texto social.” 

Um exemplo deste movimento pela acessibilidade no meio constru-

ído foi o Prêmio Nacional de Design, Pesquisa e Adequação do Mobiliário 

Urbano à Pessoa Portadora de Deficiência, promovido pelo Instituto de 

Arquitetos do Brasil, realizado em Belo Horizonte em 1991. O projeto ven-
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cedor na categoria mobiliário urbano, ilustrado na figura 1, foi um parque 

infantil totalmente acessível a usuários de cadeira de rodas, desenhado 

sob a coordenação de Ana Maria Mosquera Perez. 

  

 

 
Figura 1.   Projeto do Parque Infantil Acessível  

 

 

A integração parcial proporcionada pela eliminação de barreiras  

resultou na criação de ambientes, produtos e serviços especiais, adequa-

dos às condições de anormalidade. A criação destes meios menos restri-

tivos, apesar de proporcionar o acesso, acabaram por estabelecer limites 

para a reinserção social das pessoas portadoras de deficiência, o que se 

evidencia quando examinamos o conceito de acessibilidade do Decreto n° 

3.298/1999:  

 

A acessibilidade é colocada como a possibilidade e condição de alcance 

para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipa-

mentos urbanos, das instalações e equipamentos esportivos, das edificações, 

dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora 

de deficiência ou com perda de mobilidade. 
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É interessante observar que o conceito explicita o caráter normali-

zador do Paradigma de Serviços. Considerando a deficiência apenas co-

mo uma anormalidade biológica, limita o acesso ao alcance para a utiliza-

ção, o que não garante à pessoa portadora de deficiência as opções de 

acesso a um espaço ou serviço e portanto, contraditoriamente, limita sua 

autonomia.  

No final da década de noventa, na transição para o Paradigma de 

Suporte no qual se preconiza que a pessoa com deficiência tenha o direi-

to de acesso imediato e contínuo aos recursos disponíveis aos demais 

cidadãos, evidenciam-se os limites do desenho acessível proposto pelo 

projeto livre de barreiras. Surge então um novo conceito, o de Desenho 

Universal. Para DINIZ (2003), o desenho universal não é uma tecnologia 

direcionada apenas aos que dela necessitam, constitui-se em algo dese-

nhado para todos. Também chamado de desenho Inclusivo, considera a 

macro e a micro-acessibilidade, valorizando as possibilidades espaciais, 

de comunicação e de transporte, sem desconsiderar o espaço pessoal. É 

a partir da filosofia da inclusão, que o desenho passa a atender à diversi-

dade, o que significa projetar para todos.  

No século XXI, a deficiência passa a ser considerada parte da di-

versidade humana e tem no meio social seu determinante. Entendendo a 

mobilidade como um direito humano, o desenho universal passa a ser 

objeto de estudo e reivindicação, como uma possibilidade tangível de in-

clusão social. A necessidade de ajustes sociais como garantia de cidada-

nia pode ser visualizada na evolução das políticas públicas, esquematiza-

das no quadro 2. 
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Quadro 2. As políticas públicas relativas à acessibilidade 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 é o primeiro documento oficial a 

tratar da acessibilidade no Brasil, prevendo a disposição legal sobre nor-

mas de construção de logradouros e dos edifícios de uso público, a fim de 

garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência (PPDs). A 

normatização aconteceu um ano mais tarde, pela Lei n° 7.853/1989 que 

instituiu as normas gerais para assegurar o pleno exercício dos direitos 

individuais e a efetiva integração social das PPDs. A lei recomenda a 

adoção e a execução de normas que garantam a funcionalidade das edifi-

cações e vias públicas, que evitem ou removam os obstáculos e permitam 

o acesso, e determina a inclusão de questões relativas à deficiência no 

Censo Demográfico de 1990. 

 As normas previstas, foram estabelecidas pela Associação Brasilei-

ra de Normas e Técnicas (ABNT) na NBR 9050/1994, que fixa os padrões 

e critérios para propiciar às PPDs condições adequadas e seguras de 
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acessibilidade autônoma a edificações de uso público e multifamiliar, es-

paço, mobiliário e equipamentos urbanos. Este documento traz algumas 

definições importantes: 

 

Acessibilidade – Possibilidade e condição de alcance para a utilização, com se-

gurança e autonomia, de edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urba-

nos. 

Barreira arquitetônica ambiental – Impedimento da acessibilidade, natural ou re-

sultante de implantações arquitetônicas ou urbanísticas.  

