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INTRODUÇÃO 

 

Há na sociedade um conceito que isso não acontece comigo, apenas com o 

“outro” até que um certo dia esse outro ou é alguém próximo ou é a própria pessoa que 

fora e/ou tem uma deficiência física. 

 

1. A concepção da terminologia de pessoas especiais. 

 

Há quem diga que a concepção de certas terminologias no lugar de contribuir na 

discussão de conceitos, direitos, deveres e afirmação de direitos humanos, sobretudo, 

atrapalham. Pode até ser na realidade prática que em certa terminologia aconteça. Mas o 

fato vem à tona quando uma pessoa é vitimada ou quando nasce com uma deficiência. O 

Estado deverá assegurar a esta pessoa proteção mínima, enquanto cidadão/cidadã de ter 

e praticar direitos e deveres, dentro do Estado democrático de direito. 

Nesse sentido, a doutrina tradicional tem um posicionamento que é praticamente 

igual ao entendimento de Aristóteles e Chomé, em que o princípio da igualdade 

consistiria em "tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais" 

(SILVA, 1992, p. 195). Parafraseando Boaventura Sousa Santos (MORAIS, 2006, p. 

99) menciona que: “A pessoa com deficiência tem o direito de ser igual sempre que as 

diferenças a inferiorizem; o direito de ser diferente sempre que a igualdade a 

descaracterize”.  

Para Bolonhini Junior (2010, p. 03) “a expressão portador de necessidade 

especial abrange um grande número de situações que envolvem anomalias físicas, 

psíquicas, fisiológicas, muitas vezes de difícil caracterização”. Assim, se determinada 

pessoa apresenta uma diminuição visual pode ser considerada pessoa com deficiência e 

muitas vezes não tem conhecimento desta nova situação.  
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Quando se tem ou se busca certas terminologias muitas vezes é para dar 

publicidade e visibilidade a um fato preconizado no artigo 5º da Constituição Federal do 

Brasil o não respeita no tratamento da isonomia de direitos e deveres para todos/todas. 

A afirmação de direitos humanos persiste na concretude da validade de normas, 

princípios e ações positivas entre homens e mulheres.  

 

2. O que é ser uma pessoa com deficiência na sociedade globalizada 

 

A sociedade globalizada ultrapassou fronteiras até então não vislumbrada por 

certos povos, fazendo com que certo acontecimento ocorrido no outro lado do 

hemisfério norte atingisse simultaneamente o hemisfério sul, com tamanha velocidade. 

É o caso das bolsas de valores. 

Quando se fala em pessoa acometida com certa deficiência deve-se levar em 

conta o tipo e grau de obstrução para a vida e para o trabalho. Desta vez, a sociedade 

globalizada cumpre seu papel de integração no seu seio e no mercado de trabalho, 

sobretudo. 

Há legislação específica, seja no âmbito da constituição, seja em normas 

infraconstitucionais, nesta sociedade globalizada, assegurando às pessoas com 

deficiência tratamento isonômicas de direitos e deveres, na medida de sua situação 

fática. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada pela 

Organização das Nações Unidas, em 2006
3
, entrou em vigor em 3 de maio de 2008, 

define: 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com 

as demais pessoas. 

 

A despeito do conceito é importante frisar que é vital para a sociedade a sua 

visibilidade e publicidade, quando em muitos casos o acesso constitucional de ir e vir é 

proibido pelo próprio Poder Judiciário quando não oferece condições mínimas, como 

rampas de acesso para pessoas que usam cadeiras de rodas, quando litigam em ações 

judiciais.  
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 Como dados verificados em documentos oficiais, podem-se exemplificar os 

casos das pessoas com AIDS/HIV no tocante a violação dos direitos desrespeitados, seja 

pelo preconceito e discriminação, seja pela simples falta de conhecimento. Segundo o 

Relatório Epidemiológico do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids 

(UNAIDS), publicado no inicio de dezembro de 2006, indica que as pessoas que vivem 

na pobreza e com baixo índice de educação formal são as mais vulneráveis ao HIV no 

Brasil. Além disso, aponta que cresce o número de mulheres infectadas no país e as 

brasileiras entre 25 e 39 anos são as que mais fazem o teste.  

