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RESUMO
Este estudo se propõe a analisar as formas de apropriação do espaço público pelas pessoas
com deficiência física. A apropriação do espaço público pressupõe a imbricação de dois
elementos: a acessibilidade e a sociabilidade. Entretanto, alguns obstáculos impedem a fruição
de tais elementos pelas pessoas com deficiência física. O objetivo geral da presente pesquisa é
identificar de que forma as pessoas com deficiência física vivem e percebem a relação entre
deficiência, estigma, espaço público e sociabilidade. As metodologias utilizadas foram a
revisão bibliográfica acompanhada de pesquisas empíricas realizadas através de entrevistas e
observação de campo. Constatou-se que, de modo geral, os espaços públicos são inacessíveis
para as pessoas com deficiências físicas. A falta de acessibilidade varia entre a ausência de
adequações na estrutura urbana e a presença de adaptações ineficazes, como rampas estreitas
ou inseguras, impedindo as pessoas com deficiência de se apropriarem do espaço público com
liberdade, segurança e autonomia e de interagir socialmente. Essa falta de convívio com
pessoas com deficiência ou a experiência de percebê-las sempre associada à necessidade de
outrem para executar atos simples do cotidiano não é compreendida enquanto um problema
social do qual todos – Estado e sociedade – deveriam se responsabilizar e solucionar e sim
como uma mazela pessoal que se restringe ao corpo do indivíduo, alimentando a
estigmatização social em torno da deficiência física. Assim, as pessoas com deficiência não se
sentem reconhecidas socialmente, uma vez que não são aceitas pela sociedade em condições
de normalidade e, ao mesmo tempo, não se percebem como sujeitos de direitos na medida em
que o espaço público não foi projetado ou adaptado para atender suas especificidades e para
que exerçam seus direitos. No entanto, embora reconheçam as dificuldades impostas, as
pessoas com deficiência têm se organizado social e politicamente desde a década de 1980, que
contempla dois marcos na luta do Movimento Político das Pessoas com Deficiência: o Ano
Internacional das Pessoas com Deficiência e a promulgação da nova Constituição de
1988.Uma das estratégias mais eficazes, percebida tanto na revisão de literatura como na
pesquisa empírica, é a criação e operacionalização das associações representativas. As
associações representativas facilitam mobilizações de esforços para a superação dos estigmas,
para o reconhecimento social do grupo representado e para a concretização de direitos
formalizados no direito vigente.

Palavras-chave: Deficiência física. Estigma. Acessibilidade. Espaço público. Sociabilidade.
Reconhecimento social. Alteridade.

ABSTRACT

This study proposes to analyze the forms of appropriation of the public space by people with
physical disabilities. The appropriation of the public space presupposes the imbrication of two
elements: accessibility and sociability. However, some obstacles do not allow the enjoyment
of such elements by people with physical disabilities. The general objective of this research is
to identify how people with physical disabilities experience and perceive the relationship
between disability, stigma, public space and sociability. The methodologies used were the
bibliographical review accompanied by empirical research conducted through interviews and
field observation. It has been found that, in general, public spaces are inaccessible for people
with physical disabilities. The lack of accessibility varies between the absence of adaptations
in the urban structure and the presence of ineffective adaptations, such as narrow or unsafe
ramps, preventing people with disabilities from using public spaces with freedom, security
and autonomy and to interact socially. This lack of interaction with people with disabilities or
the experience of perceiving them always associated with the need of someone else to
perform simple acts of daily life is not understood as a social problem of which everyone –
State and society – should take responsibility and solve, but as a personal misfortune that is
restricted to the individual's body, stimulating the social stigmatization of physical disability.
Thus, people with disabilities do not feel as if they are socially recognized, since they are not
accepted by society in conditions of normality and, at the same time, they do not perceive
themselves as subjects of rights insofar as the public space was not designed or adapted to
attend to their specificities and to exercise their rights. However, while they recognize the
difficulties imposed, disabled people have been socially and politically organized since the
1980 decade, that contemplates two milestones in the fight of the Political Movement of
People with Disabilities: the International Year of People with Disabilities in 1981 and the
promulgation of the new Constitution of 1988. One of the most effective strategies, perceived
both in literature review and in empirical research, is the creation and operationalization of
representative associations. Representative associations facilitates mobilizations of efforts to
overcome stigmas, for social recognition of the group represented and for realization of rights
formalized in the current law.

Keywords: Physical disability.Stigma. Accessibility. Public spaces. Sociability. Social
recognition. Alterity.
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INTRODUÇÃO

O estudo da mobilidade urbana tem conquistado espaço nas discussões acadêmicas e
nas pautas políticas do país. Para compreender tal fenômeno, é imperioso analisar seu
elemento essencial: a acessibilidade. A acessibilidade no espaço público, por sua vez,
possibilita aos seus usuários usufruir não apenas do espaço físico mas também de participar
dos processos de interações sociais, de forma que a cidade torna-se, ao mesmo tempo,
influência e produto desses processos. No entanto, para as pessoas com deficiência física,
tanto a acessibilidade no espaço público quanto os processos de interações sociais ainda
constituem um desafio a ser enfrentado.
Pesquisar a respeito da deficiência significa conhecer um universo que é, ao mesmo
tempo, próximo e desconhecido, e que diz respeito a uma parcela significativa da população.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011, p. 11), estima-se que mais de um
bilhão de pessoas em todo o mundo possuam alguma deficiência, dentre as quais cerca de
vinte milhões apresentam dificuldades em graus elevados. No Brasil, cerca de 23,9% da
população brasileira apresentam alguma deficiência (mais de 45 milhões de brasileiros),
segundo o IBGE (Censo, 2012, p. 5).
A preocupação com a qualidade de vida das pessoas com deficiência tem seu marco
histórico mundial em 1945, com a criação da Organização das Nações Unidas – ONU –, no
final da Segunda Guerra Mundial, em decorrência dos inúmeros casos de sobreviventes de
guerra mutilados, forçando os Estados a buscarem alternativas para reinseri-los na dinâmica
social e de produção. No entanto, somente em 1976 a ONU reforçou mundialmente a
importância do tema, proclamando o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas com
Deficiência – AIPD –, cujo lema foi “Participação plena e igualdade” –, numa tentativa de
chamar a atenção para a necessidade de se buscar alternativas para garantia de direitos.
No Brasil, o AIPD impulsionou o surgimento do chamado Movimento das Pessoas
com Deficiência, dando início a um longo percurso de lutas e negociações políticas em torno
de temas como a acessibilidade e a garantia de direitos das pessoas com deficiência no país.
Esse movimento exerceu influência também na Assembleia Nacional Constituinte que
ocorrera na mesma década. Desde então, conquistas relativas às pessoas com deficiência
foram constatadas, como a incorporação da Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas
com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro, em 2008, com status de norma
constitucional. Essa incorporação significou o reconhecimento de que a deficiência é uma
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limitação não apenas individual, mas principalmente social que se manifesta nas barreiras
físicas existentes nos espaços, nos transportes, nas informações e na prestação de serviços à
sociedade. Ao ratificar a Convenção, o governo brasileiro assumiu obrigações que visam
garantir a igualdade de oportunidade em todos os segmentos da vida das pessoas com
deficiência, tornando essa responsabilidade um dever de todos.
Entretanto, a análise dos dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde –
OMS – e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – permite verificar ainda
uma desproporção da qualidade de vida e de oportunidades entre a população com deficiência
e a população sem deficiência física. De forma global, as pessoas com deficiência apresentam
os piores indicadores de escolaridade, menores índices de participação econômica, piores
condições de saúde e taxas mais altas de pobreza comparadas às pessoas sem deficiência
(OMS, 2011, p. 11).
No Brasil, a taxa de alfabetização de pessoas com deficiência com idade igual ou
superior a 15 anos é menor do que a população total da mesma faixa etária (81,7% contra
90,6% da população total). O nível de escolaridade é ainda mais significativo: 61,1% da
população com deficiência não têm instrução ou possui apenas o ensino fundamental
incompleto, comparado a 38,2% das pessoas sem deficiência. Na vida profissional essa
diferença também é constatada: 53,8% dos deficientes em idade ativa não estão no mercado
de trabalho (Censo, 2012, p. 5-15-16-19-20).
O IBGE também constatou a deficiência das estruturas físicas das cidades brasileiras,
afirmando que apenas 5,4% dos entornos dos domicílios apresentam rampas, por exemplo
(Censo, 2012, p. 25). Esses dados indicam como o espaço público afeta diretamente a
possibilidade de acesso de milhares de brasileiros às ruas, calçadas, lazer, trabalho, educação
e outros serviços que deveriam estar disponíveis para as pessoas com deficiência, assegurando
seus direitos e garantindo uma melhor qualidade de vida.
As pessoas com deficiência devem ser capazes de exercer todos os seus direitos
fundamentais e sociais, como acessar os espaços públicos (e privados) com segurança,
autonomia e liberdade. O envolvimento social e político das pessoas com deficiência e de
parcela da população que luta pela garantia do pleno exercício de direitos, como o direito à
cidade, à locomoção, à liberdade, aos bens e serviços e outros direitos fundamentais e sociais
– previstos na Constituição de 1988 e na legislação infraconstitucional – tem reforçado as
reivindicações de diversas associações e movimentos sociais de pessoas com deficiência,
ganhando força, inclusive, nas representações políticas nacional e local.
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Embora a legislação brasileira tenha avançado consideravelmente em benefício das
pessoas com deficiência, ainda são constatados diversos obstáculos na vida cotidiana que
impedem – ou, pelo menos, dificultam – a concretização de seus direitos, interferindo até
mesmo na sociabilidade das pessoas com deficiência.
Não é incomum verificar a falta de rampas ou a edificações de rampas íngremes nas
cidades (o que também dificulta o acesso); a falta de sinalizações para deficientes visuais nas
vias públicas, nas calçadas, nos estabelecimentos públicos e particulares de uso comum, a
ausência de semáforos sonoros para deficientes visuais; passagens estreitas que impedem o
fluxo de cadeiras de rodas; banheiros sem adaptação e tantos outros obstáculos que
inviabilizam o acesso ao espaço público com a mesma liberdade, autonomia e segurança de
uma pessoa sem deficiência.
Da mesma forma, são recorrentes as constatações a respeito do uso inadequado dessas
adaptações, como as vagas para estacionamento reservadas às pessoas com deficiência
utilizadas por quem não tem necessidades especiais; o estacionamento indevido de carros que
obstrui o acesso às rampas e o uso indevido de calçadas, impedindo o acesso seguro de
pessoas com deficiência, mas também dos transeuntes, em geral. Apesar de iniciativas
pontuais, Montes Claros, cidade-pólo do Norte de Minas Gerais, é um exemplo típico do
problema crônico da acessibilidade urbana.
As principais consequências dessas limitações são a impossibilidade da pessoa com
deficiências de usufruir de direitos básicos para uma vida minimamente digna e saudável,
restringindo as oportunidades de viver em sociedade como qualquer outra pessoa e a
reprodução do ciclo de desinformação, reforçando o estigma que existe em relação à
deficiência, impossibilitando a compreensão da deficiência enquanto diferença, buscando nas
diferenças a melhor forma de interação social.
Este estudo pretende analisar aspectos do cotidiano de pessoas com deficiência que
representam os reflexos das dificuldades capazes de impactar significativamente sua
qualidade de vida. O enfoque será o indivíduo que precisa acessar o espaço público, para sua
sociabilidade. A dissertação busca analisar o fenômeno a partir de uma perspectiva global,
tendo em vista que a acessibilidade de pessoas com deficiência é uma necessidade onde quer
que elas estejam. O estudo aponta a cidade de Montes Claros/MG como unidade empírica de
análise.
O objetivo geral da presente dissertação é analisar formas de acessibilidade de pessoas
com deficiência física, identificar modos de relação entre deficiência, estigma, espaço público
12

e sociabilidade. Os objetivos específicos são: verificar de que maneira as pessoas com
deficiência lidam com os obstáculos presentes na estrutura urbana; analisar as formas de
sociabilidade estabelecidas pelas pessoas com deficiência e, por fim, identificar os impactos
causados pela relação espaço-sociabilidade-estigma nas pessoas com deficiência, bem como
suas dificuldades e enfrentamentos.
Para o desenvolvimento desse trabalho, inicialmente realizou-se visitas exploratórias,
cujo objetivo foi tentar detectar na vida cotidiana das pessoas com deficiência física indícios e
práticas que não são perceptíveis em manuais teóricos ou num simples exercício de indução.
A investigação exploratória centrou-se na Associação de Pessoas com Deficiência de Montes
Claros – ADEMOC – enquanto unidade empírica de análise, num esforço de identificação de
uma representatividade. A escolha por essa Associação justifica-se pelo fato de ser, dentre as
associações existentes no município de Montes Claros, a única que representa e atende
pessoas com deficiência física.
Concomitantemente, diversas leituras foram realizadas no sentido de compreender
fatos sociais identificados nas visitas exploratórias. Pesquisa bibliográfica sobre pessoas com
deficiência, preconceito, direitos humanos, acessibilidade, espaço público, espaço urbano,
cidade, estigma, reconhecimento social, alteridade e interações sociais foram selecionadas
(livros, artigos, teses, dissertações, relatos, reportagens, páginas da internet, dentre outros). A
partir das leituras foi possível estabelecer alguns recortes teóricos, prevalecendo fontes
secundárias que adensam a teoria e cotidiano, problematizando as questões suscitadas nesta
dissertação.
O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro capítulo – Interação social da
pessoa com deficiência no espaço público – apresenta uma abordagem teórica acerca dos
conceitos-chave da presente dissertação. Neste capítulo é apresentado um histórico sucinto de
como a questão da deficiência foi tratada historicamente, num esforço de compreender as
razões pelas quais a deficiência ainda hoje é estigmatizada socialmente de forma tão
arraigada. São problematizados os conceitos de interações sociais, espaço público,
reconhecimento social, alteridade e estigma, todos imbricados às questões essenciais da vida
das pessoas com deficiência. O principal referencial teórico utilizado é Erving Goffman
(1963). Também são trabalhados conceitos de autores como Honneth (2003), Levinas
(2004),Chatel (2006), Goffman (1961), Goffman (2010), além de estudos de autores como
Aranha (2001), Aranha (2003), Aranha (2005), Fernandes e Lippo (2013), Ferreira (2003),
Martins e Barsaglini (2011), Melo (2000), Sassaki (2009), Sassaki (2010).
13

