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Pessoas com Deficiência 
 

 

 

 

 
 
Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas como 
quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e 
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito 
pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva participação e 
inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades, evidenciando, 
portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica da condição 
humana (BRASIL, s.d.). 
 

 
 
A Constituição Federal de 1998 dispensou tratamento diferenciado às pessoas 
com deficiência: 
 
DEFICIÊNCIA FÍSICA é todo comprometimento da mobilidade, coordenação 
motora geral ou da fala, causado por lesões neurológicas, neuromusculares e 
ortopédicas ou ainda por má formação congênita ou adquirida. 

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas”.  

(Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, artigo 1º)  



 

 
 

 
DEFICIÊNCIA MENTAL é um atraso ou lentidão no desenvolvimento 
mental que pode ser percebido na maneira de falar, caminhar, escrever. O 
grau de deficiência mental varia de leve a profundo. 
 
DEFICIÊNCIA VISUAL é caracterizada por uma limitação no campo visual. 
Pode variar de cegueira total à visão subnormal. Neste caso, ocorre 
diminuição na percepção de cores e mais dificuldades de adaptação à luz. 
 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA é a perda total ou parcial da capacidade de 
compreender a falar através do ouvido. Pode ser surdez leve - nesse caso, a 
pessoa consegue se expressar oralmente e perceber a voz humana com ou 
sem a utilização de um aparelho. Pode ser ainda, surdez profunda. 

 
Todas as pessoas - com ou sem deficiência - têm direitos, entre eles o de ir e 
vir, de ter acesso aos lugares e serviços públicos, ao estudo, ao lazer, à 
cultura. No caso das pessoas com deficiência, a Lei Federal n.º 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, estabelece seus direitos básicos. E esse público é muito 
significativo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
de 2010, indicam que 45,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, 
o que corresponde a 23,91% da população brasileira. 
 
Mas apesar de ser um público expressivo e de existir legislação que assegure 
seus direitos, o que se vê na prática é que as pessoas com deficiência muitas 
vezes têm seus direitos desrespeitados. Um dos casos mais frequentes diz 
respeito à acessibilidade. 
 

 
Acessibilidade: o que é? 
 
Na área da Deficiência, quando o termo acessibilidade começou a ser 
utilizado estava restrito ao ambiente construído e designava a eliminação de 
barreiras arquitetônicas. Na verdade, a expressão mais frequentemente usada 
era "eliminação de barreiras", pois ficava subentendido que se referia às 
barreiras arquitetônicas (GIL, 2006). 
 
 
 
 
 
 

Alcançar condições de acessibilidade significa conseguir 
a equiparação de oportunidades em todas as esferas da 
vida. Isso porque essas condições estão relacionadas ao 
AMBIENTE e não às características da PESSOA (GIL, 
2006). 



 

 
 

Essa visão começou a mudar, nos anos 1980, quando a Organização das 
Nações Unidas (ONU) instituiu 1981 como o Ano Internacional das Pessoas 
Portadoras de Deficiência. Várias mudanças ocorrem a partir de então e uma 
delas foi a substituição do termo "barreiras arquitetônicas" por 
"acessibilidade". Passou-se a refletir sobre a acessibilidade na educação, no 
trabalho, lazer, cultura, esportes, informação e internet (GIL, 2006). 
 
De acordo com a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (Conade), acessibilidade é um atributo essencial do ambiente 
que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Deve estar 
presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e 
comunicação, incluindo os sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público 
ou de uso público, tanto na cidade como no campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao lutar pela acessibilidade, estamos defendendo um Direito Humano, que 
possibilita a equidade de oportunidades e que é condição sine qua non para 
que a inclusão social aconteça. Segundo Romeu Sassaki, "o paradigma da 
inclusão social consiste em tornarmos a sociedade toda um lugar viável para 
a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições na realização de 
seus direitos, necessidades e potencialidades. Neste sentido, os adeptos e 
defensores da inclusão, chamados de inclusivistas, estão trabalhando para 
mudar a sociedade, a estrutura dos seus sistemas sociais comuns, as suas 
atitudes, os seus produtos e bens, as suas tecnologias etc., em todos os 
aspectos: educação, trabalho, saúde, lazer, mídia, cultura, esporte, transporte 
etc." (GIL, 2006). 
 