 

Nos últimos anos, a epidemia mudou. Há novos grupos que se tornam mais 

vulneráveis, as mulheres, os negros, e os adolescentes e jovens. Os esforços 

de prevenção também precisam se renovar, voltar-se para esses grupos e 

fortalecê-los, sem estigmatizá-los.  

 

 

O desafio é usar as múltiplas lições aprendidas para trabalhar com novos grupos, 

estando sempre um passo à frente do vírus, comenta Marie-Pierre Poirier, que é 

presidente do Grupo Temático das Nações Unidas sobre HIV/Aids e representante do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF. 

 Outro exemplo verificado no dia a dia são os obstáculos encontrados pelas 

pessoas que precisam andar de cadeiras rodas, podem-se perguntar quais serão as 

maiores dificuldades das pessoas que usam cadeiras de rodas? O que se tem feito para 

que os cadeirantes tenham o direito de ir e vir, com as suas próprias limitações? O que 

as autoridades têm buscado resolver o problema da acessibilidade de pessoas com 

mobilidade reduzida e que utilizam a cadeira de rodas para se locomover por toda a 

cidade? 

 

 

3. Acessibilidade e não deficiência.    

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio o livre acesso ao 

meio físico e a livre locomoção a todos/as os membros da sociedade. A deficiência é de 

natureza física, mental ou sensorial, que compromete o funcionamento de um ou até 

mesmo alguns desses segmentos de modo permanente ou transitório, limitando as 

pessoas com deficiência de exercerem atividades essenciais à vida diária. 
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 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE relata que no Brasil tem 

45,6 milhões de pessoas com deficiência e que dos cerca de 190 milhões de brasileiros, 

aqueles com pelo menos uma deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental, 

somam 23,9%.
4
 Percebe-se que a deficiência mais frequente entre a população brasileira 

é a visual. Cerca de 35 milhões de pessoas (18,8%) declararam ter dificuldade de 

enxergar, mesmo com óculos ou lentes de contato.  

A legislação brasileira, a partir dos anos oitenta, disciplina que a pessoa com 

deficiência física deve ser percebida sob a ótica da obstrução de barreiras e não mais 

sob a da deficiência, quando estabelece na Carta Magna o princípio de que o direito de 

livre acesso ao meio físico e a livre locomoção são direitos humanos essenciais. 

A Constituição Federal de 1988 (2006, p.39), no artigo 7º, inciso XXXI, 

disciplina que há “proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios 

de admissão do trabalhador portador de deficiência”
5
.  

Para fins de acessibilidade entende-se ser a 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.   

Para Morais (206, p. 5), no Brasil há certa de 18 milhões de pessoas que portam 

algum tipo de deficiência, cerca de quase 10% da população e que: 

 

Os portadores de deficiência física acostumaram-se no Brasil, ao doloroso 

status de cidadãos esquecidos. Cidadãos de terceira classe. Subcidadãos. 

Deles não se lembravam nem os urbanistas, nem os administradores. Ruas e 

calçadas não previam sua existência. Prédios, elevadores, banheiros públicos, 

transportes coletivos, idem. 

  

Nesse contexto, o Estado da Paraíba possui aproximadamente 500 mil pessoas 

com algum tipo de deficiência, impossibilitando o cumprimento do preceito 

constitucional de ir e vir, sendo, portanto, objeto de ações judiciais no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual, quando o Jornal da Paraíba (2007, p.8) noticia que: “um dos 

problemas mais reclamados por quem possui deficiência física é a acessibilidade em 

ônibus coletivos das principais cidades paraibanas”. 