O segundo capítulo discorre a respeito da deficiência no Brasil. Inicialmente é
apresentada uma contextualização da situação do deficiente no Brasil desde o período
imperial, destacando as principais instituições destinadas ao atendimento dessas pessoas. Em
seguida, é apresentada a trajetória política do Movimento das Pessoas com Deficiência, seus
principais atores, suas influências, ações e percepções acerca de questões sensíveis à
deficiência, cujo objetivo principal foi o de lutar pelo reconhecimento social, pela igualdade,
autonomia, e segurança de todas as pessoas com deficiência no país.
Nesse capítulo também é demonstrado de que forma se organizaram politicamente e
em que medida foram capazes de promover mudanças significativas para as pessoas com
deficiência, com especial atenção aos dois marcos políticos e jurídicos para a luta das pessoas
com deficiência no Brasil: o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 1981, e as
discussões na Assembleia Nacional Constituinte, que mais tarde ensejaram a promulgação da
Constituição de 1988.
O terceiro capítulo problematiza os dados de campo. Esse capítulo se encarrega de
analisar a estrutura física da cidade sob a perspectiva das pessoas com deficiência. busca
interpretar de que forma a sociabilidade em relação a essas pessoas ocorre nos lugares
públicos e como esse processo é interiorizado pelos entrevistados. Demonstra, também, de
que forma as pessoas com deficiência se organizam e se apropriam da iniciativa política em
busca de uma melhor condição de vida, principalmente através das associações. Este capítulo
também aponta aspectos da vida cotidiana das pessoas com deficiência identificados, modos
de apropriação dos espaços na cidade e formas de interação social.
A elaboração deste capítulo pautou-se no acompanhamento de 12 (doze) entrevistados
voluntários em situações cotidianas, como deslocamento a eventos públicos, casamentos,
atividades de lazer e o simples ato de sair de casa. Além disso, buscou-se informações com os
participantes da pesquisa relacionadas às inúmeras circunstâncias do dia a dia, como seus
sentimentos em relação a fatos da vida cotidiana, como lazer, uso do espaço público, formas
de interação social, trabalho e relação com o Poder Público, etc.
Os entrevistados tiveram suas identidades preservadas pela pesquisadora, que optou
por organizá-los por meio da sigla E (Entrevistado(a)), acompanhada da numeração referente
a ordem de entrevistas realizadas. Também constarão os dados relativos à natureza da
deficiência física, já que, embora seja todos deficientes físicos, não há um padrão preciso
entre os entrevistados, contendo pessoas que se deslocam com o auxílio de cadeiras de rodas,
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muletas e bengalas. Constará, ainda, a idade de cada entrevistado e sua situação profissional
(empregado ou desempregado).
Quanto à nomenclatura utilizada em todo o texto referente ao público-alvo dessa
pesquisa – pessoas com deficiência – importa esclarecer as variações ocorridas no decorrer da
sua existência, razão pela qual é possível perceber diferenças em muitos documentos,
inclusive em alguns utilizados nesta pesquisa. Durante séculos, as pessoas com alguma
deficiência eram chamadas de “inválidos”, fazendo referência à sua falta de valor perante a
sociedade. Durante o século XX, principalmente nos períodos das duas grandes guerras
mundiais, o termo foi substituído por “incapacitados”, o que reforçava o estigma de que as
pessoas com alguma deficiência eram incapazes em relação às demais.
A partir da década de 1960, as pessoas com deficiência foram chamadas de
“defeituosos”, “deficientes” e “excepcionais”. Na década de 1980, em decorrência da pressão
exercida pelas organizações de pessoas com deficiência, a ONU adotou o termo “pessoa
deficiente”. Embora significasse um avanço importante, foi questionado pelas próprias
pessoas com deficiência por transmitir a noção de que as pessoas são inteiramente deficientes.
No final da década de 1980, com a promulgação da Constituição, o termo adotado
passou a ser “pessoas portadoras de deficiência” e “pessoas portadoras de necessidades
especiais”. Esse termo tornou-se inadequado porque não caracteriza necessariamente um
grupo de pessoas. Ter uma necessidade especial não significa ter deficiência (pode-se citar
como exemplo crianças retiradas de situação de trabalho infantil, estando em situação de
necessidades especiais, mas que não são deficientes) e, da mesma forma, ter uma deficiência
somente se torna uma situação de necessidades especiais se as circunstâncias assim
demandarem (por exemplo, falta de acessibilidade).
O termo “portador de deficiência” foi substituído por “pessoa com deficiência” através
da Declaração de Salamanca, em 1994. Os debates acerca da utilização correta do termo
resultaram no reconhecimento jurídico internacional do termo “pessoa com deficiência”
ratificado pela Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência da
Organização das Nações Unidas – ONU. Portanto, a terminologia utilizada nesta dissertação
será “pessoa com deficiência”.
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CAPÍTULO 1 INTERAÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO
ESPAÇO PÚBLICO

A acessibilidade no espaço público constitui um desafio para as pessoas com
deficiência. Embora o Brasil possua um arcabouço normativo amplo e capaz de superar
barreiras físicas e sociais que se projetam entre as pessoas com deficiência e os lugares
públicos, os dados do IBGE a respeito da acessibilidade indicam que a legislação não projeta
efeitos no cotidiano das pessoas com deficiência. São muitos os obstáculos a serem
superados, sejam estruturais, como a falta ou inadequação de rampas pela cidade, ou sociais,
como o tratamento estigmatizante em relação a esse segmento social.
A legislação brasileira prevê a promoção da acessibilidade para todas as formas de
deficiência. Todavia, a percepção que se tem das cidades brasileiras é a de que não só a lei é
descumprida como o próprio Estado e a sociedade não priorizam a necessidade de
acessibilidade universal. Essa aparente falta de preocupação se materializa na falta de
estrutura física acessível pela cidade, nas poucas rampas ou pelas rampas inadequadas que
inviabilizam o acesso de pessoas com deficiência física, na ausência de sinalização sonora
para deficientes visuais, na dificuldade ou ausência de comunicação com deficientes
auditivos, na restruturação de praças e espaços públicos de lazer projetados sem participação e
observância das necessidades de pessoas com deficiência, dentre outros. Tais constatações
interferem negativamente no acesso dessas pessoas à cidade, viola direitos formalmente
reconhecidos e os isola da sociabilidade.
O espaço público que inviabiliza a presença das pessoas com deficiência não prejudica
apenas grupos de pessoas. A falta de convívio com a diversidade impacta negativamente a
sociedade de modo geral, uma vez que nem sempre estimula a reflexão sobre a necessidade de
conhecer diferenças, do reconhecimento social e enfrentamento das desigualdades. A
consequência é a indiferença, falta de informação e reprodução da cultura do estigma em
relação à deficiência, desumanizando a cidade em seus aspectos sociais e culturais, além de
restringir a qualidade de vida de uma parcela da sociedade.

1.1 Sociedade e Deficiência: breve histórico

Estudos sobre este universo de pessoas dão conta de como o corpo deficiente foi
tratado no decorrer da história, desde a negligência até as diversas formas de discriminação,
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muitas delas constatadas ainda hoje na vida cotidiana, mesmo após a discussão e elaboração
de inúmeros documentos e políticas que buscam reconhecer, institucionalizar e assegurar seus
direitos. A deficiência, tempos atrás, suprimia de seus possuidores o caráter de humanidade.
Na antiguidade, a deficiência não era tratada como um problema social. As pessoas
com deficiência não eram sequer consideradas seres humanos. Eram rejeitadas como animais
inoportunos para o convívio social, sem que isso tomasse uma proporção ética (ARANHA,
2003, p. 10). Da mesma forma ocorreu na Grécia antiga, onde o culto ao corpo e à beleza
desencadeou o extermínio das pessoas que não fossem “perfeitas”. As pessoas com
deficiência eram a materialização do indesejado, garantindo o direito aos genitores de
sacrificar ou abandonar seus filhos recém-nascidos que apresentassem alguma “deformidade”.
Na Roma antiga, a vigência da Lei das XII Tábuas1assegurava aos patriarcas das
famílias o direito de vida, morte e liberdade sobre seus filhos e esposa, autorizando-os a
sacrificar os descendentes caso apresentassem deficiência, assim como em Esparta, sociedade
tipicamente militar, cujo sacrifício ou abandono de deficientes se justificava pela inaptidão
para a guerra. Acreditava-se que as pessoas com deficiência eram seres inúteis, classificandoas como subumanos, sendo, portanto, lançadas de precipícios ou abandonadas ao relento.
A prática do abandono, no entanto, nem sempre causou a morte das crianças
deficientes. Muitas delas, colocadas em cestas enfeitadas e abandonadas às margens do rio
Tibre, acabaram resgatadas por escravos e pelos pobres que os criavam para posteriormente
explorá-las como pedintes de esmolas ou para tarefas humilhantes de bobos e palhaços para
apresentações de circo ou na corte, para entretenimento dos senhores e de seus hóspedes
(SILVA, 1987, p. 89).
No decorrer dos séculos XIV e XV, a Europa sofreu um intenso e desestruturado
crescimento urbano, submetendo a população a uma vida precária e vulnerável a diversas
epidemias, pestes e doenças que devastaram o continente. Em decorrência dessas mazelas, a
deficiência adquiriu uma explicação metafísica, significando a ira de Deus. O deficiente era
demoníaco ou possuidor de algo maléfico. Sua condição era explicada pela culpa e vingança
divina. Essa concepção emanava tanto em decorrência da Santa Inquisição da Igreja Católica
quanto da Reforma Protestante (ARANHA, 2001, p. 164; ARANHA, 2003, p. 10).

1

A Lei das Doze Tábuas (Lex DuodecimTabularum ou simplesmente DuodecimTabulae, em latim) constituía
uma antiga legislação que está na origem do direito romano. Formava o cerne da Constituição da República
Romana e do mosmaiorum (antigas leis não escritas e réguas de conduta). Tábua IV: Cito necatusinsignis ad
deformitatempueresto. “Se uma criança nascer com alguma deformidade deveria ser morta”. Fonte:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJustica&pag
ina=tabuas. Acesso em 25 de julho de 2017.
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Diante da queda da hegemonia católica decorrente da Reforma Protestante, a Igreja
Católica gradativamente modificou suas concepções e práticas em relação ao deficiente. De
seres demoníacos merecedores do sacrifício, passaram a ser filhos de Deus e criaturas
possuidoras de alma, afastando a prática de extermínio (físico) das pessoas com deficiência.
Tornaram-se dignos da caridade do homem e da igreja para sobreviver, já que, apesar de
humanos e filhos de Deus, permaneciam inválidos, incapacitados, desvalidos, defeituosos e
tantos outros atributos depreciativos que pudessem ser atribuídos (SASSAKI, 2003, apud
OLIVEIRA, 2010, p. 29).
A relação com os deficientes foi uma constante tensão entre a proteção e a segregação,
entre a caridade e o castigo. Centrava-se na garantia de abrigo, alimento e proteção aos
deficientes, mas também na manutenção do confinamento, sendo uma salvação tanto para as
pessoas com deficiência – que ficariam salvos do demônio – quanto para a sociedade, que não
demonstrava disposição para presenciar condutas antissociais e conviver na presença de
pessoas indesejadas (CORRÊA, 2005 apud OLIVEIRA, 2010, p. 29).
Somente no século XVI, em decorrência do desenvolvimento da medicina e do avanço
da anatomia, uma visão organicista da deficiência começa a surgir, rechaçando a ideia de que
se originava de causas sobrenaturais, passando a ser estudada como uma doença que
necessitava de tratamento. Nessa época surgem as primeiras instituições de tratamento médico
e psiquiátrico, conhecidas como “Instituições Totais”2. Essas instituições assumiram papel
idêntico aos asilos e conventos, fazendo um trabalho de confinamento em detrimento de um
tratamento propriamente. Os hospitais eram instituições de confinamento destinadas a
pacientes considerados doentes ou inconvenientes para a sociedade (ARANHA, 2008, apud
OLIVEIRA, 2010, p. 30).
O problema da institucionalização e confinamento é que, apesar dos avanços
científicos, aquelas mudanças não foram consideradas positivas para as pessoas com
deficiência. Elas continuavam invisíveis socialmente e, quando vistas, permaneceram
estigmatizadas. A psicologia e a medicina se encarregaram de estudar a deficiência,
associando-a à criminalidade potencial. Diversas propostas eugenistas, principalmente a partir
do século XIX, incitaram a prática de esterilização social, afetando não só o mundo médico
como também o mundo social e a ordem jurídica.

2

Um lugar de residência e de trabalho, onde um grande número de pessoas, excluídos da sociedade mais ampla
por um longo período de tempo, levam juntos uma vida enclausurada e formalmente administrada. GOFFMAN,
Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução: Dante Moreira Leite; Revisão: Antenor Celestino de
Souza. Coleção Debates. Perspectiva, 1961, p. 11.
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As ciências jurídicas criminais estudaram e defenderam a tese, por muito tempo, de
que um criminoso poderia ser detectado antes mesmo de cometer algum delito ou de sequer
ter demonstrado atitude considerada suspeita. Essa detecção era realizada através da
observação e verificação de atributos. Cesare Lombroso (1835–1909) foi um dos responsáveis
por essa ideia, direcionando seus estudos no sentido de detectar e separar criminosos
potenciais da sociedade com o exame de características físicas e gestos corporais.
Em sua “antropologia criminal”, Lombroso afirmava a figura do delinquente nato,
revelando o caráter higienista do médico, psiquiatra, antropólogo e político, e sua
preocupação em manter a ordem social: “na realidade, para os delinquentes natos adultos não
há muitos remédios; é necessário isolá-los para sempre, nos casos incorrigíveis, e suprimi-los
quando a incorrigibilidade os torna demasiado perigosos” (LOMBROSO, 2007, p.8). Nos
escritos de Lombroso é possível perceber que principalmente os negros, as pessoas com
deficiência, prostitutas e homossexuais possuiriam as características de criminosos potenciais.
Ao isolar as pessoas com deficiência do mundo exterior, intensificava-se a
desinformação acerca dessas pessoas, alimentando cada vez mais o preconceito a respeito de
suas vidas. Ao mesmo tempo, o confinamento as afastou significativamente da sociedade e
promoveu uma institucionalização, que é difícil de reverter (ARANHA, 2000, p. 8).
A prática do confinamento das pessoas com deficiência foi justificado pelo argumento
de que as pessoas consideradas diferentes e não produtivas estariam protegidas e melhor
assistidas se fossem afastadas do convívio em sociedade. Ao mesmo tempo, tal prática livrou
a sociedade do convívio indesejado com a deficiência durante um longo período de tempo. As
instituições, muitas vezes, abrigavam as pessoas com deficiência por toda a vida. Essa prática
foi denominada paradigma da institucionalização3, estabelecendo a (quase) inexistente
relação entre as pessoas com deficiência e a sociedade por cerca de 150 anos. (FERNANDES,
SCHLESENER, MOSQUERA, 2011, p. 135)
Esse confinamento também foi praticado no Brasil. As pessoas com deficiência eram
isoladas pelas próprias famílias e “quando saíam do controle e causavam desordem”, eram
recolhidas às Santas Casas ou prisões. Casos de hanseníase eram isolados em lugares como o
Hospital dos Lázaros, fundado em 1741. Essa doença causava horror social, já que seus
sintomas eram visíveis, causando desde lesões ulcerantes na pele até deformidades nas
3

Caracteriza-se pela retirada das pessoas com deficiência de suas comunidades de origem e pela manutenção
delas em instituições residenciais segregadas ou escolas especiais, frequentemente situadas em localidades
distantes de suas famílias. Assim, pessoas com retardo mental ou outras deficiências, frequentemente ficavam
mantidas em isolamento do resto da sociedade, fosse a título de proteção, de tratamento, ou de processo
educacional (ARANHA, 2001, p. 167).
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extremidades do corpo. Eram consideradas “leprosas”, “insuportáveis” e “morféticas”
(LANNA JÚNIOR, 2010, p. 22).
Com a chegada da Corte portuguesa ao país, surgiram as primeiras instituições
próprias para tratamento de pessoas com deficiência. Primeiramente, através do Decreto nº
82, de 18 de julho de 1841, fundou-se o Hospício Dom Pedro II (posteriormente intitulado
Hospício Nacional de Alienados), vinculado à Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro,
destinado “privativamente para o tratamento de alienados”, embora somente tenha iniciado
suas atividades em 1852.
Em 1852 e 1854, foram fundados o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e o Imperial
Instituto dos Surdos-Mudos, respectivamente. Somente em 1904 instalou-se o primeiro
espaço destinado às crianças com deficiência, o Pavilhão-Escola Bourneville. Durante a
primeira metade do século XX, o país somente expandiu lentamente os institutos de cegos e
surdos para outras localidades, ignorando outras deficiências, contribuindo pouco para a
qualidade de vida das pessoas com deficiência (LANNA JÚNIOR, 2010, p. 24-25).
Após a Segunda Guerra Mundial, o contingente de mutilados sobreviventes reforçou a
necessidade da discussão a nível mundial a respeito do lugar da pessoa com deficiência na
sociedade e na cadeia produtiva. A criação da ONU no período pós-guerra, em 1945,
objetivou, dentre outras coisas, a criação de uma política universal dos direitos humanos,
influenciando o debate acerca da deficiência e de todos os assuntos que giram em torno de
uma melhor qualidade de vida para as pessoas em situação de desigualdade e vulnerabilidade.
Foi nesse contexto que diversas pesquisas a respeito das instituições totais4 foram
realizadas, principalmente após os estudos de Erving Goffman, em 1962. Os resultados não
foram positivos. Essas instituições demonstraram incapacidade de lidar com as pessoas com
deficiência sem lhes suprimir a humanidade e a sociabilidade:
Os resultados obtidos indicavam a existência de condições decadentes dos
prédios, o uso de roupas comunitárias, a falta de incentivo e mesmo de
permissão para a manutenção de objetos pessoais, dados limitados e não
fidedignos sobre os pacientes, muito pouca estimulação e treinamento, o que
leva a pessoa a uma dependência infantil, o tratamento em massa, a falta de
pessoal especializado, o isolamento da comunidade e a prática da criação de
regras e regulamentações vindas de cima para baixo – feitas por pessoas que

4

Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade ocidental, verificamos que algumas são muito
mais “fechadas” do que outras. Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social
com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico – por
exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. A tais
estabelecimentos deu-se o nome de instituições totais(GOFFMAN, 1974, p. 16).
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não se encontravam cientes das reais necessidades dos pacientes (ARANHA,
2001, p, 168-169).