Desenho Universal – Aquele que visa atender a maior gama de variações possí-

veis das características antropométricas e sensoriais da população. 

NBR 9050/1994, p.02 

 

  A NBR 9050, toma força de lei quando incorporada à legislação 

municipal. Durante a década de noventa, este recurso foi utilizado no Pro-

jeto Cidade Para Todos, um programa desenvolvido pelo Governo Federal 

em parceria com os governos municipais visando combater as barreiras 

arquitetônicas e ambientais, o que beneficiou cinqüenta municípios brasi-

leiros, entre os quais Porto Alegre no Rio Grande do Sul.  

O Decreto n° 3.298/1999 regulamenta a lei anterior e tem como di-

retriz estabelecer mecanismos de aceleração e favorecimento de inclusão 

social através do desenho universal. Um dos objetivos é o de garantir o 

acesso, o ingresso e a permanência em todos os serviços oferecidos à 

comunidade, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas e obstácu-

los, bem como evitando a construção de novas barreiras. 

 No ano de 2000, a Lei n° 10.098 propõe normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade e passa a considerar, além 

das PPDs, as pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, estabelece 

critérios mínimos de acessibilidade na construção, ampliação e reforma 

de prédios de uso coletivo e prevê a dotação orçamentária da administra-

ção pública federal para as adaptações, eliminações e supressões das 

barreiras arquitetônicas existentes. 
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I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a esta-

cionamento de uso público, serão reservadas vagas próximas dos acessos de 

circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem 

pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente; 

II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de 

barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibili-

dade da 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 o exterior, deverá cum-

prir os requisitos de acessibilidade que trata desta Lei; 

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribu-

indo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Lei n° 10.098/2000 

 

 

O processo de regulamentação da Lei n° 10.098 iniciou com con-

sulta pública, realizada entre dezembro de 2003 e março de 2004, e se 

encontra em processo de redação final, paralelamente à revisão da NBR 

9050/1994. Ao mesmo tempo, tramita no Senado Federal, o projeto de Lei 

n° 429/2003, entitulado Estatuto da Pessoa com Deficiência: A Natureza 

Respeita as Diferenças - Acessibilidade Universal é Direito de Todos. Ne-

le, o conceito de acessibilidade é ampliado, entendido como um conjunto 

de alternativas de acesso com autonomia, o que evidencia a necessidade 

de um desenho do espaço construído que possibilite ao usuário opções 

de acesso aos espaços e serviços de uso coletivo.  

É neste sentido, que o governo federal desenvolve o Programa Na-

cional de Acessibilidade, previsto no orçamento pluri-anual 2004/2007, 

destinado a adequação ambiental, à capacitação e especialização de téc-

nicos e agentes sociais em acessibilidade, à edição e distribuição de do-

cumentos, ao financiamento de estudos, pesquisas e eventos e à publici-

dade de utilidade pública. Assim, o Brasil busca nas políticas públicas de 

acessibilidade, um meio de inclusão social, o que significa uma melhor 
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qualidade de vida garantida para, além dos 24,5 milhões de cidadãos bra-

sileiros portadores de deficiência, toda a sociedade que será beneficiada 

por um espaço construído pensado para todos. 
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Capítulo 3 

Acessibilidade – Conhecendo a Realidade 

 

 

 

 

 

A imagem de acessibilidade de uma cidade, segundo HAZAN (1995) se 

faz nas ruas, onde o mobiliário urbano se coloca a serviço de toda a po-

pulação. O nível de adaptação do meio físico urbano, segundo a arquite-

ta, pode ser classificado a partir de quatro conceitos: a Acessibilidade, 

quando se tem o mais alto nível de adequação ao meio físico; a Adaptabi-

lidade, expressa em diferentes níveis de acessibilidade; a Praticabilidade, 

que resulta da aplicação de parâmetros mínimos de acesso e a Visitabili-

dade, que se refere a acessibilidade limitada por barreiras físicas a algu-

mas regiões. 

Para AMENGUAL (1992), as barreiras físicas podem ser arquitetô-

nicas, urbanísticas, de transporte e de comunicação. O presente estudo 

refere-se às duas primeiras. As barreiras Arquitetônicas são definidas pela 

autora como os impedimentos apresentados pelo entorno construído e, as 

Urbanísticas, como os impedimentos apresentados pelo mobiliário urbano 

e nos espaços abertos de domínio público.  