 
 
 
 
 

Somente quando a deficiência passa a ser pensada no 

contexto social em que a pessoa com deficiência vive e se 

relaciona é possível realmente dimensionar os desafios 

envolvidos na questão. 

Lei da Acessibilidade 
 

Regulamentada através de um decreto em 2004, a Lei nº 10.098 ou Lei de 
Acessibilidade, como também é conhecida, prioriza o atendimento às 

necessidades específicas de pessoas com deficiência no que se referem a projetos 
de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, de 
transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando 

tenham destinação pública ou coletiva. 



 

 
 

Portanto, as pessoas com deficiência devem ter condição de alcançar e 
utilizar, com segurança e autonomia, os espaços, os mobiliários e 
equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas e meios de 
comunicação.  
 

No entanto, nas cidades brasileiras são muitas as 
barreiras para que as pessoas com deficiência 
possam compartilhar os espaços urbanos e 
interagir com os demais cidadãos. Falta 
acessibilidade nos transportes públicos, nos 
prédios públicos e privados de uso coletivo, em 
agências bancárias, lojas, restaurantes, hospitais, 
escolas, universidades, hotéis, aeroportos e em 
espaços públicos, em geral. 
 
Em alguns casos, o grande impeditivo para 
efetiva inclusão das pessoas com deficiência na 
sociedade é o preconceito. Contra ele, é 
necessário se precaver e se amparar legalmente. 

 
Apesar de a legislação refutar e afastar qualquer tipo de cerceamento no 
exercício da cidadania dessas pessoas, tais barreiras ainda persistem. As 
barreiras físicas impedem a pessoa com deficiência de acessar, sair e 
permanecer em determinado local, como escada, portas estreitas que 
impedem a circulação de cadeira de rodas, elevadores sem controles em 
Braille, portas automáticas sem sinalização visual para deficientes auditivos 
(PROCON-RJ, 2011). 
 
Existem, ainda, barreiras arquitetônicas, urbanísticas de transporte e 
comunicação; sistêmicas, relacionadas a políticas formais e informais. Por 
exemplo: escolas que não oferecem apoio em sala de aula para alunos com 
deficiência, bancos que não possuem tratamento adequado para pessoas com 
deficiência, etc (PROCON-RJ, 2011). 
 
 
Desenho Universal 
 
Para vencer as barreiras à acessibilidade é preciso que produtos, 
equipamentos, ambientes e meios de comunicação sejam concebidos do 
ponto de vista do Desenho Universal, que recomenda que tudo deve poder 
ser utilizado por todos, o maior tempo possível, sem necessidade de 
adaptação, beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades.  



 

 
 

 
É o Desenho Universal que estabelece os 
requisitos de acessibilidade. Quando o 
ambiente se torna acessível, pois adota os 
critérios e a filosofia do Desenho Universal, 
ele possibilita a inclusão e, 
consequentemente, as pessoas com 
deficiência podem desfrutar de uma Vida 
Independente (GIL, 2006).  

 
A ideia insipiente de um Universal Design 
nasceu depois da Revolução Industrial, quando 
foi questionada a massificação dos processos 
produtivos, principalmente na área imobiliária. 
Havia uma pergunta no ar: por que criamos 
ambientes à revelia das necessidades reais do 
usuário? Por que estruturamos um modelo de 
massa que iguala o que não é igual – ou seja, nós 
mesmos? (CARLETTO; CAMBIAGHI, s.d.). 
 
