


O resultado da interação entre
pessoas com diferentes niveis de
funcionamento e um entorno que não
leva em consideração essas

diferenças.

O QUE É DEFICIÊNCIA?

Deficiência= Limitação Funcional x Ambiente



Alguém que não consegue ler o

texto escrito em letra de

tamanho 6.

A DEFICIÊNCIA NO CICLO DE VIDA

TODAS ESSAS SITUAÇÕES PODERIAM TER ACONTECIDO 
OU VIR A ACONTECER COM QUALQUER UM DE NÓS!

um bebê que necessita

andar no colo ou num

carrinho empurrado por

alguém.

Alguém temporariamente

acidentado buscando subir

degraus;



Neste caso, o que seria mais lógico e custo-efetivo: modificar a 
condição dos seres humanos ou do ambiente?



TERMINOLOGIA ADEQUADA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Deficiente

Portador de necessidades
especiais

EVITE USAR:

Esse termo faz parte do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas

com Deficiência, adotado pela ONU em 13/12/06 ratificado através de lei

nacional de todos os Países-Membros, no Brasil através da LBI – Lei de
Brasileira de Inclusão.

Portador de deficiência





Emprego 
formal

• 27 milhões em 
idade para 
trabalhar

• 306.013 pessoas 
no mercado 
formal

• 0,69% dos 
empregos formais

• 2 milhões de 
pessoas atuando 
no mercado 
informal

Tipos de 
deficiência

• Deficiência física: 
54,47%

• Deficiência 
auditiva: 22,49%

• Deficiência visual: 
5,79% 

• Deficiência 
intelectual: 5,10%

• Deficiência 
múltipla: 1,26% 

Escolaridade

• 121 mil pessoas 
com ensino médio 
completo

• 41 mil pessoas 
com ensino 
fundamental 
completo

• 37 mil pessoas 
com ensino 
superior completo

MERCADO DE TRABALHO

Fonte: RAIS, 2010



DADOS SOCIODADOS SOCIODADOS SOCIODADOS SOCIO----ECONÔMICOS DA ECONÔMICOS DA ECONÔMICOS DA ECONÔMICOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA



Distribuição: Segundo a OMS, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas
vivem com alguma deficiência no mundo. 80% de pessoas com
deficiência no mundo vivem nos países pobres do sul.

Demografia: 15 a 20% das pessoas pobres nos países em
Desenvolvimiento vivem em situação de deficiência; Estima-se
aumento em 120% nos próximos 30 anos, nos países do sul. E 40%, nos
países do norte.

Causas: Cerca de 80% das deficiências têm causas associadas à pobreza
e às baixas condições de vida. Estima-se que 100 milhões de pessoas no
mundo adquiriram uma deficiência devido à desnutrição.

Infancia: 87% das crianças com deficiência vivem nos países do sul e
somente entre 20-30% delas vão à escola. (Fonte: ONU BRASIL)

EXISTE UM CÍRCULO VICIOSO ENTRE A POBREZA E 
A DEFICIÊNCIA



CUSTO ECONÔMICO DA DEFICIÊNCIA

A deficiência tende a reduzir o produto econômico ao
reduzir ou eliminar a contribuição econômica das

pessoas com deficiência e dos demais membros de
suas familias.

Um recente estudo do Banco Mundial estima que a
perda em PIB Global devido a exclusão das pessoas
com deficiência está entre $1.71 trilhões e $2.23
trilhões de Dólares anualmente (entre 5.35% e 6.97%
do PIB Global).





Diversidade Funcional                     Ambiente

EQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES

Para garantir uma
seleção justa, todos
vão fazer o mesmo
teste – subir aquela

árvore ali.



O PODER O PODER O PODER O PODER PÚBLICO E PÚBLICO E PÚBLICO E PÚBLICO E A A A A 

PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  
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� Re-afirmam os direitos humanos universais para as
pessoas com deficiência;

� Trabalham na perspectiva da equiparação de
oportunidades, do apoio, da não discriminação por motivo
da deficiência e do rompimento de barreiras, inclusive as
atitudinais;

� Estabelecem estratégias integradas de sistema no sentido
da justiça social, não para transferir responsabilidades, e sim
gerar conceitos, estratégias e instrumentos para romper com
a cadeia de exclusão.