                                                           
4
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5
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O preceito legal do Decreto nº 5.296/2004, no art. 5º, disciplina que os órgãos da 

administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços 

públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

4. A questão da limitação da pessoa com deficiência.     

 

A pessoa com deficiência tem uma situação reduzida, podendo ser de forma total 

ou parcial, dependendo de cada caso, assim definido: 

 

4.1 Deficiência Física – é aquela situação em que a pessoa tem alteração 

completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando de forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membros, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 

que não produzem dificuldades para o desempenho de funções. 

 

 Tem-se, em alguns casos, o uso de equipamentos para melhor locomover-

se, como a muleta que é um recurso utilizado como apoio para as pessoas com 

deficiência física e a cadeira de rodas, impossibilitada de locomover-se com agilidade. 

No caso da paralisia cerebral nota-se que a pessoa é acometida de um 

conjunto de distúrbios e/ou desordens motoras de lesão ou má-formação do cérebro, 

ocasionando dificuldades para expressões dos normais cotidianos de postura e 

movimentos do corpo. Observa-se que nem todas as pessoas acometidas desta limitação 

têm as mesmas necessidades, haja vista que há diversos e diferentes níveis de 

comprometimento resultante da paralisia cerebral. 

 

4.2 Deficiência Auditiva – é a perda auditiva da pessoa, podendo ser bilateral, 

parcial ou total na percepção dos sons. Ocorre que nesta situação, a pessoa 

tem um instrumento de comunicação apropriado que é o alfabeto manual da 

língua brasileira de sinais, mais conhecido por LIBRAS – Linguagem 

Brasileira de Sinais, pouco conhecido e praticado pela sociedade em geral. 
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4.3 Deficiência Visual – é a perda total da visão, resultante em cegueira ou a 

perda parcial em ambos os olhos. Para o deslocamento das pessoas com 

deficiência visual faz-se o uso de equipamentos para locomover-se, como 

a bengala e o cão-guia para orientação e mobilidade, assim como o apoio 

do sistema Braile para leitura e escrita e o sorobã para o aprendizado de 

números e cálculos.  

 

4.4 Deficiência Mental - é o funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos de idade e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 

como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos 

recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e 

trabalho. Notam-se que as pessoas com Síndrome de Down possuem uma 

alteração genética ocorrida na gestação, durante a multiplicação das células, 

descritas pelo médico inglês Langdon Down, em 1866 esta descoberta. Logo 

no nascimento, a criança deve ser estimulada para o desenvolvimento de 

suas potencialidades, devido o atraso no desenvolvimento de suas funções 

motoras e mentais. 

 

4.5 Deficiência Múltipla – é aquela ocasionada de duas ou mais deficiências, 

como ocorre quando a pessoa possui deficiência mental, física e mental. 

 

4.6 Mobilidade reduzida – é o caso em que a dificuldade não é tida como 

propriamente uma pessoa com deficiência em si, mas há uma redução de 

sua mobilidade efetiva de locomover-se, flexibilidade, coordenação 

motora e percepção, de forma temporária ou permanente. Nesse caso, 

encontram-se as pessoas com idades superiores ou iguais a sessenta anos 

de idade; as gestantes; as lactantes e as acompanhadas de crianças de colo. 
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5. A pessoa cadeirante e outras deficiências  em tempos de acessibilidade.    

 

Percebe-se que o legislador brasileiro está preocupado, atendendo aos anseios 

sociais, busca dinamizar normas, proporcionando ações para que a sociedade adeque-se 

às reais necessidades, de acordo com legislação pertinente.  

Para melhor disciplinar a legislação atualizada e em vigor, tem-se a Lei nº 

10.048, de 8 de novembro de 2000; Lei nº 10.098, de 19 de novembro de 2000 e o 

Decreto nº 5.298, de 2 de dezembro de 2004, além da própria Constituição Federal de 

1988 e outras leis, decretos, declaração e tratados internacionais.    

Há a Declaração Universal dos Direitos Humanos - proclamada pela Assembléia 

Geral da organização das Nações Unidades, em 10 de dezembro de 1948, disciplinando 

entre outros direitos o que consolida a igualdade de todos perante a lei e o direito de 

todos a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a declaração – art. VII. 