A concepção de conforto está intimamente ligada a fatores pessoais: nossa 
altura, dimensão, idade, destreza, força e outras características. Pensando 
nisso, em 1961, países como Japão, Estados Unidos e nações europeias se 
reuniram na Suécia para discutir como reestruturar e recriar o velho conceito 
que produz para o dito “homem padrão”, que nem sempre é o “homem real”.  
 
Assim, esta primeira conferência internacional foi berço para que, em 1963, 
em Washington, nascesse a Barrier Free Design, uma comissão com o objetivo 
de discutir desenhos de equipamentos, edifícios e áreas urbanas adequados à 
utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  
 
Em 1987, o americano Ron Mace, arquiteto que usava cadeira de rodas e um 
respirador artificial, criou a terminologia Universal Design. Mace acreditava 
que esse era o surgimento não de uma nova ciência ou estilo, mas a 
percepção da necessidade de aproximarmos as coisas que projetamos e 
produzimos, tornando-as utilizáveis por todas as pessoas. No Brasil, um 
debate incipiente sobre esse tema teve inicio em 1980, com o objetivo de 
conscientizar profissionais da área de construção (CARLETTO; CAMBIAGHI, 
s.d.).  
 
Assim, o Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos 
que dele necessitam; é desenhado para todas as pessoas. A ideia do Desenho 



 

 
 

Universal é, justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos 
especiais para pessoas com deficiências, assegurando que todos possam 
utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e objetos 
(CARLETTO; CAMBIAGHI, s.d.).  
 
Na década de 90, Ron Mace criou um grupo com arquitetos para estabelecer 
os sete princípios do desenho universal. Estes conceitos são mundialmente 
adotados para qualquer programa de acessibilidade plena (CARLETTO; 
CAMBIAGHI, s.d.). São eles:  
 
 1 – Igualitário - São espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados 
por pessoas com diferentes capacidades, tornando os ambientes iguais para 
todos.  
 
2 – Adaptável - Design de produtos ou espaços que atendem pessoas com 
diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para 
qualquer uso. 
 
 3 – Óbvio - De fácil entendimento para que uma pessoa possa compreender, 
independente de sua experiência, conhecimento, habilidades de linguagem, 
ou nível de concentração. Que estabelece dimensões e espaços apropriados 
para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do 
tamanho do corpo (obesos, anões etc.), da postura ou mobilidade do usuário 
(pessoas em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas etc.).  
 
 4 – Conhecido - Quando a informação necessária é transmitida de forma a 
atender as necessidades do receptor, seja ela uma pessoa estrangeira, com 
dificuldade de visão ou audição.  
 
 5 – Seguro - Previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de 
ações acidentais ou não intencionais.  
 
 6 – Sem esforço - Para ser usado eficientemente, com conforto e com o 
mínimo de fadiga.   
 
7 – Abrangente - Que estabelece dimensões e espaços apropriados para o 
acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho do 
corpo (obesos, anões etc.), da postura ou mobilidade do usuário (pessoas em 
cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bengalas etc.) (CARLETTO; 
CAMBIAGHI, s.d.). 
 
 



 

 
 

 
Acessibilidade e Inclusão: tudo a ver  
 

Vencer as barreiras que impedem a 
acessibilidade é o primeiro passo para promover 
a inclusão das pessoas com deficiência. O 
conceito de inclusão é recente em nossa cultura. 
Estamos começando a usar esta palavra. Como 
qualquer situação nova, a inclusão incomoda, 
desperta curiosidade, indiferença ou negação, 
encontra adeptos e também críticos; envolve 
praticamente todas as esferas do social, 

apontando para a necessidade de repensar, de alterar hábitos, posturas, 
atitudes, começando pelo plano individual, tirando-nos de nossa costumeira 
zona de conforto: temos que abrir espaço em nosso mundinho interno para 
que mais pessoas caibam nele (GIL, 2006). 
 