Para entender estes conceitos no estudo da acessibilidade torna-se 

necessário definir alguns termos utilizados na apresentação dos dados 

conforme a NBR 9050/1994. Equipamento Urbano é todo o bem de utili-

dade pública, destinado à prestação de serviço necessário ao funciona-

mento da cidade, são os prédios e espaços públicos. O Mobiliário Urbano 
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se constitui de todos os objetos, elementos e pequenas construções inte-

grantes da paisagem urbana, implantados com autorização do poder pú-

blico, como telefones públicos, bebedouros e caixas de correio.   

Este capítulo objetiva ilustrar para o leitor, através de recursos vi-

suais, aspectos dos equipamentos e mobiliário urbanos que interferem 

diretamente na locomoção, acesso, ingresso e permanência de pessoas 

com deficiência ou com perda de mobilidade em prédios e espaços públi-

cos do Centro de Santa Maria, RS. A região da amostra, apresentada na 

figura 2, foi intencionalmente selecionada para o estudo em virtude do alto 

fluxo populacional e de sua importância no convívio social da cidade. 

 

 

 

. 

Figura 2. Região da amostra 

 

 

O levantamento de dados foi realizado pelo método direto de ob-

servação sistemática proposto por IIDA (1990). O diagnóstico desejado, 

neste caso as possíveis dificuldades de acesso, permanência e utilização 
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de equipamentos e mobiliários urbanos, foi realizado através de registro 

fotográfico e relatos das observações. Estes registros, possibilitaram a 

apresentação dos dados sob forma de imagens, nas quais se destacam 

as barreiras urbanísticas e arquitetônicas e as adequações existentes, 

seguidas de algumas informações relevantes coletadas ao longo da ob-

servação.  

É importante esclarecer que este trabalho não teve como objetivo 

realizar comparações com as recomendações da NBR 9050, portanto não 

foram realizadas mensurações dos espaços ou das angulações dos des-

níveis e que, as informações relativas a cada local são resultado de ob-

servações realizadas entre março e julho de 2004. 

Quanto aos prédios públicos, foram observados o acesso ao interi-

or da edificação, considerando o passeio público, a entrada principal e/ou 

secundária e, a existência ou não de pelo menos um itinerário de acesso 

a todas as dependências e serviços. Quanto aos espaços públicos, foi 

observado o mobiliário urbano como telefones públicos, os rebaixamentos 

de calçada e o estacionamento privativo, procurando verificar a existência 

de sinalização adequada. 
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Figura 3. Prefeitura Municipal de Santa Maria - acesso à entrada principal   

Figura 4 . Prefeitura Municipal de Santa Maria -  possível acesso lateral com automóvel 
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Figura 5. Prefeitura Municipal de Santa Maria - entrada lateral 

 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Maria concentra serviços públicos 

municipais de atendimento direto aos usuários. O prédio está em reforma 

em 2004, o que exige considerar que as condições de acesso aqui desta-

cadas serão modificadas conforme projeto arquitetônico em andamento. 

 Os possíveis acessos estão apresentados nas figuras 3, 4 e 5. O 

acesso à entrada principal pode ocorrer pela Rua Venâncio Aires, direta-

mente por meio de escadas ou rampa (Fig. 3), ou pelo estacionamento 

disponível no lado esquerdo do prédio (Fig. 4), o que permite ao usuário o 

acesso ao piso térreo. O acesso ao segundo andar, pode ser conseguido 

internamente por meio de escada, já que não há elevador, ou pela entra-

da secundária (Fig. 5), interditada em função da reforma, localizada na 

lateral direita do prédio. 
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Figura 6. Theatro Municipal Treze de Maio - entrada principal 

 
Figura 7. Acesso à praça e ao teatro pela rua Venâncio Aires 
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O prédio do Theatro Municipal Treze de Maio foi reformado pela úl-

tima vez em 1996, quando alterações arquitetônicas relativas à acessibili-

dade foram tomadas. O que chama a atenção é que estas modificações 

facilitaram o acesso ao prédio, mas contraditoriamente não facilitaram o 

acesso aos serviços ali oferecidos.  

O piso térreo possui entrada principal adequada, conforme apre-

sentado na figura 6, banheiros adaptados e cadeira de rodas disponível. 

Porém, o acesso por cadeirantes ao local dos espetáculos,o auditório si-

tuado no primeiro andar, só pode ocorrer pelo elevador de carga localiza-

do atrás do palco, obrigando o espectador a chegar antes do horário para 

possibilitar seu ingresso e permanência no local. Outra consideração im-

portante é a de que a saída de emergência localiza-se no mezzanino, o 

que a faz inacessível, não só aos portadores aos portadores de deficiên-

cia mas à maioria dos usuários.  