Por essa razão, a década de 1960 foi marcada por um processo de integração social,
movimento desinstitucionalizador, cuja finalidade foi a retirada das pessoas com deficiência
do confinamento, integrando-as em um sistema “o mais próximo possível, do que fosse o
estilo de vida normal numa comunidade” (ARANHA, 2001, p. 170). Assim, a ideia era a de
modificar o tratamento atribuído às pessoas com deficiência, reconhecendo-os como titulares
de direitos, inclusive o direito à vida em sociedade. Era uma tentativa de trazê-los para o
convívio público, mas sem perder de vista a necessidade de adequá-los à vida em sociedade.
A integração social decorreu da chamada ideologia da normalização, que consiste na
crença da possibilidade de inserção social das pessoas com deficiência através da habilitação e
reabilitação. Desse processo nasceu o segundo paradigma, o Paradigma de Serviço5. Para
viabilizá-lo era necessário que a sociedade disponibilizasse serviços necessários para as
pessoas com deficiência, como educação, serviços na área da saúde, na profissionalização,
socialização, dentre outros, a fim de ensiná-los a viver em sociedade e atender aos padrões
sociais já estabelecidos (OLIVEIRA, 2010, p. 34).
No Brasil, esse movimento impulsionou o surgimento de algumas instituições com o
“viés preparatório” para a vida comum (e para o sistema produtivo), como as Associações
Pestalozzi, fundada na década de 1960, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE –, criada em 1954, no Rio de Janeiro, oferecendo serviços educacionais, sociais,
materiais e de saúde aos deficientes associados. O objetivo principal desse paradigma era
transformar a pessoa com deficiência em alguém “normal”, integrado à sociedade. A
discussão ainda girava em torno exclusivamente do corpo deficiente.
Nesse modelo, as pessoas com deficiência eram submetidas a uma equipe
multidisciplinar que faziam uma rigorosa avaliação dos indivíduos, analisando quais medidas
seriam necessárias para modificá-los, aproximando-os o máximo possível do padrão de
normalidade para, em seguida, serem treinados para viver em sociedade e, por último,
encaminhados para a vida social, desde que superadas todas as etapas. Essas práticas logo
foram questionadas tanto pela academia quanto pelas pessoas com deficiência – fortalecendo
as organizações e associações que foram surgindo –, uma vez que, ao serem colocados na vida
5

Cujo objetivo foi o de ajudar pessoas com deficiência a obter uma existência tão próxima ao normal possível, a
elas disponibilizando padrões e condições de vida cotidiana próxima às normas e padrões da sociedade
(American NationalAssociationofRehabilitionCounseling – A.N.A.R.C, 1973 apud ARANHA, 2001, p. 171).
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cotidiana, todo aquele processo perdia o sentido. Mesmo após o “condicionamento” recebido,
o mundo continuava inacessível.
A partir dessas constatações, a discussão a respeito da responsabilidade de toda a
sociedade e do Estado em prover a acessibilidade ganhou força e instituiu o Paradigma de
Suporte6. Esse novo modelo não exatamente exclui o anterior. Pelo contrário, trata-se de uma
evolução do processo de integração social – proposto pelo paradigma anterior – agregando a
ele a contrapartida da sociedade e do Estado.
Essa discussão contou com o impulso da ONU, ao declarar 1981 como o Ano
Internacional das Pessoas com Deficiência (AIPD). Não se tratou de integração social
(adequação do indivíduo para se integrar à sociedade) e sim de inclusão social, onde ocorre
um processo de reajuste da vida cotidiana em sociedade. No Brasil, além do AIPD, a década
de 1980 também foi marcada por um intenso processo de redemocratização do país, cedendo
espaço para inúmeras discussões acerca de direitos sociais e de minorias, como é o caso das
pessoas com deficiência. Dessa forma, o discurso inclusivo conquistou espaço tanto no
ambiente acadêmico – seja na área médica, social, jurídica, política ou educacional – quanto
nos próprios movimentos e associações de pessoas com deficiência que existem pelo país e
pelo mundo.
Esses marcos históricos são importantes para compreender de que maneira os estigmas
da deficiência se tornaram tão arraigados e naturalizados socialmente, de forma que sua
compreensão se torna um processo demasiadamente complexo e sua superação um desafio
para todos.

1.2 O espaço como intermédio das interações sociais: a presença das pessoas com
deficiência

Os processos de interações sociais e as formas de apropriação do espaço público
constituem objetos de análise da sociologia urbana. Dentro dessa perspectiva sociológica, a
Escola de Chicago representou um marco importante, principalmente acerca dos problemas
sociais que assolavam a população norte-americana a partir da década de 1910. A sociologia
da Escola de Chicago contou principalmente com a influência do pragmatismo de Willian
James e George H. Mead e da sociologia precursora de Georg Simmel, de modo que
6

Pressupõe, primeiramente, que a pessoa com deficiência tem direito ao convívio social não segregado e acesso
aos mesmos recursos disponíveis a todas as outras pessoas. Os suportes seriam, portanto, instrumentos (sociais,
econômicos, físicos, instrumentais, dentro outros) capazes de viabilizar o acesso do deficiente a qualquer recurso
disponível, promovendo a inclusão social, e não à integração social (ARANHA, opcit, p. 178).
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concentrou esforços interpretativos na análise empírica da dinâmica social, detectando
problemas decorrentes dos processos de interações sociais, numa tentativa de compreender
principalmenteas causas e consequências do desvio7.
O espaço público constitui um elemento fundamental no processo de interação social
de todos os indivíduos. A concepção de espaço público adotada nesta pesquisa foi
desenvolvida por GOFFMAN (2010, p. 19), que o intitula como lugares públicos e define
como sendo“quaisquer regiões numa comunidade de livre acesso aos membros dessa
comunidade”. Diferentemente do espaço privado, o espaço público permite uma interação
entre pessoas desconhecidas na medida em que a acessibilidade constitui elemento que se faça
presente. Um espaço inacessível é um espaço deficiente, que isola e discrimina aqueles que
possuem alguma dificuldade ou impossibilidade em acessá-lo. A falta de acessibilidade dos
espaços públicos impacta significativamente na sociabilidade das pessoas com deficiência.
A acessibilidade, de acordo com SASSAKI (2005, p. 23; 2009, p.2), é uma qualidade e
facilidade desejada em todos os aspectos da vida humana, comportando seis dimensões para
sua concretização, quais sejam: arquitetônicas (ausência de barreiras estruturais),
comunicacional (ausência de dificuldades de comunicação entre pessoas), metodológica
(acessibilidade nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação, dentre outros),
instrumental (relativos às ferramentas/instrumentos utilizados por todos), programática
(ausência de barreiras nas políticas públicas, na legislação, etc) e atitudinal (superação do
preconceito, estigmatização e discriminação nos comportamentos da sociedade em relação às
pessoas com deficiência). Segundo o autor, somente após o cumprimento de todas essas
dimensões é que se pode falar em acessibilidade no espaço público.
O Censo 2010 mostrava que a população brasileira contava apenas com 5,4% das vias
urbanas adaptadas para cadeirantes (o levantamento somente ocorreu em relação aos
deficientes físicos, excluindo da análise os deficientes visuais, que precisam de adaptações
específicas). Passados oito anos, os dados são um indicativo do pouco (ou nenhum) convívio
com as pessoas com deficiência ainda é uma realidade nos dias atuais nos diversos municípios
brasileiros.
As pessoas com deficiência “não estão nas ruas, nos cinemas, nos shoppings, nos
supermercados, nas escolas, nas universidades e, em muitos casos, estão escondidas em suas
7

O desvio, embora comporte diversas teorias, é compreendido como uma diferença em relação a um padrão
socialmente estabelecido.O estudo do desvio no espaço público, sua constituição e diferentes manifestações são
objetos de análise empírica e teórica dos estudiosos da sociologia urbana de Chicago, dentre os quais destaca-se
o sociólogo Erving Goffman.
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próprias casas” (FERREIRA, p. 2). As estruturas físicas apresentam as primeiras constatações
desse fenômeno.
É comum verificar a falta de rampas ou a presença de rampas extremamente íngremes
nas cidades, a falta de sinalizações para deficientes visuais nas vias públicas, nas calçadas, nos
estabelecimentos públicos e particulares de uso comum, a ausência de semáforos sonoros para
deficientes visuais, de placas em braile, passagens estreitas que impedem o fluxo de cadeiras
de rodas, banheiros sem adaptação, praças sem condições de mobilidade com segurança nas
calçadas e tantos outros obstáculos que inviabilizam o uso do espaço com a mesma liberdade,
autonomia e segurança de outras pessoas que não possuem quaisquer limitações.
Também são observados – e denunciados por pessoas com deficiência – diversos
comportamentos que dificultam as adaptações estruturais existentes, como por exemplo a
inobservância dos motoristas ao estacionar inadequadamente nos locais onde estão as rampas,
impossibilitando a passagem de cadeiras de rodas. Além disso, situações como a falta de
manutenção em elevadores nos estabelecimentos públicos, a falta de treinamento dos
funcionários que trabalham com transporte coletivo adaptado e mesmo a falta de disposição
para auxiliar um deficiente físico, visual ou auditivo são situações denunciadas pelas pessoas
com deficiência.
Essas limitações no espaço refletem na vida cotidiana, inviabilizando o acesso das
pessoas com deficiência ao espaço público e, consequentemente, à sociabilidade delas em
relação a todas as outras pessoas. De acordo com Fernandes e Lippo (2013, p. 286), “negar o
direito de se presentificar no mundo é uma forma de desumanizar o ser, de esvaziar seu
sentido de vida. Justamente esta negativa é uma realidade muito presente para aquelas pessoas
com algum tipo de deficiência física, sensorial, intelectual ou múltipla”.
Além disso, a falta de sociabilidade das pessoas com deficiência impacta toda a
sociedade, podendo fortalecer a ignorância e alimentar o preconceito dos indivíduos em
relação à própria deficiência, gerando insegurança, repulsa ou desinteresse em estabelecer
algum vínculo com alguém que potencialmente não é “normal”, e todas essas consequências
são percebidas também pelas pessoas que são vítimas desse preconceito.
Como observaram Martins e Barsaglini (2011, p. 115), “o estar em público, faltando
uma parte ou uma função, foi uma frequente preocupação expressa pelos informantes,
alterando o ritmo de suas vidas pela iminência constante da exposição que evidencia a sua
condição. O estigma está implícito no termo “preconceito”, e a sua consequência manifesta
pela vergonha”. O sentimento de vergonha é o reflexo da não aceitação social porque o
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indivíduo é incompleto, incapaz e imperfeito aos olhos dos outros. Goffman (1963, p. 9/10)
retrata essa situação ao afirmar que:

[...] não importa o que os outros admitam, eles na verdade não o aceitam e
não estão dispostos a manter com ele um contato em “bases iguais”.
Ademais, os padrões que ele incorporou da sociedade maior tornam-no
intimamente suscetível ao que os outros vêem como seu defeito, levando-o
inevitavelmente, mesmo que em alguns poucos momentos, a concordar que,
na verdade, ele ficou abaixo do que realmente deveria ser: a vergonha se
torna uma possibilidade central, que surge quando o indivíduo percebe que
um de seus próprios atributos é impuro e pode imaginar-se como um nãoportador dele.

O distanciamento em relação as pessoas com deficiência, além de afastá-los do
convívio social, interfere na consciência de que a acessibilidade é uma responsabilidade que
engloba não apenas o Estado como também toda a sociedade. Não apenas em seu aspecto
físico como também social que impacta na tomada de decisões sobre a importância e
necessidade de reestruturar os espaços públicos para inseri-los na vida social e produtiva.
Além disso, o desinteresse, desconhecimento e distanciamento da sociedade em relação às
pessoas com deficiência alimentam um ciclo de rejeição e não reconhecimento delas enquanto
pessoas e enquanto cidadãos.