Além de recente, este conceito é abrangente: envolve acesso aos bens sociais, 
culturais e econômicos, à educação, à saúde, ao trabalho, à tecnologia... e 
assim por diante. Para que as pessoas com deficiência sejam incluídas nas 
escolas, shopping centers, igrejas, cinemas, empresas, telecentros, etc. é 
preciso que eles sejam acessíveis. Se não, elas nem conseguem entrar ...e como 
vão estar incluídas, se ficarem do lado de fora? (GIL, 2006). 
 
Uma sociedade aberta a todos, que estimula a participação de cada um e 
aprecia as diferentes experiências humanas, e reconhece o potencial de todo 
cidadão, é denominada sociedade inclusiva. A sociedade inclusiva tem como 
objetivo principal oferecer oportunidades iguais para que cada pessoa seja 
autônoma e autodeterminada. Dessa forma, a sociedade inclusiva é 
democrática, reconhece todos os seres humanos como livres e iguais e com 
direito a exercer sua cidadania. Ela é, portanto, fraterna: busca todas as 
camadas sociais, atinge todas as pessoas, sem exceção, respeitando-as em sua 
dignidade (BISPO FILHO, 2013).  
 
Mas, para que uma sociedade se torne inclusiva, é preciso cooperar no 
esforço coletivo de sujeitos que dialogam em busca do respeito, da liberdade 
e da igualdade. Porém, nossa sociedade ainda não é inclusiva. Há grupos de 
pessoas discriminadas, inclusive nas denominações que recebem: inválido, 
excepcional, deficiente, mongol, down, manco, ceguinho, aleijado, demente... 
Essas palavras revelam preconceito, e, através delas, estamos dizendo que 
essas pessoas precisam mudar para que possam conviver na sociedade 
(BISPO FILHO, 2013).  



 

 
 

 
 
 
 
 
O problema é do surdo, que não entende o que está sendo dito na TV, e não 
da emissora que não colocou a legenda; é do cego, por não saber das novas 
leis, e não do poder público que não as divulga oralmente ou em braile; é do 
deficiente físico, que não pode subir escadas, e não de quem aprovou uma 
construção sem rampas. Assim, dizemos que é de responsabilidade da pessoa 
com deficiência a sua integração à sociedade (BISPO FILHO, 2013).  
 
O termo inclusão, diferentemente, indica que a sociedade, e não a pessoa, 
deve mudar. Para isso, até as palavras e expressões para denominar as 
diferenças devem ressaltar os aspectos positivos e, assim, promover mudança 
de atitudes em relação a essas diferenças. É nosso dever fornecer mecanismos 
para que todos possam ser incluídos (BISPO FILHO, 2013).  
 
 
Tecnologia Assistiva 
 
Outra ferramenta importante para assegurar a acessibilidade é a Tecnologia 
Assistiva. O termo Assistive Technology, traduzido no Brasil como 
Tecnologia Assistiva, foi criado em 1988 como importante elemento jurídico 
dentro da legislação norte-americana conhecida como Public Law 100-407, 
que compõe, com outras leis, o American with Disabilities Act (ADA). Este 
conjunto de leis regula os direitos dos cidadãos com deficiência nos EUA, 
além de prover a base legal dos fundos públicos para compra dos recursos 
que estes necessitam (BERSCHE; TONOLLI, 2006). 
 
Ainda novo, o termo é utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e 
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 
funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida 
Independente e Inclusão (BERSCHE; TONOLLI, 2006). 
 

    
 

As palavras agem sobre as pessoas e podem ou não discriminar. A 

nomenclatura correta a ser utilizada é “pessoa com deficiência”. 



 

 
 

 
É também definida como "uma ampla gama de equipamentos, serviços, 
estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas 
encontrados pelos indivíduos com deficiências" (COOK; HUSSEY, 1995 apud 
BERSCHE; TONOLLI, 2006). 
 