O acesso pela Rua Venâncio Aires, conforme apresentado na figu-

ra 7, pode ser feito pela calçada rebaixada, mas não há estacionamento 

privativo. A área de estacionamento sinalizada ao lado do Theatro está 

destinada à carga e descarga. 
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Figura 8. Praça Saldanha Marinho - telefones públicos 

 

A Praça Saldanha Marinho, onde se localizam o Theatro Treze de 

Maio e a Casa de Cultura, é acessível com rebaixamentos de calçada e 

apresenta boas condições de deslocamento para os cadeirantes  e, con-

forme demonstrado na figura 8, dispõe de telefone público adaptado. 
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Figura 9. Casa de Cultura Dr.Mariano da Rocha - entrada principal 

 

A Casa de Cultura Dr. Mariano da Rocha que oferece à comunida-

de oficinas culturais e diversos cursos, é um prédio de três andares ina-

cessível desde a entrada principal, conforme figura 9. A partir da porta de 

entrada, para ter acesso à recepção e aos serviços, o usuário precisa uti-

lizar-se de escadas.  

É importante considerar que já existe um projeto arquitetônico da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria para a reforma do prédio que prevê a 

existência de elevadores e adequação dos acessos. 
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Figura 10. Viaduto Evandro Behr - comunicação entre a Praça e o Calçadão 

 
Figura 11. Calçadão Salvador Isaía - visão geral 
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Figura 12. Acesso ao Calçadão pela Rua Floriano Peixoto 

 

 

O calçadão foi reinaugurado em 2004 com grandes modificações 

na sua estrutura. Conforme a figura 11, pode-se observar a ampla área de 

circulação e a inexistência de desníveis. O acesso é possível tanto pelo 

viaduto de comunicação com a Praça Saldanha Marinho (figura 10), quan-

to pela Rua Floriano Peixoto (figura 12). 

Apesar da qualidade das condições de acesso, cabe chamar a 

atenção para a inexistência de estacionamento privativo e de telefones 

públicos adaptados. 
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Figura 13. Catedral Diocesana Imaculada Conceição - acesso do passeio público à entrada principal  

 
Figura 14. Catedral Diocesana Imaculada Conceição - acesso à entrada principal (vista superior) 
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Figura 15. Catedral Diocesana Imaculada Conceição - entrada principal 

 

A Catedral Diocesana Imaculada Conceição passou por reformas em 

2004 e tornou-se acessível por rampa, conforme apresentado nas figuras 

13 e 14. A figura 15 mostra a entrada principal, com possibilidade de 

acesso por rampa. No entanto, observa-se que a porta está fechada e só 

é aberta mediante solicitação ou em horários de grande fluxo de pessoas. 
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Figura 16. Câmara de Vereadores de Santa Maria – acesso à entrada principal 

 
O prédio da Câmara de Vereadores é acessível pela rampa até a entrada 

principal (conforme figura 16), há estacionamento privativo e o acesso 

interno a todos os serviços é possibilitado pelo elevador. 
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Capítulo 4 – Considerações Finais 

A Acessibilidade como um Elemento do Processo de Reabilitação 

 

 

 

 

 

A Reabilitação Integral, definida nas políticas públicas de saúde, propõe o 

desenvolvimento das potencialidades da pessoa portadora de deficiência 

e objetiva facilitar sua atividade laboral, educativa e social. A Reabilitação 

assim entendida, é descrita por PRADO (1996) como um processo contí-

nuo de assistência que prepara o indivíduo para o retorno à vida social.  

No caso da Fisioterapia, esta reintegração acontece pela conquista do 

movimento já que é através dele que se constrói a possibilidade do indivi-

duo readquirir autonomia para a execução das atividades de vida diária, 

relacionar-se com seu próprio corpo e com a família e, a partir de então, 

interagir com o meio.  

Para VIGOTSKI (1997), o que decide o destino da pessoa portado-

ra de deficiência não é o defeito ou o impedimento em si, mas as conse-

qüências sociais que se refletirão na sua realização psicossocial. Enten-

dendo que as conseqüências dependem do seu entorno, das condições 

que influenciam o desenvolvimento humano, pode-se dimensionar a im-

portância da reabilitação motora como facilitadora e, das barreiras arquite-

tônicas e urbanísticas como impedidoras deste desenvolvimento.  