1.3 Alteridade e reconhecimento social da deficiência

O reconhecimento social das pessoas com deficiência representa um avanço na luta
desse segmento contra a invisibilidade social e política, bem como na superação da
estigmatização da deficiência. Na medida em que a deficiência deixou de ser vista como uma
desgraça pessoal e sim como uma condição social e política, as pessoas engajadas nessa luta
começaram a exigir que a sociedade e o Estado se encarregassem de reconhecê-las como
sujeitos de direitos e cidadãos iguais e plenos. A luta por reconhecimento social comporta
diversas teorias, das quais destaca-se a teoria de Axel Honneth.
A teoria do reconhecimento social tem como principal matriz os estudos do jovem
Hegel. Ele desenvolveu tal teoria para explicar de que forma os sujeitos podem alcançar o
pleno reconhecimento social, se autoafirmando enquanto sujeitos de direitos e exercendo
participação social. Ainda que tenha se mantido apenas num plano idealista, Hegel atribui o
reconhecimento social à superação de três dimensões: amor, direito e eticidade (HONNETH,
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2003, p. 121). Axel Honneth, sociólogo alemão pertencente à terceira geração da Escola de
Frankfurt, faz uma releitura da teoria hegeliana do reconhecimento. Embora outros estudiosos
também tenham se debruçado sobre tal estudo, Honneth apresenta como diferencial a
influência interacionista de George H. Mead, trazendo a teoria do reconhecimento social para
a dimensão prático moral.
Assim como Hegel, Honneth compreende a luta por reconhecimento como sendo a
base dos conflitos sociais e também organiza sua percepção em três estágios ou dimensões:
amor, direito e solidariedade (HONNETH, 2003, p. 155). De acordo com o sociólogo,
somente após a superação dessas três etapas do reconhecimento é que uma pessoa adquire
plena autoconsciência individual se torna efetivamente um sujeito de direitos apto a viver em
sociedade. A primeira esfera – o amor – diz respeito ao momento em que um sujeito adquire
autoconfiança através das relações primárias de afeto, seja nas relações entre familiares ou
parceiros. Essa esfera do reconhecimento guarda intrínseca relação com a integridade do
corpo.
O direito, sendo a segunda esfera do reconhecimento, materializa-se na medida em que
um sujeito passa a ter conhecimento acerca de suas obrigações em relação ao outro. Somente
quando se desenvolve a consciência de que os outros são titulares de direitos é possível se
perceber como pertencente às mesmas tutelas jurídicas. Assim, ficam estabelecidas as normas
sociais que todos devem cumprir e respeitar funcionando, ao mesmo tempo, como garantia e
proteção contra o arbítrio de outrem. A busca, nesse momento, é tanto de reconhecimento de
direitos não só no plano jurídico, mas principalmente na vida prática através da aplicabilidade
dessas leis (HONNETH, 2003, p. 179).
Por fim, a terceira esfera do reconhecimento é a solidariedade. Para Honneth, nessa
fase os sujeitos buscam, além do afeto e da estabilidade das relações jurídicas, a partilha de
valores sociais. Somente nas relações intersubjetivas, cuja solidariedade é um elemento
presente, torna-se possível falar em estima social, segundo a teoria honnethiana. Quanto mais
os sujeitos se aproximam das expectativas e dos valores sociais de determinada comunidade,
maior será sua estima social e sua aceitação pelo grupo. Nesse momento instala-se a confiança
entre sujeitos pertencentes àquele grupo, através de laços sociais (HONNETH, 2003, p. 199).
Para cada esfera do reconhecimento existe uma forma de desrespeito. Quando isso
ocorre, estar-se diante de um conflito social. A primeira forma de desrespeito ocorre sempre
alguém se torna vítima de uma situação de violação do corpo (maus tratos, tortura, violência
física, dentre outros). Conforme Honneth, quando isso acontece, além da dor física, o sujeito
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entra num processo de insegurança no contato com outras pessoas e um estranhamento em
relação ao mundo ((HONNETH, 2003, p. 214-215).
A segunda forma de desrespeito é relativa a negação de direitos a uma determinada
pessoa, quando esses mesmos direitos são disponibilizados para as outras pessoas. No caso
das pessoas com deficiência, essa é uma realidade presente cotidianamente. Direitos como o
direito de locomoção, o direito de acesso e de usufruto de espaços públicos, o direito ao lazer,
dentre outros, continuará sendo negado a essas pessoas enquanto a estrutura urbana não for
adequada para as diversas deficiências. O direito ao acesso e à locomoção não se esgotam em
si mesmos, são também a viabilidade (ou não) de outros direitos, como saúde, educação,
trabalho, lazer, sociabilidade, cultura e tantos outros que têm sido negados às pessoas com
deficiência. Honneth afirma que a negação de direitos provoca uma diferenciação de
tratamento capaz de causar uma espécie de rebaixamento moral, afetando o autorrespeito
dessas pessoas (HONNETH, 2003, p. 216).
A terceira forma de desrespeito consiste na ofensa e na degradação praticada pelo
grupo em relação a um determinado sujeito. Nesse estágio, o que ocorre é uma depreciação do
estilo de vida que uma pessoa ostenta, tratando-o como inferior e inadequado ao que a
comunidade deseja. O desprezo social desvaloriza a pessoa, suas escolhas e seu modo de vida.
Essa esfera de desrespeito guarda relação com a resistência de um grupo em relação às
diferenças de determinada pessoa (HONNETH, 2003, p. 217).
A deficiência é um atributo que diferencia alguém em relação a quem não a tem.
Numa sociedade em que a maioria das pessoas se locomove utilizando apenas as pernas, usar
uma cadeira de rodas e depender de adaptações especiais significa uma forma diferente de
locomover e, consequentemente, exige adequações que não são usufruídas pelas outras
pessoas, o que pode causar desprezo de todo o grupo social em relação àquela necessidade. O
desprezo social é a quebra ou a não construção de laços sociais que causa da perda da
confiança no grupo e da autoconfiança. Situações dessa natureza são, segundo Chatel:

a contradição essencial das sociedades ocidentais contemporâneas entre, por
um lado, o apelo constante aos direitos do homem, que comporta “a
obrigação de poupar o homem dos constrangimentos e das humilhações da
miséria e do errático” {Levinas, 1991: 231-232} e, por outro, a negação
destes mesmos direitos e do seu significado. [...] o que guia essencialmente o
homem reside na vontade de estar sempre em primeiro lugar, mesmo quando
esta busca passa pela injustiça, pela violência em relação ao outro ou ainda
pela indiferença pelos seus infortúnios (CHATEL, 2006, p. 51/52).
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O oposto dessa indiferença, para Chatel, seria o que a socióloga chama de
responsabilidade-pelo-outro (CHATEL, 2006 p. 55). Segundo a autora, a responsabilidade
pelo outro é, por definição, uma manifestação desinteressada, principalmente porque surge a
partir de relações assimétricas. Essa é uma solução apresentada pela socióloga como forma de
superação das formas de desrespeito, privações, humilhações e exclusões sociais vivenciadas
por diversos grupos sociais, como por exemplo as pessoas com deficiência, cujo cotidiano é
repleto de formas de privações. Repensar a construção do laço social a partir da
responsabilidade pelo outro pelo simples fato de que o outro é essencialmente humano e
apenas por tal condição é a principal reivindicação das pessoas com deficiência.
Partindo da mesma crítica – e também na contramão do individualismo – Emmanuel
Levinas (2004) sugere um modelo de sociedade cuja ética utilitarista seja substituída pela
ética da alteridade. O princípio individualista daria lugar ao reconhecimento do outro através
da interação face a face. O conceito de alteridade em Levinas não se resume a ideia simplista
do exercício da empatia. Não se tratada tentativa de se colocar no lugar do outro – o que,
segundo o filósofo, é uma situação impossível. A alteridade é compreendida aqui enquanto
reconhecimento do outro enquanto outro, exterior às próprias experiências e compreensão de
quem o reconhece.
Levinas não idealiza seu modelo de sociedade como um sistema fechado e totalmente
eficaz. Pelo contrário, ele assume que todo modelo de sociedade gera exclusão, admitindo a
eterna falha do que ele chama de ordem vigente (estrutura social, valores, contratos, hábitos,
etc), mas defende a necessidade de um constante rompimento dessa ordem a partir de
mecanismos de inclusão dos que estão excluídos para dentro dessa dinâmica. Ele compreende
esse esforço como uma atividade contínua para alcançar cada vez mais pessoas que estão
excluídas.
A alteridade, portanto, se manifesta na interação, se materializa no diálogo, nasce “entre
nós”. É necessário acolher aquele que surge em situação de vulnerabilidade, aquele que está
do lado de fora. Aceitá-lo como ele é e, unido a ele, tentar construir um ambiente que seja
justo e acessível para ele da mesma forma que o é para todas as outras pessoas. Ser ético, para
Levinas, é possibilitar ao outro ser o que ele é através do envolvimento de todos na gestão dos
espaços onde se vivem e a alteridade provoca mudança interior, possibilitando a construção
de uma sociedade melhor para se viver.
Por isso, Levinas defende a necessidade de se pensar a alteridade enquanto uma proposta
para melhorar a sociedade individualista e egoísta da atualidade. O filósofo acredita que a
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ética da alteridade é pressuposto para a responsabilidade pelo outro dentro de uma sociedade.
Percebendo a dificuldade em trabalhar sua ética da alteridade, tendo em vista principalmente
que ela pressupõe uma não reciprocidade – ou seja, aquele que se responsabiliza pelo outro
não deve esperar nenhuma contrapartida – o filósofo reconhece a dificuldade em
operacionalizá-la dentro dessa sociedade individualista. Nesse ponto, Levinas insere na
discussão a importância do Direito, entendendo-o não apenas enquanto racionalidade
procedimental que descreve códigos e normas, mas sim como provedor da paz e do bem de
todos (LEVINAS, 2004, p. 293-294).
Para Levinas, a função primordial do Direito não é normatizar condutas e sim consertar
injustiças e promover a paz e o bem-estar de todos, rompendo o ciclo de invisibilidade e
desigualdade social causado principalmente pelo individualismo presente na sociedade. Em
relação às pessoas com deficiência, importa verificar em que medida elas são reconhecidas
social e politicamente ao ponto de exercer força influência jurídica e política em benefício de
seus direitos atualmente. Tal questionamento encontra algumas respostas tanto na história do
movimento das pessoas com deficiência quanto no ordenamento jurídico brasileiro.
Quanto a história de luta das pessoas com deficiência, desde a década de 1980 – com a
declaração do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência (AIPD), realizada em 1981
pela Organização das Nações Unidas (ONU) – e, mais tarde, no Brasil, com a Assembleia
Nacional Constituinte, de onde nasceria a atual Constituição de 1988 – elas têm se organizado
social e politicamente em benefício do reconhecimento de direitos como a acessibilidade e da
inclusão em todos os segmentos da vida (particular, educacional, profissional, social,
econômico, político, etc), principalmente através de entidades e associações.
As associações de pessoas com deficiência que existem e atuam no país também
demonstram o esforço dessas pessoas junto à parcela da sociedade que participa dessas
entidades, visando assegurar seus direitos, inclusive o direito de ser diferente e, ao mesmo
tempo, usufruir do espaço público com todas as oportunidades que ele oferece.
As associações são instituições que buscam acolher, respeitar e aprender a respeito da
individualidade das pessoas com deficiência (seus medos, limitações, desinformação, dentre
outros), funcionando como um suporte para que as pessoas com deficiência possam ser
exatamente o que são e projetando a necessidade de que todos – Estado e sociedade – também
assim o faça, promovendo uma reformulação das formas de sociabilidade e de produção do
espaço com a participação de todos. Todas essas ações de caráter internacional, nacional e
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local são manifestações de alteridade que ganham força dentro da dinâmica social através da
proteção jurídica.
Em relação ao arcabouço normativo brasileiro, essa luta formalmente se materializou
desde promulgação da Constituição de 1988, que estabeleceu direitos a todas as pessoas de
forma igualitária e vedou explicitamente quaisquer formas de discriminação e preconceito.
Além disso, elencou os objetivos dentre os quais está a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, e, enquanto fundamentos da República, a promoção da dignidade humana e a
cidadania.
Outro documento, recentemente incorporado ao ordenamento jurídico-constitucional, a
Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (recepcionado pela Constituição na
forma do §3º do art. 5º8), cujo prefácio escrito pela então Ministra de Estado e Chefe da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República também reforça a essência da
alteridade ao destacar a importância da conscientização e do envolvimento social e político de
todos para garantir direitos como a acessibilidade das pessoas com deficiência:

Iniciativas como esta fazem com que a cidadania se amplie e permitem que
as pessoas tenham consciência de que espaços, serviços e produtos – como
componentes da democracia – são para todas e todos. Por fim, vale destacar
que a Convenção demanda que cada governo reconheça e respeite a
diversidade das pessoas com deficiência. Nossa meta é cumpri-la
integralmente, adequando a legislação e as práticas administrativas para
assegurar que a deficiência seja apenas mais uma característica da
diversidade humana. Não transigiremos com os princípios da Convenção e
desejamos que cada cidadã e cidadão brasileiros, com ou sem deficiência,
ajude-nos a fazê-la conhecida e implementada. Essa responsabilidade é
nossa! Com a parceria cada vez mais efetiva do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade) e de toda a sociedade civil,
conseguiremos efetivar os Direitos Humanos no cotidiano de todas as
pessoas para uma melhor qualidade de vida, fruto da acessibilidade em todos
os espaços vividos9.

Esses tratados representam o reconhecimento jurídico das pessoas com deficiência
exatamente como são, com todas as suas peculiaridades e limitações, assumindo para o Estado
e para toda a sociedade o compromisso de reestruturação física e social. O Brasil assume
8

CRFB/1988. Art. 5º. §3º. 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.
9Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Protocolo Facultativo à Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência: decreto legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008: decreto nº 6.949,
de 25 de agosto de 2009. – 4 ed., rev. e atual. – Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2011. p. 11.
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desde então, ainda que apenas formalmente, o compromisso de garantir todas as
oportunidades, direitos e deveres a todas as outras pessoas, independentemente de qualquer
contrapartida.
A finalidade de tal reconhecimento e das ações que o envolve é principalmente de
dispor o mesmo tratamento a todas as pessoas. Significa o reconhecimento da necessidade
tanto do Estado quanto de todos os que o integram de se reformular a organização espacial,
social, econômica, educacional, dentre outras, conferindo às pessoas com deficiência a
possibilidade de viver com a mesma liberdade, segurança e autonomia. Mas, esses postulados
são princípios formais, que não têm ressonância na vida cotidiana das pessoas com
deficiência.

1.4 O estigma da deficiência

O conceito de deficiência é essencialmente relacional. Algo ou alguém deficiente o é
em relação a um paradigma. Assim, é possível afirmar que a deficiência é uma construção
social, que por consequência carrega a quebra de expectativas sociais. O corpo considerado
deficiente carrega consigo o estigma da inferioridade, da incapacidade e da incompletude.
Do ponto de vista sociológico, a deficiência vai além da estrutura corporal de quem
assim é definido, se materializando nas limitações ou ausência de oportunidades disponíveis
para usufruir da vida em sociedade em condições iguais às demais pessoas, sejam essas
limitações de ordem estrutural ou social (VIEIRA, 2014, p. 5).
O estigma, assim como a deficiência, é um conceito relacional. Surge também na
relação do “eu” com o “outro”, através do processo de interação social. E, como a própria
acepção da palavra sugere, diz respeito a uma característica depreciativa atribuída a
determinada pessoa. Segundo a teoria do estigma desenvolvida por Erving Goffman, as
pessoas são rotuladas de acordo com as expectativas desenvolvidas e reproduzidas
socialmente. O sociólogo faz uma oportuna análise desse comportamento social ao
desenvolver sua teoria do estigma:

[...] a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de
atributos considerados como comum e natural aos membros de cada uma
dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas
que tem probabilidade de serem neles encontradas (GOFFMAN, 1963, p.
12).
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A estigmatização é o resultado da frustração dessas expectativas sociais que são
anteriores àquele que deseja ser socialmente aceito. O conjunto de expectativas guarda relação
com a noção de padronização, previsibilidade e harmonia desejadas dentro da dinâmica
social. Nesse sentido, Vieira afirma que:

Na medida em que uma pessoa frustra expectativas em relação a algum
predicado, torna-se o diferente e, portanto, menos aceito pelo grupo social. A
diferença, muitas vezes, gera um incômodo capaz de transformar aquele
indivíduo em alguém indesejado, desprovido de todas as suas capacidades e,
muitas vezes, excluído do contexto da produção técnica, científica e humana,
tornando-se um indivíduo socialmente estigmatizado (VIEIRA, 2014, p. 4).

O problema não está propriamente nas diferenças. Por si só, elas não representam
nenhum empecilho a aceitação social. Da mesma forma como ocorre com o estigma e a
deficiência, a diferença também deve ser contextualizada. Nesse sentido, Campos discorre
sobre a relação entre diferença, expectativa social e desigualdade:
O problema inicia-se quando a diferença institui a desigualdade. Assim,
pessoas com diagnóstico de deficiência, idosos, aposentados, pessoas com
determinadas vinculações religiosas ou que apresentam cor da pele
diferenciada de um determinado padrão esperado são tratadas de forma
desigual. [...] essa situação gera o que ele denomina de dessemelhança, em
que a desigualdade chega a um nível tão exacerbado que o outro passa a ser
visto não como alguém que pertence à mesma espécie, mas como uma
“coisa” diferente (CAMPOS, 2008, p. 3).