A partir do instrumento supracitado, diversos outros instrumentos internacionais 

citam a temática dos direitos humanos das pessoas com deficiência, como a 

Recomendação 99, da Organização Internacional do Trabalho, de 1955, que trata da 

reabilitação profissional e emprego de pessoas deficientes (adaptação e reabilitação dos 

inválidos), tendo a preocupação com as modalidades de assistência ao deficiente com 

vista ao mercado de trabalho. 

Em 1971 houve a aprovação da Declaração dos Direitos do Deficiente Mental e 

em 1975 a Declaração Universal dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, 

durante a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU, dispondo em 

seu art. 3º e da Resolução nº 33/3447 – ONU: 

 

As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua dignidade 

humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a origem, natureza e 

gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que 

seus concidadãos a mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito de 

desfrutar de uma vida decente, tão normal e pleno quanto possível. 

 

Na década de 80, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência 

– UNESCO promoveu a Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para a 

Prevenção e Integração. Dessa ação, surgiu o programa de ação mundial para pessoas 

com deficiência, assinado também pelo Brasil, em que o artigo 12, da Resolução 37/52, 

de 3 de dezembro de 1982 disciplina que: 
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A igualdade de oportunidade é o processo mediante o qual o sistema geral da 

sociedade – o meio físico e cultural, a habitação, o transporte, os serviços 

sociais e de saúde, as oportunidades de educação e de trabalho, ávida cultural 

e social, inclusive as instalações esportivas e de lazer – torna-se acessível a 

todos. 

 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 1983, adota a Convenção 

nº 159, em que recomenda aos países-membros que considerem que o objetivo da 

readaptação profissional é permitir que pessoas com deficiências consigam e 

mantenham um emprego conveniente, progridam profissionalmente para, por 

conseguinte, facilitar sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. A 

Recomendação nº 168, da OIT, determina que: 

 

As pessoas com deficiências devem desfrutar, com equidade, das 

oportunidades de acesso, conquista e desenvolvimento do seu trabalho, o qual 

sempre que possível, deve corresponder à sua própria escolha e trazer 

qualidade de vida sustentável. 

 

Com isso, a legislação que trata da acessibilidade no Brasil vem recepcionando 

instrumentos internacionais para melhor apresentar a sociedade subsídios sociais e 

jurídicos de inserção e/ou reinserção das pessoas com deficiência.  

A Declaração de Salamanca sobre princípios, política e prática em educação 

especial, assinada durante a Conferência Mundial de Educação Especial, representando 

88 governos e 25 organizações internacionais em assembleia na cidade de Salamanca – 

Espanha, entre 7 a 10 de junho de 1994, reafirmando o compromisso para com a 

educação para todos, reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 

dentro do sistema regular de ensino. 

Por sua vez, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

assinada pela Organização das Nações Unidas, em 2006
6
, entrou em vigor em 3 de maio 

de 2008, define no preâmbulo que os Estados Partes da presente Convenção: 

 

Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas 

com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e 

que a promoção do pleno desfrute, por pessoas com deficiência, de seus 

direitos humanos e liberdades fundamentais e sua plena participação na 

                                                           
6
 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu respectivo Protocolo Facultativo 

foram ratificados pelo Congresso Nacional em 09/07/2008 pelo decreto legislativo nº 186/2008 e 

todos os seus artigos são de aplicação imediata. 
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sociedade resultará na elevação do seu senso de fazerem parte da sociedade e 

no significativo avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da 

sociedade, bem como na erradicação da pobreza. 

 

Nota-se que a Convenção
7
 supracitada assumem os Estados Partes, dentro dos 

princípios estabelecidos: 

a. O respeito pela dignidade inerente, independência da pessoa, inclusive a 

liberdade de fazer as próprias escolhas, e autonomia individual; 

b. A não-discriminação; 

c. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência 

como parte da diversidade humana e da humanidade; 

e. A igualdade de oportunidades; 

f. A acessibilidade; 

g. A igualdade entre o homem e a mulher; e 

h. O respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças com 

deficiência e respeito pelo seu direito a preservar sua identidade. 