As barreiras físicas artificiais têm na segregação espacial um limite 

para a integração, o que socialmente acaba por traduzir-se em discrimi-

nação, preconceito e, conseqüentemente exclusão. Então é importante 
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considerar que o desenho do espaço construído afeta a todos, mas a al-

guns de forma mais direta, como é o caso das pessoas portadoras de de-

ficiência. Portanto, concluo que tanto o projeto baseado no homem-

padrão quanto o desenho acessível, desenvolvido a partir da década de 

oitenta, não conseguiram atingir a proposta da integração. O primeiro, por 

negar as diferenças na constituição de um ambiente regular e o segundo, 

através das adaptações, por seu objetivo de normalizar o déficit e criar 

projetos especiais. Desta forma, ambos mantém a segregação espacial 

por limitarem o acesso ou por condicionar o uso de espaços especiais.  

 A necessidade urgente está na aplicação do desenho universal 

que, baseado no homem-universal, respeita a diversidade a partir do en-

tendimento de que um meio sem barreiras, sinalizado, seguro e confortá-

vel é necessário para todos. O desenho universal não trata de desenvol-

ver um produto especial para pessoas “diferentes”, mas de criar soluções 

válidas universalmente, que correspondam às necessidades dos mais 

variados grupos. 

A importância da acessibilidade como meio de inclusão social está 

no conjunto do meio construído, incluindo elementos urbanísticos, de edi-

ficação e do transporte e de suas múltiplas interações. Assim, apenas 

uma visão ampla de mobilidade pode garantir o êxito para a acessibilida-

de integral, pois qualquer obstáculo desestrutura toda a cadeia de acesso. 

Assim, facilitar a mobilidade através da acessibilidade universal gera a 

autonomia pessoal que se reflete na melhora da qualidade de interação 

com o meio. 

A (re)conquista da mobilidade e a eliminação de barreiras de aces-

so possibilitam a autonomia, a liberdade e a participação permanentes, 

promovem o exercício de cidadania e a efetiva inclusão social. Então, a 

reabilitação integral e a acessibilidade universal entendidas como um con-

junto de direitos, representam um ganho de qualidade de vida para toda a 

sociedade, através de relações sociais de respeito à diversidade humana 

em ambientes seguros e confortáveis para todos.  
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O ambiente físico e social inadequado limita a autonomia, a ativi-

dade e a participação, produz prejuízos individuais e coletivos e torna ine-

ficaz, a não ser paliativamente, qualquer atuação profissional que ignore 

os determinantes das limitações. Entender que os fatores ambientais po-

dem ser facilitadores ou inibidores da funcionalidade, nos faz repensar 

nossa função como fisioterapeutas e perguntar: Para que e até aonde re-

abilitamos?  

A mobilidade entendida como direito humano, acaba servindo co-

mo indicador de saúde e, potencialmente, de qualidade de vida. Então, 

valorizar o movimento humano como objeto de estudo e trabalho da Fisio-

terapia, requer considerá-lo sob todos os seus aspectos determinantes. 

Estudar além dos seus elementos biológicos, seus condicionantes sociais 

e ambientais, traz um significado maior para a Reabilitação e conseqüen-

temente para a Fisioterapia como área de conhecimento.  

A Reabilitação tem como finalidade a inclusão social e se constitui 

em oferecer aos indivíduos elementos que potencializem o desenvolvi-

mento ou a melhora dos seus movimentos e, conseqüentemente, de sua 

capacidade funcional. A reabilitação portanto, não se limita ao ganho de 

mobilidade, precisa considerar a condição de saúde como o resultado da 

interação do indivíduo com o meio, revelado na sua capacidade relacional 

com o espaço construído. É justamente nesta interação, pelas restrições 

impostas pelo meio inacessível que se encontra um dos seus limites da 

reabilitação, a acessibilidade. 

Entender a importância das condições de acessibilidade, traba-

lhando em conjunto com os profissionais da terapia ocupacional, da arqui-

tetura e da engenharia significa incorporar a acessibilidade como um ele-

mento do processo de reabilitação. Significa entendê-la integralmente, o 

que confere à Fisioterapia um papel social cada vez mais significativo, 

que vai além da assistência motora, que a caracteriza como promotora de 

saúde, como meio de inclusão social, como um caminho para o exercício 
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de cidadania de pessoas portadoras de deficiência ou com perda de mo-

bilidade. 
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