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Acessibilidade pode ser compreendida como “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” (BRASIL, 2004). Destaca-se que, para as pessoas com limitações visuais, uma 

orientação prévia é fundamental para o reconhecimento do espaço físico. Sendo assim, é 

necessário o uso de instrumentos táteis, como a rota de acessibilidade. Trata-se do 

percurso livre de qualquer obstáculo, da origem ao destino, e compreende uma 

continuidade e abrangência de medidas de acessibilidade, como a sinalização direcional 

e de alerta de rampas, escadas, meio-fio e desníveis. Recentemente, o Brasil começou a 

tomar ciência da importância da inclusão dos deficientes na sociedade, criando leis de 

acessibilidade e passando a fiscalizar seu cumprimento. Porém, ainda há desencontros 

quanto ao que se vê na prática. As instituições de ensino devem garantir a acessibilidade, 

proporcionando condições para que os portadores de deficiência possam ter o mesmo 

acesso aos espaços, assim como os demais membros da sociedade. Infelizmente, ainda é 

um grande desafio para os deficientes visuais frequentar ambientes escolares, pois há uma 

série de barreiras, sendo uma delas a falta de condições para a autonomia de locomoção. 

Diante disso, apresenta-se uma proposta para a implementação de uma rota de 

acessibilidade de piso tátil para os deficientes visuais no IFMG - Campus Bambuí, a fim 

de proporcionar mais segurança, autonomia e conforto. Seria uma forma de garantir uma 

maior acessibilidade a todos, fazendo com que a instituição se torne referência para 

estudantes, profissionais e visitantes portadores de deficiência visual. 
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