
A acessibilidade atitudinal
Por Thiago Saúde

É uma forma de passar para a sociedade o quanto uma pessoa com de�ci-
ência, seja física, intelectual, visual ou auditiva pode ser inserida de manei-
ra natural no âmbito pro�ssional ou pessoal, respeitando as suas particula-
ridades, antes consideradas limitações. Independente dos meios que 
usam para estar presente no cotidiano, a pessoa com de�ciência é uma 
pessoa humana. Buscando exercitar acessibilidade teremos um mundo 
mais inclusivo com oportunidades iguais para todos.

As barreiras atitudinais da pessoa surda 
Por Mirella Cavalcanti

Precisamos entender o que são as barreiras atitudinais.  É muito importan-
te para todas as pessoas, incluindo aquelas com de�ciência e as pessoas 
que defendem os direitos humanos, uma vez que a barreira atitudinal pode 
se constituir um sinônimo de discriminação. Assim, a primeira coisa que 
devemos fazer é eliminar as barreiras, pois é um grande passo para a total 
inclusão. 
Apontar barreiras atitudinais para alguém, por exemplo uma pessoa surda, 
deve ser um ato muito delicado e é preciso de grandes habilidades inter-
pessoais para faze-lo de forma e�caz, pois pode ser um processo doloroso 
para a pessoa com de�ciência.
A barreira atitudinal que atinge a pessoa surda, é percebida em frases e 
questionamentos do tipo “surdo é mudo, né?”, ou “surdo formado em 
direito, como foi possível?”, ou ainda “casal de surdos criando uma família 
e sendo pai e mãe?” e por ai vai... Várias dessas situações acontecem na 
vida e no dia a dia dos surdos e surdas. Nós, pessoas surdas, sempre 
precisamos estar empoderadas para enfrentar esses atos pelos quais nós 
não deveríamos passar. 
Fica a re�exão para todas nós, pessoas com de�ciência: somos capazes, 
apenas temos algumas limitações e precisamos buscar, a cada dia, nos 
empoderar e aprender a viver e lidar com todas as pessoas. 
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Vamos re�etir?
Por Leilane Coutinho, assistente social

Essas poucas laudas irão tratar de assuntos referentes a pessoas com 

de�ciência, inclusão e acessibilidade, com foco na acessibilidade atitudi-

nal, porém não poderia aqui esgotar tal assunto, pois este é bastante 

abrangente. Assim veremos agora alguns conceitos relevantes para nosso 

debate.

A de�ciência visual, de acordo com o Decreto 3296/1999, é conceituada 

por – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que signi�ca 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 

ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores (BRASIL/BRASÍLIA, 20/12/1999).

A partir de então, podemos compreender acessibilidade como o disposto 

na Lei Nº 10.098/2000, que estabelece normas e critérios para promover a 

acessibilidade das pessoas com de�ciência ou com mobilidade reduzida. 

De acordo com ela, acessibilidade signi�ca dar a essas pessoas condições 

para alcançarem e utilizarem, com segurança e autonomia, os espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, as edi�cações, os transportes e os 

sistemas e meios de comunicação. Para isso a lei prevê a eliminação de 

barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de 

movimento e a circulação com segurança dessas pessoas.

A acessibilidade atitudinal refere-se à percepção do outro sem preconcei-

tos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de 

acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que 

impulsiona a remoção de barreiras.
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Dicas de convívio com pessoas cegas 
e com baixa visão

• Informe verbalmente a direção do trajeto usando expressões como: em 
frente, à direita, à esquerda, etc., sem usar palavras como: aqui, lá, ali. 
• Ajude a pessoa cega a formar a imagem mental do local onde se encon-
tra, seja num recinto fechado ou na rua.
• Evite deixar objetos no caminho por onde uma pessoa cega costuma 
transitar. Caso necessário avise-a. 
• Em caso de degraus, informe-a se é para subir ou descer.
• Mostre o corrimão de uma escada comum, rolante ou de ônibus. Ela 
subirá e descerá sozinha, sem ser empurrada.
• Para orientá-la na rua, indique como ponto de referência a parede.
• Deixe que ela segure seu braço, não a empurre, pelo movimento de seu 
corpo ela sentirá o que fazer. 
• Evite comportamentos inadequados e atitudes antiestéticas sob o 
pretexto de que o cego não as percebe. A falta de visão e de qualquer 
outro sentido não dispensa ninguém da reverência e da consideração 
amistosa. As atitudes humanas criam no ambiente uma atmosfera corres-
pondente ao caráter moral do conteúdo da ação. 
• Em cumprimentos, identi�que-se. Brincar de: “Quem sou eu?” Causa 
constrangimento.
• Fale diretamente aquilo que deseja dizer à pessoa cega, sem usar inter-
locutores. 
• Ao se afastar, avise-a, para que não �que falando sozinha. 
• Quando for orientá-la a sentar, coloque sua mão sobre o braço ou encos-
to da cadeira. Ela é capaz de acomodar-se por si. 
• Em encontros sociais, apresente a pessoa cega aos circunstantes mais 
próximos para que não �que isolada do convívio.
• Se puder ajudar em travessias de ruas ou em ambientes amplos, ofere-
ça-lhe o braço e não a deixe no meio do percurso.
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Você pode nos ver se você tentar
Por Juliana Penha

“Sim, se você tentar, você irá enxergar que além da de�ciência, há um ser 
humano em sua essência e que, mesmo dentro da suas limitações, é 
capaz.

Sou Mãe de Angel Gabriel, ele tem 6 anos e tem uma de�ciência física. Há 
6 anos convivendo com essa de�ciência, eu pude entender e ver clara-
mente que a maior de�ciência do ser humano é o preconceito e a falta de 
respeito. Respeitar é a única forma de igualar o ser humano. O respeito 
cabe em todo lugar. Respeitar a pessoa com De�ciência é entender que 
ela não é uma coitadinha e não precisa de pena, precisa sim de um olhar 
de empatia e basta se colocar no lugar da outra para entender como deve 
tratá-la.

Aceitei a de�ciência do meu �lho e posso te a�rmar que pra mim ela não 
é uma di�culdade. Uma pessoa que tem De�ciência pode estar bem, ou 
até melhor do que quem não tem.
Alguns me intitulam como Mãe guerreira ,mas esse título não me de�ne, 
pois ter um �lho com de�ciência não é uma guerra. Uso sim a armadura 
de guerreira todos os dias para lidar contra o preconceito, contra a falta de 
acessibilidade e pela inclusão.” 

Luto por  visibilidade. Meu Filho,
meu amor, 
respeito,
por favor!
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