Essa negação do outro enquanto sujeito é o que resulta na reprodução do estigma, do
qual possui como elemento intrínseco o preconceito. O preconceito “inviabiliza qualquer
possibilidade de diálogo com o outro em sua inteireza e contribui para a negação da alteridade
da pessoa que é submetida ao ato de preconceito” (BARTHOLO apud CAMPOS, 2008, p. 2).
A estigmatização pode ocorrer em qualquer fase do processo de interação social. No
caso das pessoas com deficiência física – quando a deficiência é visivelmente perceptível aos
olhos das pessoas sem deficiência – a estigmatização ocorre antes mesmo da interação direta,
transformando-se numa barreira que inviabiliza a aceitação social dessas pessoas.
Goffman descreve essa barreira como sendo uma característica sociológica do
estigma, ou seja, “quando um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação
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social quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e afastar aqueles que ele
encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus” (GOFFMAN,
1963, p. 7).
O conjunto de barreiras impostas – a falta de estrutura urbana acessível, a negligência
do Estado, a discriminação principalmente nas áreas de educação e trabalho e o preconceito
da sociedade – faz com que as pessoas com deficiência sofram esse processo de
estigmatização a tal ponto que reduz as chances de interação social a patamares mínimos,
tornando-as invisíveis para as outras pessoas e inexistentes nos espaços públicos.
Relatos de experiências documentados na obra de Lanna Junior ajudam a ilustrar essa
relação, como no caso de uma moradora do Rio de Janeiro que se tornou deficiente física já
na fase adulta. Ela afirmou que, antes de sua deficiência, passava por Copacabana e, diante de
cerca de cinquenta cadeirantes, “passava batido”. Ressaltou o quanto “é interessante perceber
como a gente é treinada para não ver o diferente, o que incomoda a sociedade”(BIELER, in
LANNA JUNIOR, 2010, p. 422/423).
Ela também explicou como ocorre o processo de “invisibilização” das pessoas com
deficiência no dia a dia, que tem início sempre quando as pessoas se esforçam para ignorar a
diferença, mesmo diante da curiosidade alheia, como quando uma criança, ao se aproximar de
sua cadeira de rodas e teve sua atitude reprimida pela mãe. Assim, a pessoa com deficiência
“simplesmente não existe no referencial social. uma coisa típica da área da deficiência é a
invisibilidade” (BIELER in LANNA JUNIOR, 2010, p. 422/423).
No mesmo sentido, a teoria goffmaniana afirma ser essa uma das formas de (não)
enfrentamento das pessoas em relação à deficiência. Segundo o sociólogo, diante de uma
situação de interação social mista, “tentaremos, então, agir como se ele fosse uma “nãopessoa” e não existisse, para nós, como um indivíduo digno de atenção ritual” (GOFFMAN,
1963, p. 18). Goffman já afirmava que, diante de alguém cujo atributo é estigmatizado
socialmente, “deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa
estragada e diminuída” (GOFFMAN, 1963, p. 6). David Le Breton, em sua obra Adeus ao
Corpo, descreveu a o estigma da deficiência da seguinte forma:

Em nossas sociedades, o homem que sofre de alguma deficiência física não é
mais sentido como homem inteiro; é visto pelo prisma deformante do
distanciamento ou da compaixão. Qualquer alteração notável da aparência
do corpo, qualquer transtorno que afete a motricidade, suscita o olhar e até
mesmo a perturbação, a estigmatização (Le BRETON, 2003, p. 86).
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O estigma pode, ainda, atingir as pessoas de tal forma que chegam a não ser
considerados completamente humanos pelas pessoas intituladas normais10. Segundo Sassaki
(2005), esse processo de estigmatização se materializa nos ambientes físicos inacessíveis, nas
atitudes discriminatórias da sociedade de modo geral, nas dificuldades ou impossibilidades de
acesso das pessoas com deficiência à vida em sociedade e ao reconhecimento e tutela de
direitos fundamentais e sociais inerentes a todos que carregam a condição de seres humanos.
Todas essas condições vivenciadas cotidianamente pelas pessoas com deficiência as
mantêm numa situação de desvantagem, humilhação e desprezo social. MACIEL (2000, p.
53) afirmou que “o estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas cegas, surdas e
com deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem direitos, sempre
deixados para o segundo lugar na ordem das coisas”.

10

“Nós e os que não se afastam negativamente das expectativas particulares em questão serão por mim
chamados de normais” (GOFFMAN, 1963, p. 8).
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CAPÍTULO 2 ASPECTOS HISTÓRICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL

Constrangimentos que envolvem a vida das pessoas com deficiência no Brasil são
perceptíveis a partir da análise histórica desse segmento social. Pode-se citar o tratamento do
Estado brasileiro historicamente atribuído à deficiência, desde o ser caráter assistencialista até
a perspectiva da compreensão da deficiência enquanto condição social, e de seus segmentos
como sujeitos de direitos, ainda que seja apenas no campo jurídico.
É possível verificar também de que maneira a sociedade lidou com a deficiência desde
o período imperial até os dias atuais. Essas constatações servem como explicação para
compreender as razões pelas quais fenômenos como a discriminação e a estigmatização social
das pessoas com deficiência são tão arraigados na sociedade, dificultando (ou até
inviabilizando) o acesso e uso do espaço público e, consequentemente, a vida em sociedade.
Da mesma forma, importa depreender de que forma as pessoas com deficiência reagiram e
reagem ao Estado e à sociedade e quais foram (e são) os caminhos trilhados por este segmento
social.

2.1 Deficiência e assistencialismo: do Brasil Império à década de 1970

As primeiras instituições destinadas às pessoas com deficiência no Brasil surgiram no
período imperial. Naquele período, apenas os surdos e os cegos eram considerados deficientes
e, portanto, tratados pela Corte. Foi durante uma audiência intermediada pelo médico da Corte
(Dr. José Francisco Xavier Siga) e pelo presidente da Província do Rio de Janeiro (Barão do
Rio Bonito) que o Imperador D. Pedro II criou a primeira instituição destinada às pessoas com
deficiência, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, depois da fala do jovem cego e ex-aluno
do Instituto de Paris, José Álvares de Azevedo.
Fundado em 1854, no Rio de Janeiro, esse primeiro Instituto prestou-se a dar suporte
educacional às crianças cegas que chegavam de diversas províncias brasileiras. Seu nome e
funcionamento foram inspirados pelo Instituto de Meninos Cegos, de Paris, cuja metodologia
era considerada a mais avançada na época (BRASIL, 2016).
A proclamação da República de 1889 alterou o nome do Instituto, passando a ser
chamado de Instituto dos Meninos Cegos. Em 1890, foi alterado para Instituto Nacional dos
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Cegos. No ano seguinte, passou a ser chamado de Instituto Benjamin Constant (IBC) em
homenagem ao seu diretor, cujo nome é mantido até os dias atuais.
Em 1857, foi criado o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos(atual Instituto Nacional de
Educação de Surdos – INES), através de iniciativa do francês Édouard Huet – professor surdo
e ex-diretor do Instituto de Surdos-Mudos de Bourges, na França, que no Brasil permaneceu
na direção do Instituto durante os primeiros cinco anos de seu funcionamento (ARANHA,
2005, p. 27).
Em 1868 o INES foi assumido pelo Estado, momento em que foi inspecionado pelo
chefe da Seção da Secretaria de Estado, Tobias Rabello Leite, apontando desvio dos
propósitos da instituição. Seu relatório denuncia o funcionamento do Instituto nos mesmos
moldes do que Goffman intitula de “Instituições Totais”. O Instituto tornou-se um lugar de
confinamento de surdos.
As instituições não atendiam grande número de pessoas, sendo seu principal objetivo o
ensino da língua, ciências, religião e de alguns trabalhos manuais para pessoas surdas e cegas,
como técnicas agrícolas, sapataria, dentre outros. Funcionavam como instituições de ensino,
prestando serviços apenas na área da educação e trabalho. (SILVA, 1987, p. 202). Tais
instituições retratam a forma como o Estado brasileiro tratava a deficiência, dentro da lógica
da institucionalização.
Embora tenha sido o primeiro país latino-americano a implementar esses tipos de
instituições, o Brasil não evoluiu consideravelmente em relação ao reconhecimento das
pessoas com deficiência. Primeiramente, porque as instituições existentes atendiam uma
parcela pequena da população com deficiência e, em segundo lugar, a cultura do século XIX
ainda considerava deficiência apenas a cegueira e a surdez. As pessoas com deficiência
intelectual eram consideradas loucas e tratadas em hospícios, e as pessoas com deficiência
física acabaram restritas às suas moradias e sob os cuidados apenas dos familiares. Além
disso, essas instituições deram início ao tratamento assistencialista atribuído às pessoas com
deficiência, que se tornou difundido em toda a sociedade desde então.
Somente após o início do processo de industrialização e urbanização, a partir da
década de 1920, é que surgiram outras organizações voltadas para suporte e tratamento de
pessoas com deficiência. Vale ressaltar que as novas instituições, diferentemente das do
período do Império, não se restringiam apenas à deficiência visual e auditiva.
As associações de pessoas com deficiência formadas e administradas pela sociedade
civil começaram a se organizar no Brasil a partir da década de 1930. Os estados pioneiros
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foram os da região sudeste. Em Minas Gerais, nascia a Sociedade Pestalozzi, em 1932,
através da educadora e psicóloga russa Helena Antipoff. Sua vinda ao Brasil ocorreu por meio
de um convite do governo de Minas Gerais para trabalhar na Escola de Aperfeiçoamento de
Belo Horizonte. Uma de suas maiores contribuições foi o fortalecimento da assistência,
educação e institucionalização de pessoas com deficiência intelectual no país. Helena
Antipoff inovou também a nomenclatura, substituindo os termos “deficiência mental” e
“retardo mental” pela expressão “excepcional” (COTTA, 2014).
No Rio de Janeiro, a primeira Associação de Pais e Amigos de Excepcionais – APAE
– foi criada em 1954, através da iniciativa da americana Beatrice Bemis, cujo filho era
deficiente intelectual. Em parceria com diversas famílias de pessoas com deficiência,
buscaram suprir a ineficiência do Estado em garantir a inclusão social de seus familiares
“excepcionais” e se uniram em busca de uma melhor qualidade de vida e prestação de
serviços a essas pessoas.
Na década de 1950 diversas cidades brasileiras apresentaram surto de poliomielite11,
considerada uma das maiores epidemias registradas no país, impulsionando diversos
especialistas e estudantes de medicina a importar da Europa e dos Estados Unidos um modelo
de centro de reabilitação utilizado no pós-guerra. O objetivo inicial desses centros era o
tratamento e reabilitação de pacientes vítimas da guerra, na tentativa de devolvê-los à vida em
sociedade. No caso do Brasil, o público-alvo não seria os sobreviventes da guerra e sim os
pacientes com poliomielite, que também necessitavam de tratamento e reabilitação. Nesse
contexto, em 1954 nasceu a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação – ABBR –
através do arquiteto Fernando Lemos, pai de uma criança com sequelas de poliomielite. Esse
Centro de Reabilitação promoveu a formação de profissionais da fisioterapia e terapia
ocupacional, já que o Brasil não possuía tantos profissionais dessas áreas (BARROS, 2011, p.
97).
Outros Centros de Reabilitação também surgiram em decorrência da epidemia de
poliomielite, como a Associação de Assistência à Criança Deficiente em São Paulo, em 1950.
Também foi criado o Instituto Baiano de Reabilitação, em 1956, com sede em Salvador; a
Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói, em 1958, além de hospitais que se
tornaram referência em reabilitação de pessoas com sequelas de poliomielite, como o Hospital
da Baleia e do Hospital Arapiara, em Belo Horizonte/MG (ARANHA, 2005, p. 38).

Poliomielite. Disponível em: https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/poliomielite/. Acesso
em 28 de dezembro de 2017.
11

37

Em São Paulo, o Clube dos Paraplégicos de São Paulo – CPSP – foi fundado em 1958
e idealizado por Sérgio Del Grande, em homenagem à fundação da Federação Internacional
de Esportes de Stoke Mandeville, pioneira nos esportes em cadeiras de rodas12. Ainda em São
Paulo, em 1961, foi fundada a Associação Brasileira de Deficientes Físicos – ABRADEF.
Nesse período, o número de APAEs espalhadas pelo país já chegava a 16. A rápida expansão
do movimento apaeano viabilizou a fundação da FENAPAES, em 1962, funcionando
primeiramente em São Paulo, através do Dr. Stanislau Krynski. Posteriormente, adquiriu sede
própria em Brasília (CRESPO, 2009, p. 76; São Paulo, 2011, p. 151/154).
A década de 1960 foi marcada pelo intenso processo de urbanização e industrialização
no Brasil e pelo êxito das campanhas de vacinação em âmbito nacional (CAMPOS;
NASCIMENTO; MARANHÃO, 2003). Essa mudança ocasionou, por um lado, a diminuição
dos casos registrados de poliomielite e, por outro, o aumento dos casos de deficiência física,
principalmente decorrentes de acidentes de trabalho, pela violência urbana, dentre outros. Por
isso, esse período modificou também os tipos de deficiência que deveriam ser recebidas e
tratadas pelos Centros de Reabilitação existentes naquela época.
Os Centros de Reabilitação alimentaram a concepção médica (ou modelo médico) de
deficiência, cuja tese difundida é a de que a deficiência é tão somente uma deformidade,
ausência de membro ou não desempenho integral do corpo, ou seja, a deficiência é uma
limitação restrita ao corpo, ao seu possuidor. Dessa forma, as dificuldades vividas pelas
pessoas com deficiência somente poderiam ser superadas através dos profissionais da área da
saúde, a partir de intervenções no corpo deficiente (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc).
Aos pacientes, cabia somente cooperar com o tratamento na medida das possibilidades
oferecidas e desenvolvidas pelos profissionais (LANNA JUNIOR, 2010, p. 28).
Em 1972, a Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes13 chegou ao Brasil. Assim
como as demais instituições, também foi criada para prestar assistência às pessoas com
deficiência. As instituições destinadas ao acolhimento e tratamento de pessoas com
deficiência, desde o Brasil imperial até a década de 1970 foram pautadas principalmente pela
assistência, retirando de seus destinatários qualquer autonomia a respeito de suas vidas.
Todavia, o convívio das pessoas com deficiência e seus acompanhantes dentro dessas
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Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes – FCD – é um movimento internacional originado em 1945, na
França. Foi trazido para o Brasil através do jesuíta Vicente Masip, criador do primeiro núcleo em São
Leopoldo/RS. Disponível em: http://cantinhoamigoespecial.blogspot.com.br/2009/03/fcd-de-sao-paulo.html.
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instituições proporcionaram espaços de convivência e de troca de experiências (CRESPO,
2009, p. 79).
Foram esses momentos que funcionaram como um primeiro impulso para a discussão
de questões pertinentes à deficiência, como a identidade dessas pessoas enquanto grupo
social. No final da década de 1970, algumas pessoas que conviviam com as dificuldades
decorrentes da deficiência, seja por tê-la ou pela proximidade pessoal ou profissional com
pessoas com deficiência, iniciaram uma mobilização no sentido de mudar a maneira como o
Estado e a sociedade (incluindo também as próprias pessoas com deficiência) deveriam tratar
o tema deficiência. Os esforços também visavam superar o modelo médico até então
difundido.
Iniciou-se, neste período, um intenso debate em torno de reivindicações não apenas de
direitos, mas também de superação do preconceito em relação à deficiência. As pessoas com
deficiência perceberam que, por melhor que seja a assistência prestada pelas instituições, não
fazia muita diferença quando tentavam usufruir da vida em sociedade. Os espaços
continuavam inacessíveis e as pessoas permaneciam reticentes em relação a essas pessoas.
Para as pessoas com deficiência, tornou-se inaceitável pensar a deficiência desvinculada da
influência das estruturas sociais, econômicas, políticas e arquitetônicas principalmente do
espaço público.
Dessa perspectiva surgiu o que se chama modelo social da deficiência, defendida pelas
pessoas com deficiência, que compreende a deficiência não como doença, mas sim como um
“fenômeno social que surge com maior ou menor incidência a partir das condições de vida de
uma sociedade, de sua forma de organização, da atuação do Estado, do respeito aos direitos
humanos e dos bens e serviços disponíveis para a população” (BAMPI; GUILHEM; ALVES,
2010, p. 5).Assim, a discussão a respeito da deficiência saiu do campo da assistência social,
passando a integrar-se nas discussões mais gerais de Direitos Humanos.
A ideia principal foi o reconhecimento das pessoas com deficiência enquanto sujeitos
autônomos, colocando-os à frente das reivindicações, transformando-os em agentes políticos
capazes de decidirem a respeito de suas vidas e a lutar por seus direitos e pelo seu
reconhecimento social. Essa visão causou uma mudança de paradigma no tratamento das
pessoas com deficiência inclusive dentro das próprias instituições. A partir da década de 1970
ocorre a mudança de paradigma em relação ao tratamento dado às pessoas com deficiência no
país. Até então, as instituições foram consolidadas enquanto instituições para pessoas com
deficiência, fundadas e gerenciadas por pessoas não deficientes que prestavam serviços de
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reabilitação para as pessoas com deficiência. Na década de 1970, a ideia era transformar essas
instituições – e fundar novas – desde que sejam instituições de pessoas com deficiência, cujas
decisões e gerenciamento incluíam necessariamente seus destinatários.
Essa dicotomia “instituições para pessoas com deficiência” versus “instituições de
pessoas com deficiência” diz respeito à forma como era o tratamento atribuído a esse grupo de
pessoas dentro das instituições. A primeira diz respeito ao caráter meramente assistencialista
oferecido a quem possuía deficiência e a gestão normalmente não estava ao alcance de
alguém com deficiência. A segunda se refere ao protagonismo e autonomia avocados pelas
pessoas com deficiência em todos os segmentos de suas vidas. O objetivo era extrapolar essa
mudança de paradigma para além dos limites das instituições, difundindo na sociedade e
buscando apoio no Estado. Buscaram, portanto, gerenciar as associações, já que as demandas
das pessoas com deficiência não eram compreensíveis por quem não a tem. Nessa mesma
linha de raciocínio, trataram de gerenciar suas próprias vidas.