 
Tecnologias e informação e comunicação 
 
Embora já existam diversos recursos de hardware e software, as soluções 
para pessoas com deficiência, em geral, são caras e de compatibilidade 
restrita. Em 2010, a revista ARede levantou as tecnologias da informação e 
comunicação que podem apoiar as pessoas com deficiência, além de apontar 
ações em curso para avançar na acessibilidade da internet e de telecentros 
públicos.  
 
O levantamento sugere que programadores aprendam a construir páginas na 
internet considerando a lógica dos leitores de telas para pessoas cegas ou com 
visão reduzida; que seja viabilizada a possibilidade de economizar gestos 
para comandar o computador (o que atenderia às pessoas com tetraplegias ou 
outras disfunções motoras); a adoção do uso da tecla SAP dos televisores 
pelas redes para descrições sonoras das cenas (áudio descrições) e que as 
tecnologias assistivas, em geral caras e de códigos fechados, se tornem elas 
próprias acessíveis, gratuitas e interoperáveis. 
 

Há raras exceções, como o DosVox, 
ambiente operacional para pessoas 
cegas ou com visão reduzida, que 
incorpora um leitor de telas. Criado 
pelo grupo de acessibilidade que 
atua no Núcleo de Computação 
Eletrônica (NCE), do Centro de 
Ciências Matemáticas e da 
Natureza, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), o DosVox pode ser baixado da rede. 
 
O grupo da UFRJ dispõe, ainda, do Motrix, para que pessoas com tetraplegia 
operem o computador com comandos de voz. A equipe da UFRJ também 
criou, com o Instituto Benjamin Constant, o Braille Fácil, para impressão em 
braille; e o LentePro, que amplia a tela para quem tem visão reduzida (ou 
subnormal). 
 



 

 
 

Os sites em geral devem obedecer às recomendações da W3C, consórcio 
mundial que determina as condições ideais para uma página web ser 
acessível. Há também sistemas desenvolvidos pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro), que transformam livros em MP3 [arquivo 
de áudio]. Mas, por questão dos direitos autorais, o sistema foi cedido para 
algumas instituições, como a Fundação Dorina Nowill, que fazem a 
conversão e distribuem os livros gratuitamente. 
 
 
Acessibilidade e Cultura 
 
Para que uma pessoa cega ou surda possa usufruir de uma sessão teatro ou 
cinema é preciso que haja um intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) e tela de legenda – pois há surdos que não dominam a língua de 
sinais e outros que não sabem ler fluentemente a língua portuguesa - e 
audiodescrição [uma narração que descreve apenas as situações, porque a 
pessoa cega ou com baixa visão escuta os diálogos]. A audiodescrição é muito 
importante porque ajuda o espectador a criar uma imagem mental e substitui 
os silêncios, que para os cegos são um grande buraco. 
 

                 
 
Boa parte dos cinemas e teatros da Europa oferece headphones sem fio com 
audiodescrição, mas no Brasil, apesar do decreto 5296 que exige condições 
iguais de acesso nos locais onde haja informação e comunicação, não se 
cumpre a lei.   
 
Para tentar mudar essa realidade, a ONG Escola de Gente, do Rio de Janeiro,  
tem desenvolvidos diversos projetos como o Agentes de Promoção da 
Acessibilidade, que forma adolescentes e jovens de diferentes territórios do 
Rio de Janeiro, com e sem deficiência, em comunicação acessível, por meio de 
oficinas de Libras, audiodescrição, livro falado e outros recursos de 
acessibilidade, aliadas a conteúdos como legislação e direitos humanos. O 
Agente de Promoção da Acessibilidade é alguém com formação para agir 
sempre que o direito à comunicação de uma pessoa for violado. 



 

 
 

 
Da mesma maneira, a Escola de Gente lançou em 2011, a campanha “Teatro 
Acessível. Arte, Prazer e Direitos”, visando garantir mais autonomia e 
participação de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e baixo 
letramento, entre outras condições, na vida cultural de suas cidades. Para 
isso, percorre o Brasil oferecendo teatro gratuito e acessível a crianças, 
adolescentes e jovens.  
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