PERSPECTIVAS GERAIS DOS MARCOS LEGAIS



PROJETOS DA CÂMARA FEDERAL

•PROJETOS DE LEI TRAMITANDO: 1128

•PROJETOS DE LEI ARQUIVADOS: 1565

•PROJETOS DE LEI TRANSFORMADOS EM LEI: 81

•TOTAL: 2774

•PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO: 67

DENTRE ELAS A PEC 53/2011



CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

DECRETO FEDERAL Nº 6.949/2009



No Brasil, diferentemente das Declarações
Internacionais anteriores, a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência foi ratificada
com quórum qualificado, ou seja, aprovada por 3/5
do Congresso Nacional, tornando-se o primeiro
tratado internacional com status constitucional da
história do país.

O Decreto Legislativo 186, promulgado em 2008,
aprovou o texto da Convenção, e estabelece que
qualquer alteração no texto da mesma tem que
passar pelo Congresso Nacional.









O QUE É INCLUSÃO?

EQUIDADE GERA INCLUSÃO



ACESSIBILIDADE É 

ELIMINAÇÃO DE 
BARREIRAS



ARQUITETÔNICA

Não deve haver 
barreiras ambientais 
físicas nas casas, nos 
edifícios, nos espaços 
ou equipamentos 
urbanos e nos meios 
de transportes 
individuais ou 
coletivos. 

Não deve haver 
barreiras na 
comunicação

interpessoal, 
escrita e virtual.

COMUNICACIONAL METODOLÓGICA

Não deve haver
barreiras nos

métodos e técnicas 
de estudo, de 

trabalho, de ação

comunitária e de 
educação dos filhos.

ATITUDINAL

Gerada pelas atitudes 
e comportamento 

dos indivíduos, 
impedindo o acesso 
de outras pessoas a 

algum local, quer 
isso aconteça de 

modo intencional ou 
não.



DESENHO 

UNIVERSAL 

“Quando não aplicamos o princípio de 

desenho universal/inclusivo na 

construção de uma escola, de uma 

estrada, estaremos construindo novas 

barreiras para o futuro.”





ACESSIBILIDADE E DESENHO UNIVERSAL 
Acessibilidade é um conjunto de ações que visa facilitar o
acesso a meios físicos ou digitais e recursos tecnológicos e
eletrônicos a fim de garantir a maior igualdade de acesso
possível.

Desenho universal é uma forma de conceber produtos,
meios de comunicação e ambientes para serem utilizados
por todas as pessoas, o maior tempo possível, sem
necessidade de adaptação.

SE ESTIMA QUE OS CUSTOS ADICIONAIS PARA
OFERECER ACESSO AS PCDS SÃO MENORES
QUE 1%, SE APLICADOS NA ETAPA DE DESENHO
E PLANEJAMENTO.



TECNOLOGIA

ASSISTIVAS









DESAFIOS

Transformar as leis em políticas,

e as políticas em programas e ações efetivas.



PEC 53/2011
PEC DA 

ACESSIBILIDADE

Altera o art. 6º da Constituição 
Federal para incluir o direito à 
Acessibilidade entre os 
direitos e garantias 
fundamentais previstos 
expressamente na 
Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil.



Art. 1º - Acrescente-se ao art. 6º da

Constituição Federal, o termo

“Acessibilidade”, passando a vigorar, o

referido artigo, com a seguinte redação: Art.

6º São direitos sociais a educação, a

saúde, a alimentação, o trabalho, a

moradia, o lazer, a segurança, a

acessibilidade, a previdência social, a

proteção à maternidade e à infância, a

assistência aos desamparados, na forma

desta Constituição.



“Negar acessibilidade, a quem dela necessita, é negar às
pessoas com mobilidade reduzida o acesso aos demais
direitos sociais.

...sem acessibilidade, parte considerável da população se vê
impedida de exercer o seu direito fundamental de ir e vir, de
ter acesso aos serviços de saúde, de conseguir chegar às
salas de aula, de exercer o seu direito ao trabalho e de aderir
às práticas desportivas.

SEM ACESSIBILIDADE, A MORADIA DO INDIVÍDUO COM
DEFICIÊNCIA SE TRANSFORMA EM SEU PRÓPRIO
CÁRCERE...”

ROSINHA DA ADEFAL





Fontes:

http://www2.camara.leg.br/
http://www.sdh.gov.br/

http://www.unisul.br/wps/portal/home/

https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/
http://www.fiesp.com.br/