2.2 Da assistência ao empoderamento social e político
A mudança de paradigma em relação às pessoas com deficiência – da assistência para
o protagonismo e a luta por direitos e pelo reconhecimento – significou um avanço importante
na história desse grupo de pessoas. Essa mudança ocorreu especialmente a partir da década de
1980, momento em que as pessoas com deficiência buscavam definições acerca de conceitos e
de direitos que envolviam a deficiência. Segundo Verezza (2009, p. 58), isso “proporcionou
uma forte consciência de quem éramos, a organização em entidades e movimentos e a unidade
da luta pelos direitos que ainda não estavam garantidos nas legislações em vigor”. Nesse
período, surgiram as primeiras associações criadas e gerenciadas por pessoas com deficiência
– diferentemente do que ocorria até então – estimulando nessas pessoas a consciência política
da necessidade de lutar por direitos.
Inicialmente, diante da inexperiência das pessoas engajadas nesse processo, as
associações não eram sequer minimamente estruturadas. Embora não tivessem um objetivo
definido – já que não possuíam estatuto ou documento similar – serviram de espaços de
convívio e discussões acerca das situações referentes à deficiência. Essa convivência, somada
a troca de experiências, dificuldades e aspirações, culminou no desejo de participação ativa na
luta política por direitos e pelo reconhecimento enquanto cidadãos, alimentando uma
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mobilização nacional que mais tarde se tornaria o chamado Movimento das Pessoas com
Deficiência (CORDEIRO, 2007, p. 41).
Um dos catalisadores desse movimento foi a decisão da Organização das Nações
Unidas – ONU – de proclamar o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas com
Deficiência – AIPD. O lema adotado para esse marco foi “Participação Plena e Igualdade”,
colocando a discussão acerca da deficiência no centro do cenário político mundial
(CORDEIRO, 2007, p. 40). Era a oportunidade ideal para o empoderamento social e político
dessas pessoas, alavancando o movimento em território brasileiro. As discussões até então
realizadas apenas no âmbito das associações ganharam novas proporções, ganhando
visibilidade perante o Estado e alcançando a sociedade de forma mais ampla.
O segundo catalisador do movimento das pessoas com deficiência foi o contexto de
transição política no país entre o fim da Ditadura Militar e o processo de abertura política e
redemocratização. Esse momento representou uma oportunidade para a ascensão de diversos
movimentos sociais, onde as minorias poderiam pleitear direitos até então negligenciados,
como ocorreu com as pessoas com deficiência. Nesse período, as associações ganharam força,
já que precisavam de unificação enquanto estratégia para ter força política no cenário
nacional.
As discussões em torno da constituinte foram marcadas por reivindicações políticas e
sociais, incluindo as advindas dos representantes do movimento das pessoas com deficiência,
que buscavam estar resguardados pela Constituição, posto que seria o documento de maior
alcance e proteção de direitos que o Brasil estava prestes a formular e promulgar.

2.2.1 Atores sociais do Movimento das Pessoas com Deficiência

O Movimento político das pessoas com deficiência foi impulsionado por ativistas
(com deficiência e sem deficiência) que exerceram influência naquele momento histórico de
transição política. Unindo esforços e utilizando recursos pessoais e influência política e
profissional, foram às ruas, entidades, câmaras legislativas e até mesmo na mídia buscar o
maior número de adeptos.
O objetivo era o reconhecimento social das pessoas com deficiência, a garantia de
direitos e o fim do preconceito em todo o território nacional, contando com pessoas com as
mais diversas deficiências. As pessoas com deficiência física, cegos, surdos e com deficiência
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intelectual fizeram parte desse momento histórico, além de profissionais que atuavam nessa
área.
Dentre as pessoas com deficiência visual, alguns nomes se destacaram. Um dos
atuantes do Movimento é Adílson Ventura, catarinense cego, e cofundador da Associação
Catarinense para a Integração do Cego (1977) e da Federação Brasileira de Entidade de
Cegos. Tornou-se a primeira pessoa com deficiência a presidir o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE. Em decorrência do cargo que
exercia, organizou a 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Tornou-se membro titular do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em 2005.
Faleceu em outubro de 2010 (BRASIL, 2010).
É possível perceber que trata-se de uma pessoa importante naquele momento histórico
da luta das pessoas com deficiência. Adílson exerceu influência significativa dentro desse
universo de lutas por reconhecimento e por direito, embora reconhecesse as dificuldades e a
carência de representatividade do movimento. Segundo ele, com exceção da APAE, que já
contava com uma forte organização, os demais segmentos eram representados por pessoas –
sendo ele inclusive uma delas – e não por organizações.
A Sra. Dorina de Gouvêa Nowill, nascida em São Paulo, também teve um papel
fundamental no movimento das pessoas com deficiência. Cega aos dezessete anos de idade,
especializou-se na área de deficiência visual na Universidade de Columbia, nos Estados
Unidos e, ao retornar para o Brasil, em parceria com um grupo de amigas, criou em 1946 a
Fundação para o Livro do Cego no Brasil – chamada desde 1991 de Fundação Dorina Nowill
para os Cegos. Foi através de suas mãos que a imprensa braille veio para o país14.
No seu discurso estava embutida a ideia – ainda embrionária naquele momento – do
atual conceito de inclusão tão defendido desde então. Ainda que não fosse esse o termo exato
utilizado no momento de sua articulação política e social, Dorina defendeu a importância e
necessidade da vivência entre cegos e não cegos nos mesmos ambientes.
Ethel Rosenfeld também foi uma articuladora do Movimento das Pessoas com
Deficiência. Nascida no Rio de Janeiro, ficou cega em decorrência de um procedimento
cirúrgico. Formou-se em Letras na Faculdade Santa Úrsula. A partir de 1980 integrou os
grupos de elaboração de artigos para a Constituição Federal, bem como a Constituição do
estado do Rio de Janeiro e a Lei Orgânica Municipal. Atuou no CVI-Rio na década de 1990 e
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da Fundação DorinaNowill.
fundacao/dorina-de-gouvea-nowill/.

Disponível
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três anos mais tarde integrou o grupo de elaboração da Política Nacional de Educação
Especial (ROSENFELD, 2012).
Uma das grandes iniciativas da Sra. Ethel Rosenfeld foi o uso do cão-guia. Ela foi a
primeira brasileira a utilizá-lo, o que somente foi possível depois da judicialização do seu
direito diante da resistência de pessoas que trabalhavam em estabelecimentos onde ela
frequentou. A repercussão de sua luta foi significativa ao ponto de ganhar espaço até mesmo
na mídia nacional, quando foi convidada pela dramaturga da Rede Globo, Glória Peres, para
ajudá-la a incorporar no folhetim de sua novela a vida de pessoas cegas e o uso de cão-guia
em horário nobre (ROSENFELD, 2012).
Guardadas as ressalvas em relação ao caráter poético que uma novela deve preservar
para garantir a audiência, Ethel Rosenfeld reconhece que o folhetim da Rede Globo abriu
espaço para que a sociedade conhecesse a respeito da necessidade do cão-guia na vida de
pessoas cegas, sendo essa mais uma oportunidade para sair da invisibilidade e levar
informação à sociedade15.
Outro nome da luta das pessoas com deficiência é Manuel Augusto Oliveira de
Aguiar, administrador de empresas, cego desde os nove anos de idade. Em 1988, participou
da Assembleia Nacional Constituinte como delegado pelo seu estado, eleito como
representante do segmento das pessoas com deficiência visual (LANNA JUNIOR, 2010, p.
307).
Entre as pessoas com deficiência física, destaca-se a Ana Maria Morales Crespo,
conhecida como Lia Crespo, jornalista, doutora em História Social também pela USP. Lia
sofre de sequelas de poliomielite. Em 1980 tornou-se cofundadora do Núcleo de Integração de
Deficientes – NID – responsável pela publicação de um boletim informativo chamado de O
Saci. No ano de 1984 ajudou a criar o Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas
Deficientes. Em 1996 ajudou a fundar o CVI – Araci Nallin16, onde exerceu a presidência. Em
2005, publicou um livro infantil (Júlia e seus amigos), onde trata da deficiência e da
importância da amizade como caminho para uma sociedade para todos (VIDA
INDEPENDENTE, 2015).
Segundo relato da Lia Crespo, somente em 1979 ela se aproximou da luta política
pelos direitos das pessoas com deficiência, em razão de uma viagem que fez para os Estados
15
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Disponível em: http://www.ethelrosenfeld.com.br/ethel.htm.
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Unidos. A experiência de acessibilidade plena e da forma responsável e comum como as
pessoas trataram sua deficiência naquele país chamou atenção para a forma oposta como
ocorria – e ainda ocorre – no Brasil. Segundo ela, o questionamento sobre a diferença entre a
acessibilidade nos Estados Unidos e no Brasil foi o impulso para seu interesse na causa (São
Paulo, 2011, p. 32).
A falta de condições para pessoas com deficiência usufruírem do espaço público é
uma das principais causas da falta de convívio das pessoas com deficiência e sem deficiência,
sendo isso uma influência para a perpetuação do estigma e do preconceito que fazem parte da
sociedade. A própria Lia faz uma observação nesse sentido ao afirmar que “aqui, era
raríssimo ir ao cinema e encontrar outra pessoa com deficiência. Éramos sempre somente o
Kiko (irmão gêmeo da Lia) e eu. Nós brincávamos: será que somos os únicos deficientes
neste país?” (CRESPO in LANNA JUNIOR, 2010, p. 129).
De acordo com Lia Crespo, a experiência de estar num lugar onde sua condição de
sujeito passa a ser a de cidadã com direitos mudou a forma como ela percebia sua própria vida
no Brasil, abrindo novos caminhos para a percepção de como a realidade brasileira deveria ser
transformada. Em seguida, conheceu outras pessoas com deficiência em decorrência do
vestibular (as pessoas com deficiência prestavam os concursos numa mesma sala), dentre as
quais Ana Rita, que começou a reunir alguns amigos e outras pessoas com deficiência que
conhecia para discutir a respeito de seus direitos. Nessas reuniões, nomes que também fizeram
parte do movimento posteriormente estiveram presentes, como Araci Nallin, Romeo Sassaki,
dentre outros.
Foi a partir dessas reuniões que nasceu o NID, cuja proposta principal era a
conscientização da sociedade acerca dos direitos das pessoas com deficiência. Segundo Lia,
inicialmente o núcleo tinha como primeira tarefa sair da inexistência social. Ela afirma que
“se, hoje, as pessoas com deficiência ainda são relativamente invisíveis, naquela época era
mesmo como se a gente não existisse. A ideia primeira era: vamos mostrar que existimos”
(LANNA JUNIOR, 2010, p. 130).
Segundo a jornalista, o NID – assim como outras entidades mais novas que foram
surgindo – desempenhou um papel fundamental na vida das pessoas com deficiência. Embora
já existissem outras entidades de pessoas com deficiência, o NID representava uma mudança
de paradigma em relação a elas, buscando a mudança dentro da própria sociedade:

A diferença básica era que as novas entidades queriam mobilizar a
sociedade, mudar a realidade existente. Estavam lutando por todo um
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segmento. Pensavam em termos de cidadania. Não sei se a gente usava essa
palavra, mas era esse o conceito. Estávamos preocupados em mudar a
cultura que havia na sociedade brasileira em relação às pessoas com
deficiência. Em outras palavras, as organizações mais antigas aceitavam a
sociedade como era e faziam o possível para sobreviver e apoiar seus
associados nesse cenário existente. Isto é, até o momento em que o
movimento começou, porque, depois, as entidades antigas também se
engajaram no movimento (CRESPO in LANNA JUNIOR, 2010, p. 131).