 

O Congresso Nacional, em 09 de julho de 2008, através do Decreto Legislativo 

nº 186/2008 ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

respectivo Protocolo Facultativo, assumindo todos os artigos aplicação imediata no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

O artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, disciplina: 

 

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 

 

Ocorre que, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

respectivo Protocolo Facultativo ao serem ratificados pelo Brasil assumem e equivalem 

na hierarquia no ordenamento jurídico à emenda constitucional. 

A Constituição Federal/88, artigo 5º assegura o direito de ir e vir, nos seguintes 

termos: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

XV - e livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

seus bens. 

 

 

                                                           
7
 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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Assim, é assegurada a todas as pessoas residente no Brasil a liberdade de 

locomoção de ir e vir a todas as pessoas residentes no Brasil, independentemente de 

raça, cor, sexo e religião.  

José Afonso da Silva
8
 menciona que: 

 

direito à circulação é manifestação característica da liberdade de locomoção: 

direito de ir, vir, ficar, parar, estacionar. O direito de circulação (ou liberdade 

de circulação) consiste na faculdade de deslocar-se de um ponto para outro 

pela a via pública ou afetada ao uso público. Em tal caso, a utilização da via 

'não constituirá uma mera possibilidade mas um poder legal exercitável erga 

omnes. 

 

 

Por sua vez o artigo 3º, inciso I, do Decreto nº 3.298/1999, regulamenta a Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências, considera: 

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 

desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano. 

 

O artigo 2º, da Lei nº 10.098/2000, estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida as seguintes definições: 

 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

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

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;  

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a 

liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, 

classificadas em:  

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos 

espaços de uso público;  

 

  Assim, acessibilidade para deficientes, sobretudo cadeirantes, depende de 

adaptações e normas, tendo como a Coordenadoria Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, órgão de Assessoria da Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela gestão de políticas 

voltadas para integração da pessoa portadora de deficiência, tendo como eixo focal a 

defesa de direitos e a promoção da cidadania. 

                                                           
8
 Idem. 
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 A Lei nº 7.853/89 e o Decreto nº 3.298/99 balizam a política nacional para 

integração da pessoa portadora de deficiência. criando assim as principais normas de 

acessibilidade para deficientes.  

 A CORDE tem a função de implementar essa política e para isso, orienta a sua 

atuação em dois sentidos: primeiro é o exercício de sua atribuição normativa e 

reguladora das ações desta área no âmbito federal e, o segundo é desempenho da função 

articuladora de políticas públicas existentes, tanto na esfera federal como em outras 

esferas governamentais. 

A Lei nº 10.048/2000, em seu art.4º, menciona que os logradouros e sanitários 

públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção, para efeito 

de licenciamento da respectiva edificação, destinadas a facilitar o acesso e uso desses 

locais pelas pessoas portadoras de deficiência.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 Percebe-se que o Brasil avançou bastante em relação não somente a legislação 

como um todo, mas nas políticas públicas de inclusão para com as pessoas com 

deficiência, sobretudo às pessoas cadeirantes no tocante a acessibilidade em todos os 

sentidos. 

 Os trabalhos de pesquisas e de extensão desenvolvidos junto a Universidade 

Federal da Paraíba têm demonstrado que as pessoas acometidas com qualquer uma das 

necessidades supracitadas descritas estão atentas ao cumprimento da lei, exigindo-as 

políticas públicas eficientes e condizentes com cada realidade.  

 As instituições não governamentais representativas das pessoas com deficiência 

estão acompanhando todas estas políticas afirmativas de inclusão, evitando assim a 

exploração na jornada de trabalho, preconceito e discriminação, para que não sejam 

motivos de exclusão e/ou não participação social, sobretudo na efetivação de todos os 

direitos conquistados. 
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