A nova concepção deu suporte para as entidades que surgiram desde então. Como a
própria Lia Crespo afirmou, a discussão era complexa, contemplando não apenas a rampa,
mas também o que ela significava, seu conceito. Ela complementa constatando que essas
ações provocaram uma mudança cultural legada aos mais novos, que “encontram quase tudo
pronto e acham que as guias rebaixadas e as rampas que eles usam estiveram sempre ali. A
maioria não imagina como essa realidade em que vivemos hoje foi construída” (CRESPO in
LANNA JUNIOR, 2010, p. 132). Segundo a Sra. Lia, as pessoas com deficiência hoje são
herdeiras não apenas das rampas e das demais adaptações, mas também de todo o conceito e
do discurso relacionados a elas.
Acompanhada de Lia, Araci Nallin liderou essa luta. Araci era graduada e mestra em
Psicologia pela USP, cujo tema da dissertação era Reabilitação em Instituição: suas razões e
procedimentos. Análise de Representação do Discurso17. Assim como a Lia, Araci também
sofria de sequelas da poliomielite.
O casal Elza Ambrósio e Rui Bianchi também foram importantes destaques no
movimento. Ele era deficiente físico (amputação dos membros inferiores) e bibliotecário. Em
decorrência de sua formação e também devido à dificuldade de informações que havia
naquela época, criaram em 1990 o Centro de Documentação e Informação do Portador de
Deficiência – CEDIPOD –, que funcionava como um banco de dados que continha toda a
legislação internacional e nacional (federal, estadual e municipal) a respeito da deficiência
(CRESPO, 2009, p. 87; São Paulo, 2011, p. 166).
Entre 1986 e 1988 Rui Bianchi coordenou a Organização Nacional das Entidades de
Pessoas com Deficiência Física – ONEDEF. Em 2006, cinco anos após o falecimento de Rui
Bianchi, Elza tornou-se curadora da exposição dos 25 anos do Ano Internacional das Pessoas
Deficientes –AIPD. Atua na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de
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Araci Nallin. Centro de Vida Independente Araci Nallin. Disponível em: http://www.cvi.org.br/quemfoi.asp.
Acesso em 28 de dezembro de 2017.
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São Paulo como gestora do Projeto Memorial da Pessoa com Deficiência, resgatando a
história desse movimento e das conquistas desse segmento social (CRESPO, 2009, p. 88).
Lilia Pinto Martins também participou da luta por direitos das pessoas com
deficiência. Natural do Rio de Janeiro, Lilia sofreu as sequelas da poliomielite. Psicóloga,
trabalhou na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação e foi cofundadora da
Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro. Em 1997, assumiu a
presidência do Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro – CVI-Rio), instituição que
ajudou a fundar (CRESPO, 2009, p. 297-305).
De Goiás destaca-se a psicóloga Maria Aparecida de Siqueira, que teve paralisia
infantil. Se filiou na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, no mesmo
período em que foi eleita representante do seu estado na Organização de Entidades de Pessoas
com Deficiência Física – ONEDEF. Iniciou sua carreira política como vereadora pelo Partido
dos Trabalhadores em 2004, sendo reeleita em 2008 (CRER, 2013, p. 6).
Outro ator importante nessa luta foi o pernambucano e funcionário do Banco do Brasil
Messias Tavares de Souza, que se tornou deficiente após um acidente de mergulho em 1974,
deixando-o tetraplégico. Dois anos após seu acidente, Messias foi procurado por integrantes
da Associação dos Deficientes Motores para integrar a diretoria da associação.
Posteriormente, integrou a Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, sendo coordenador
regional e, em 1978, coordenador em âmbito nacional (São Paulo, 2011, p. 163).
No Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, presidiu o 1º Congresso Brasileiro
de Pessoas Deficientes e o 2º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes em
Recife. Coordenou a ONEDEF entre os anos de 1986 e 1988, razão pela qual se tornou o
porta-voz do movimento em Brasília no período da Assembleia Constituinte. Foi presidente
do Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência do seu estado e representante
no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE – e da
Associação de Pais e Amigos de Pessoas Portadoras de Deficiência dos Funcionários do
Banco do Brasil (CRESPO, 2009, p. 94).
A advogada paraense Regina Lúcia Barata Pinheiro Souza também integra a relação
de nomes de pessoas que contribuíram para o movimento político das pessoas com deficiência
no país. Após um acidente de carro, Regina teve seu braço amputado e, ainda no hospital,
recebeu o convite para participar da Associação Paraense de Pessoas com Deficiência. tornouse presidenta da ONEDEF entre 1994 e 1996 e de 2000 a 2002. No mesmo momento, foi
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eleita e reeleita vereadora de Belém e, em 2002, eleita deputada federal e reeleita quatro anos
mais tarde (LANNA JUNIOR, 2010, p. 392).
Ela também descreve o que se conhece como Movimento das Pessoas com Deficiência
como sendo um movimento “meio confuso, talvez, pois não sabíamos muito o que queríamos,
mas sabíamos que precisávamos nos organizar, uma vez que a sociedade se organizava pelas
suas lutas. E dessa forma nós também nos organizamos” (SOUZA in LANNA JUNIOR,
2010, p. 393/394).
A jornalista carioca Rosangela Berman Bieler, vítima de um acidente de carro aos
dezenove anos que a deixou tetraplégica, é mestre em Inclusão Social das Pessoas com
Deficiência pela Universidade de Salamanca, Espanha. Enquanto se reabilitava na Associação
Brasileira Beneficente de Reabilitação, em 1977, ingressou no movimento como relaçõespúblicas do Clube dos Amigos dos Deficientes Físicos. Fez parte do grupo responsável pela
criação da Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro (São Paulo, 2011,
p. 162).
É cofundadora e primeira coordenadora nacional da ONEDEF e foi editora do Jornal
Etapa18 entre os anos de 1983 e 1988. Após esse período, realizou um intercâmbio aos
Estados Unidos, onde conheceu o Centro de Vida Independente e, ao retornar para o Brasil,
fundou o primeiro CVI, no Rio de Janeiro, em parceria com Lilia Pinto Martins e Sheila
Salgado. Residiu nos Estados Unidos e em 1999 criou o Instituto Interamericano sobre
Deficiência e Desenvolvimento Inclusivo – IIDI. Atua como consultora do Banco Mundial,
do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, além de outras instituições, em assuntos relacionados à inclusão e à
deficiência. Em 2009 recebeu o Prêmio Direitos Humanos na categoria Garantia dos Direitos
das Pessoas com Deficiência (INCLUSIVE, 2009).
Entre os surdos, um nome de liderança é Antônio Campos de Abreu, nascido em
Abaeté/MG. Antônio nasceu surdo. Estudou no Instituto Nacional de Educação de Surdos e se
formou em História. No ano de 1987 ajudou a criar a Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (FENEIS). Tornou-se membro do Conselho Nacional dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência e é membro da Federação Mundial de Surdos19.
Algumas pessoas que impulsionaram o movimento não eram deficientes, mas
conheciam as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentavam porque vivenciaram
18
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dentro de suas casas ou em sua vida profissional as dificuldades enfrentadas por essas
pessoas. O curitibano Flávio Arns é uma referência. Graduado em Direito e em Letras, cursou
doutorado em linguística na Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Retornou
para o Brasil na década de 1980, quando se envolveu com as APAEs e demais organizações
de atendimento a pessoas com deficiência, graças à experiência de ser pai de uma criança com
deficiência (LANNA JUNIOR, 2010, p. 216).
Outro exemplo é o mineiro Jorge Márcio Pereira de Andrade, médico e especialista em
Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde a década de 1980 trabalhava
na Ação Cristã Vicente Moretti, onde prestava atendimento a crianças com deficiência. Em
1996, inaugurou a primeira página em português sobre paralisias cerebrais, o Centro de
Informática e Informações sobre Paralisias Cerebrais. Tornou-se membro do Conselho
Consultivo e Científico do Centro de Vida Independente, de Campinas, e pesquisador e
consultor
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Inclusão/Exclusão Social de Pessoas com Deficiências (ANDRADE, 1995).
Também a piauense Teresa de Jesus Costa d‟Amaral é graduada em História e mestra
em Comunicação Social pela UFRJ, embora não fosse deficiente, convivia com uma irmã e
um sobrinho com deficiência e presenciou de perto o esforço da família em promover a
inclusão de seus familiares. Por isso, seus pais e, posteriormente, a própria Teresa sempre
estiveram ativamente envolvidos com as Sociedades Pestalozzi. Criou o Instituto Brasileiro
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Além disso foi a primeira coordenadora da CORDE
(SALADO, 2006).
Um nome de destaque até os dias atuais quando se fala em deficiência é Romeo
Kazumi Sassaki, nascido em Mato Grosso do Sul. Romeo graduou-se em Serviço Social e,
durante a faculdade, estagiou no Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP, onde permaneceu até 1974. No ano de 1966, foi contemplado
com uma bolsa de estudos da ONU para realizar cursos na área de reabilitação profissional
nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha (CRESPO, 2009, p. 337).
Após essa temporada, passou a receber os informativos da ONU, de forma que acabou
sendo o responsável por inúmeras traduções dos documentos internacionais, além de ter sido
o responsável por trazer ao Brasil a notícia do Ano Internacional das Pessoas com
Deficiência, junto a Otto Marques da Silva, também contemplado com uma bolsa de estudos
da ONU e autor de diversas obras, dentre as quais destaca-se A Epopeia Ignorada: a pessoa
deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. É um dos fundadores do Centro de Vida
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Independente Araci Nallin (CVI-AN), de São Paulo. Tornou-se representante do Conselho
Nacional dos Centros de Vida Independente (CVI-Brasil) junto ao CONADE entre 2009 e
2011 (CRESPO, 2009, p. 337).
Romeo Sassaki é autor de diversas obras cujo tema central é a inclusão de pessoas
com deficiência. Além de ser consultor na área de deficiências e inclusão (escolar,
profissional, cultural, social, dentre outros), é um pesquisador com experiência de mais de
cinco décadas imerso na luta das pessoas com deficiência não apenas no Brasil.
Além dessas e de outras pessoas, a APAE também exerceu um papel importante na
luta por direitos das pessoas com deficiência, mas o fez já enquanto instituição, pois naquela
época já era uma associação organizada e exercia influência política. Toda essa
movimentação ocorreu no sentido de unir forças para ganhar voz diante do cenário político
nacional em que o Brasil estava vivendo.
As pessoas engajadas tinham consciência de que sozinhas não teriam chance de serem
ouvidas. A união e organização era a única maneira de levar as reivindicações das pessoas
com deficiência para fora de suas casas. Esse era o primeiro passo a ser dado e a decisão foi a
de formalizar uma Coalizão, que trabalharia para a construção da Federação Nacional de
Entidades de Pessoas Deficientes.

2.2.2 A Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes

Criada em 1979, a Coalizão nasceu a partir desse conjunto de esforços de diversas
pessoas e entidades de pessoas com deficiência pelo país que se organizaram no Rio de
Janeiro. Essa organização englobou as diversas deficiências, objetivando a união do maior
número de pessoas e organizações possíveis visando fortalecer a luta por direitos e pela
cidadania das pessoas com deficiência e garantir representatividade em território nacional.
O propósito dessa união em caráter nacional era o de elaborar e discutir as demandas
existentes e aumentar as chances de representatividade e força política nacional. Para isso, foi
realizada em 1980 uma reunião em Brasília. A pauta da reunião foi a elaboração de uma pauta
única de reivindicações das pessoas com deficiência, a definição de parâmetros mínimos a
serem cumpridos por entidades para que possam integrar a Coalizão e a criação e
fortalecimento da Federação Nacional. A escolha do local – Brasília – se justificou por ser o
palco das disputas políticas e das relações de poder no cenário nacional, facilitando, inclusive,
a participação e o conhecimento da classe política (SILVA, 2012, p. 12).
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Como o momento político no Brasil era o de luta por reconhecimento social e por
garantia de direitos, houve divergência a respeito da participação de pessoas sem deficiência
na Coalizão e na posterior Federação. Enquanto alguns segmentos se posicionavam contra a
participação de pessoas sem deficiência, já que não eram os verdadeiros titulares daquele
movimento, outros se posicionava a favor, ao argumento de que não se pode pleitear a
inclusão com atitudes excludentes. O impasse foi resolvido com a decisão de que as
organizações deveriam ter quórum mínimo de dois terços de associados e diretoria composto
por pessoas com deficiência para fazerem parte da Coalizão.
Os três encontros da Coalizão (Brasília, em 1980; Recife, em 1981; e São Bernardo do
Campo, em 1983) serviram para aproximar as pessoas envolvidas no movimento,
concentrando forças para a fundação da Federação Nacional. A troca de experiências
despertou uma consciência de grupo nas pessoas presentes, fazendo-as compreender a
importância de se organizarem tanto para o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência
quanto para a Assembleia Nacional Constituinte que ocorreu na mesma década.
As discussões trouxeram um desafio para a Coalizão: como formar uma federação
única, com pauta comum e, ao mesmo tempo, dar conta de tantas demandas das diversas
formas de deficiência? A complexidade do assunto e a diversificação de prioridades
representou um impasse insuperável naquele momento. A saída foi uma reorganização no
sentido de criar, a nível nacional, uma federação por cada tipo de deficiência (física, visual,
auditiva e intelectual), para que cada uma possa dar conta das demandas específicas de seus
associados e, para assuntos comuns, instituíram o Conselho Nacional de Entidades de Pessoas
Deficientes, substituindo a Coalizão (CORDEIRO, 2007, p. 45).
As Federações Nacionais foram criadas, mas o Conselho Brasileiro de Entidades de
Pessoas Deficientes não logrou êxito. As opiniões a respeito desse novo arranjo divergiram.
Alguns acreditaram que a divisão em grupos seria benéfica porque cada um poderia tratar de
especificidades relativas a cada deficiência, aprofundando o debate e as propostas. De outro
lado, a divisão poderia causar um enfraquecimento do movimento como um todo, na medida
em que a uma entidade única não foi formalizada, dividindo o grupo em outros menores.
Foram criadas a Federação Brasileira de Entidades de e para Cegos, a Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos e a Organização Nacional das Entidades de
Deficientes Físicos (CORDEIRO, 2007, p. 45).
2.3 A ONU e o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência – AIPD
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Em 1976 a ONU proclamou o ano de 1981 como sendo o Ano Internacional das
Pessoas Deficientes – AIPD. A notícia foi trazida para o Movimento das Pessoas com
Deficiência do Brasil, principalmente através de pessoas como Romeu Kazumi Sassaki e Otto
Marques da Silva, graças aos informativos que recebiam da ONU em decorrência de terem
trabalhado na instituição. O AIPD despertou a necessidade de união e organização das
pessoas com deficiência, pois significava uma oportunidade única para serem vistos e ouvidos
tanto no Brasil quanto internacionalmente.
As propostas da ONU giravam em torno da conscientização e transformação da
sociedade como um todo em termos espaciais e sociais em relação às pessoas com deficiência,
como a promoção do trabalho e a integração à sociedade, além do fomento a pesquisas a
respeito de problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência no seu dia a dia. Assim, o
lema do AIPD foi “Participação Plena e Igualdade” (SILVA, 1986, p. 231).
Para dar prosseguimento às propostas, a ONU recomendou a formação de comissões
nacionais para atuarem no AIPD. No Brasil, a referida comissão foi instaurada por meio dos
Decretos nº 84.919 e 85.123, ambos de 1980, instituída no Ministério da Educação e Cultura.
Compunham a comissão representantes do Poder Executivo, entidades não governamentais de
reabilitação e educação de pessoas com deficiência, organizações não governamentais de
prevenção de acidentes de trabalho, de trânsito e acidentes domésticos. No entanto, nenhuma
vaga na comissão foi destinada para entidades formadas por pessoas com deficiência,
causando insatisfação do movimento.
Nesse período, a Coalizão se movimentou no sentido de pressionar ao então presidente
João Figueiredo, solicitando alteração nos decretos, viabilizando a participação das pessoas
com deficiência nas comissões, o que foi acatado. Dessa forma, José Gomes Blanco,
representante da Coalizão, e o coronel Luiz Gonzaga de Barcellos Cerqueira, membro da
Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro, foram integrados à Comissão
Nacional do AIPD, o segundo como consultor (CRESPO, 2009, p. 161).
A falta de representatividade das pessoas com deficiência também foi alvo de críticas
nas subcomissões estaduais, visto que as pessoas com deficiência, embora estivessem
formalmente presentes, eram ignoradas ao ponto de não terem acesso aos documentos
referentes às discussões. Por essa razão, o movimento decidiu se organizar para o Ano
Internacional das Pessoas com Deficiência também por conta própria (LANNA JUNIOR,
2010, p. 44/45).
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A imprensa se apropriou do AIPD, causando, ao mesmo tempo, muito destaque para o
Movimento das Pessoas com Deficiência e desconforto por conta do despreparo para lidar
com a questão. Ficou claro que a própria imprensa não conhecia a complexidade que giravam
em torno da deficiência. Expressões já a muito repudiadas pelo movimento das pessoas com
deficiência, como “retardado mental”, “paralítico” e de generalizações como “deficiente
físico” para quaisquer deficiências foram propagadas pela imprensa durante todo o período
(LANNA JUNIOR, 2010, p. 45).
Esses fatos só serviram para corroborar a tese defendida pelas pessoas com deficiência
de que a falta de informação acerca da deficiência, principalmente no Brasil, era um problema
que precisava ser solucionado. O acesso a informação seria um passo para a transformação
que fazia parte da proposta da ONU. O legado deixado pelo AIPD foi a visibilidade dada às
pessoas com deficiência, bem como de suas questões. Essa conquista é observada na fala da
Lia Crespo:

O Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD) foi uma motivação
muito importante. A gente sabia que o AIPD traria oportunidades excelentes
para divulgar nossas reivindicações. Em 1980, pouca gente estava
interessada em nos ouvir, mas sabíamos que quando a mídia, os governantes
e a sociedade em geral soubessem do AIPD isso seria um gancho muito
importante a ser usado em nosso benefício. O Ano Internacional serviu como
um grande megafone e ampliou nossa voz, o que, de outra maneira, teria
sido muito mais difícil. Acho que se pode dividir, realmente, a história do
movimento entre antes e depois do AIPD (CRESPO, in LANNA JUNIOR,
2010, p. 137).

Outras pessoas envolvidas no movimento também perceberam o impacto do AIPD,
como pode ser verificado na fala de Antônio Campos Abreu. Segundo relata, o Ano
Internacional foi um marco na vida das pessoas com deficiência porque, segundo afirmou,
“parece que esse ano “salvou” o mundo, e isso foi muito importante porque as pessoas com
deficiência começaram a se desenvolver. Houve muita divulgação, muita reunião, muitos
congressos, muitos encontros, muitas propostas, muitos documentos, muita organização”
(LANNA JUNIOR, 2010, p. 151).
Ethel Rosenfeld ressaltou o empoderamento que esse marco promoveu nas próprias
pessoas com deficiência, a tomada do lugar de fala pelas pessoas e o respeito que isso inspirou
na sociedade de modo geral. Para ela, ocorreu uma evolução na maneira como a sociedade
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passou a perceber as pessoas com deficiência, dando início à superação do estigma da
incapacidade que durante muito tempo as pessoas com deficiência suportaram.
A transformação começou na própria nomenclatura. As denominações estigmatizantes
como “aleijado”, “retardado”, “inválido”, “incapaz”, “defeituoso” e tantos outros utilizados
durante muito tempo para fazer referência às pessoas com deficiência, foram gradativamente
substituídos pelo termo “pessoa deficiente” principalmente a partir da utilização desse termo
pela ONU.
O AIPD também fortaleceu as associações já existentes e serviu de estímulo para a
criação de outras tantas pelo país. Ao mesmo tempo, levou informação e estímulo para as
próprias pessoas com deficiência. Nas palavras de Maria de Lourdes Canziani, “com o Ano
Internacional veio a libertação definitiva da pessoa com deficiência dos seus terapeutas, das
suas famílias e dos seus estigmas. Foi fantástico, porque foi ali que começou a surgir tudo”
(CANZIANI, in LANNA JUNIOR, 2010, p. 348).
O Ano Internacional das Pessoas com Deficiência representou o primeiro marco
histórico e político da luta do Movimento das Pessoas com Deficiência no Brasil. Esse marco
surgiu como uma oportunidade de garantir visibilidade para essas pessoas. O segundo marco
foi a promulgação da Constituição de 1988, momento em que as pessoas com deficiência
foram formalmente reconhecidas enquanto cidadãos.

2.4 O Movimento das Pessoas com Deficiência e a Constituição de 1988

A promulgação da Constituição representou um marco histórico para o
reconhecimento e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Durante os debates e as
negociações referentes ao anteprojeto da Constituição, muitas reivindicações do movimento
das pessoas com deficiência foram discutidas.
Uma das principais ambições do Movimento das Pessoas com Deficiência era a de
incorporar essa categoria de pessoas ao texto constitucional enquanto sujeitos iguais às
demais pessoas, consolidando jurídico e politicamente a autonomia em detrimento da tutela.
O movimento pleiteava a transversalidade no tratamento às pessoas com deficiência, já que
queriam ser formalmente reconhecidos como pessoas, sujeitos de direitos, e não separado por
um capítulo específico para a deficiência. Essa ressalva significou uma crítica específica ao
texto do anteprojeto, que em seu texto original destinava um capítulo específico sobre
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“Tutelas Especiais”, especialmente formulados para as pessoas com deficiência, elaborado
pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais.
O argumento do movimento das pessoas com deficiência era o de que as tutelas
especiais eram discriminatórias e confrontavam com a principal demanda do movimento
desde o início da década, que era a igualdade de direitos. Assim, defenderam que os direitos
das pessoas com deficiência deveriam ser os mesmos direitos de todas as outras pessoas,
estando incorporados em todo o texto constitucional. A importância dessa conquista está na
possibilidade de superação de uma visão assistencialista da deficiência por um modelo de
sociedade que os reconhecessem enquanto sujeitos, enquanto cidadãos.
Incorporar os direitos das pessoas com deficiência aos direitos de todos os outros
cidadãos é elevar a diversidade enquanto valor intrínseco ao ser humano a um patamar
jurídico que não possa ser suprimido ou lesado por lei ou ato público, além da cidadania e da
inclusão social das pessoas com deficiência. Essa conquista significa também o
reconhecimento da autonomia dessas pessoas, representada pelo lema do movimento: “nada
sobre nós, sem nós”.
A Constituição inovou, portanto, o próprio conceito de deficiência. Do conceito
médico até então adotado – de que a deficiência é uma deformação ou ausência diagnosticada
no corpo – adota-se formalmente, a partir de 1988, o conceito social de deficiência. Esse
conceito consiste numa abordagem voltada para o campo dos Direitos Humanos, levando em
consideração os aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais do país. A
proposta é compreender a forma como o Estado e a sociedade organizam seus lugares, seus
bens e serviços e de que forma todas as pessoas podem usufruir de todos eles com a mesma
segurança, liberdade e autonomia.

2.4.1 O engajamento político das pessoas com deficiência na Assembleia Nacional
Constituinte – ANC

As pessoas com deficiência, engajadas politicamente na luta pele reconhecimento
social e pela garantia de direitos, começaram a articular os debates a respeito da Constituinte,
antes mesmo que ela fosse instaurada. Ainda em 1986 o movimento das pessoas com
deficiência participou de um ciclo de encontros intitulado “A Constituinte e os Portadores de
Deficiência”, que foi realizado em diversas capitais brasileiras através do Ministério da
Cultura (LANNA JUNIOR, 2010, p. 65). Diante dos acontecimentos decorrentes do AIPD,
54

perceberam o quanto era importante permanecer ativo o discurso a respeito da inclusão e dar
continuidade às manifestações em defesa de seus direitos no âmbito na ANC.
Um dos responsáveis por esse engajamento foi Paulo Roberto Guimarães – ativista do
Movimento das Pessoas com Deficiência e responsável pelo “Programa de Cultura e
Portadores de Deficiência” do Ministério da Cultura. Os encontros ocorreram em São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Florianópolis,
Belém, Curitiba e Goiânia. O objetivo de todos esses encontros era o de estimular o debate
entre as pessoas com deficiência para que se organizassem e articulassem a respeito das
reivindicações e dos direitos que deveriam ser garantidos pela Constituição que viria a ser
promulgada ainda na mesma década, cujo anteprojeto já se encontrava pronto (LANNA
JUNIOR, 2010, p. 67).
Diante do anteprojeto da Constituição, onde constava um tópico especial destinado às
pessoas com deficiência, chamado de “Tutelas Especiais”, o movimento se articulou de forma
contrária a tal proposta. As pessoas com deficiência que discutiam seus direitos não aceitaram
tais dispositivos porque seria incoerente com a própria ideologia do movimento das pessoas
com deficiência. A luta dessas pessoas era oposta à proposta parlamentar. As tutelas especiais
consolidariam o estigma e todo o preconceito em relação às pessoas com deficiência a nível
constitucional. O tratamento isonômico, por outro lado, distribuído em todo o texto
constitucional, reconheceria de uma vez por todas a luta do movimento pela igualdade de
direitos.
Rosângela Bieler foi uma das participantes ativas dessa articulação e reconheceu a
importância de promulgar uma Constituição cujas pessoas com deficiência sejam
reconhecidas como cidadãs com igualdade de direitos:

A gente conseguiu, na reforma constitucional, distribuir o tema da
deficiência em todos os artigos constitucionais, o que já é vanguarda [...]
Quando você pega um texto constitucional, há duas opções estratégicas: ou
se cria um bloco inteiro sobre deficiência [...], pega tudo e joga ali naquela
caixinha, que não só é mais fácil de botar como é fácil de tirar, ou se integra
o tema em todo o corpo constitucional, nos tópicos do direito do cidadão, do
direito à saúde, do direito à educação (BIELER, in LANNA JUNIOR, 2010,
p. 70).

O movimento das pessoas com deficiência participou ativamente dentro da ANC, com
o propósito de continuar a luta pelos direitos das pessoas com deficiência que haviam iniciado
no contexto do AIPD. Durante a ANC, as discussões foram realizadas pela Subcomissão dos
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Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, cujas pautas eram submetidas
à Comissão Temática da Ordem Social. Foram realizadas ao todo oito audiências públicas,
que ficaram organizadas da seguinte forma: três audiências discutiram questões relacionadas
às pessoas com deficiência, sendo a do dia 27 de abril destinada aos “Deficientes Mentais;
Alcoólatras; Deficientes Auditivos”; 30 de abril para “Deficientes Físicos, Ostomizados,
Hansenianos, Talassêmicos” e 4 de maio para “Deficientes Visuais, Hemofílicos, Negros”
(LANNA JUNIOR, 2010, p. 65).
Apesar dos esforços, diversas propostas do movimento das pessoas com deficiência
não foram incorporadas ao texto final da Constituição que seria votado em plenário. O
movimento mais uma vez se organizou e propôs uma Emenda Popular (cuja obrigatoriedade
era a assinatura de, pelo menos, trinta mil pessoas para ser submetida à ANC), contando com
32.988 assinaturas colhidas pelo Brasil.
A Emenda Popular nº PE00086-5 contemplava quatorze artigos que tratavam a
respeito da igualdade de direitos, discriminação, acessibilidade, trabalho, prevenção de
deficiências, habilitação e reabilitação de deficientes, direito à informação, educação básica e
profissionalizante para as pessoas com deficiência. O documento foi submetido à ANC pelas
mãos de três organizações de pessoas com deficiência: a ONEDEF, o Movimento de Defesa
das Pessoas Portadoras de Deficiência (MDPD) e a Associação Nacional dos Ostomizados
(BRASIL, 1988, p. 81).
O então coordenador da ONEDEF – Messias Tavares de Souza – foi promovido a
porta-voz do movimento em defesa da Emenda Popular na ANC. Durante seu discurso,
afirmou que as diversas propostas do movimento não foram contempladas pela nova
Constituição. Ressaltou o histórico de luta dessas pessoas, demonstrando a importância de
incluí-los na proteção constitucional. Também defendeu a proposta do movimento de garantir
às pessoas com deficiência a chance de viver uma vida com autonomia, liberdade e dignidade,
ou seja, que lhes fossem assegurados os direitos que eram de todas as outras pessoas.

2.4.2 As principais conquistas do Movimento das Pessoas com Deficiência
A primeira conquista do movimento – e também primeira reivindicação – é perceptível
numa análise comparativa entre o anteprojeto e o texto constitucional. Trata-se da supressão
do capítulo “Tutelas Especiais” e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que as pessoas com
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deficiência são pessoas iguais a quaisquer outras e, portanto, titulares de direitos previstos na
Constituição.
Manuel Aguiar, outro articulador do movimento, afirmou que esse foi o grande êxito
das pessoas com deficiência reconhecido pela Constituição:

Foi a primeira vez que o segmento foi referenciado em vários capítulos e
artigos em uma Constituição brasileira. Na Saúde, na Seguridade e na
Assistência Social, no Trabalho, na Acessibilidade, e não somente na
Educação. Tudo, para nós, caía onde? Na educação! Tudo, cara. Você passa
a ser reconhecido como um ser completo, não um excepcional atendido por
A ou por B, “tutores”. Isso foi um marco, uma conquista de nossa luta. Foi
um divisor de águas. Como lhe disse, passei a ser uma pessoa (AGUIAR, in
LANNA JUNIOR, 2010, p. 321)

Outra conquista diz respeito à inovação do conceito de deficiência, que sai da
concepção puramente médica de deficiência, passando a ser um conceito social e, portanto,
relacional,

imbricado

a

questões

sociais,

econômicas,

políticas,

educacionais

e

espaciais/arquitetônicas. Além das conquistas específicas às pessoas com deficiência, todas as
outras conquistas sociais incorporadas ao texto constitucional encontram-se, desde então,
formalmente ao alcance das pessoas com deficiência.
Todavia, desde a promulgação da Constituição os direitos nela incorporados não são
totalmente operacionalizados. Em outras palavras, apesar de reconhecidos, os direitos das
pessoas com deficiência – e também de todas as outras pessoas – não são verificados no
cotidiano da forma como são prescritos. Essa discrepância entre o que prescreve a norma e o
que ocorre na realidade é verificada tanto através de dados oficiais relativos às pessoas com
deficiência no Brasil desde a promulgação da Constituição quanto de relatos de algumas
pessoas com deficiência hoje.
Além disso, a percepção da pesquisadora durante o momento empírico da pesquisa
observou inúmeras situações aparentemente banais para pessoas sem deficiência, mas que
simbolizam a perpetuação do estigma e da violação de direitos que outrora foram
conquistados com dificuldade durante a Constituinte de 1988.
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CAPÍTULO 3 A VIDA SOBRE RODAS, MULETAS E BENGALAS: ESTIGMA,
INTERAÇÕES SOCIAIS E ESPAÇO PÚBLICO

O Ano Internacional das Pessoas com Deficiência e a promulgação da Constituição de
1988 – a chamada “Constituição cidadã” – foram considerados pelas pessoas com deficiência
os dois grandes marcos na luta contra o preconceito e estigmatização da deficiência e no
reconhecimento jurídico-político de direitos fundamentais, sociais, políticos, dentre outros,
das pessoas com deficiência no Brasil.
Apesar dos esforços do movimento das pessoas com deficiência, os dados da
Organização Mundial de Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam
para uma realidade distinta daquele prescrita na legislação constitucional e demais
instrumentos jurídicos pertinentes às pessoas com deficiência. De acordo com essas
informações oficiais, existe uma acentuada desigualdade da qualidade de vida e de
oportunidades da população com deficiência no Brasil. De modo geral, as pessoas com
deficiência apresentam os piores indicadores de escolaridade, os menores índices de
participação econômica, as piores condições de saúde e as taxas mais altas de pobreza quando
comparadas às pessoas sem deficiência (OMS, 2011, p. 11).
No Brasil, a taxa de alfabetização de pessoas com deficiência com idade igual ou
superior a 15 anos é menor do que a população total da mesma faixa etária (81,7% contra
90,6% da população total). O nível de escolaridade é ainda mais significativo: 61,1% da
população com deficiência não tem instrução ou possui apenas o ensino fundamental
incompleto, enquanto o percentual das pessoas sem deficiência corresponde a 38,2%. No
segmento profissional, consequentemente, essa diferença também é constatada: 53,8% dos
deficientes em idade ativa não estão no mercado de trabalho (IBGE, 2012, p. 5-15-16-19-9).
Além da deficiência diagnosticada nas pessoas, existe também a deficiência do espaço
público. O IBGE detalhou a deficiência das estruturas físicas das cidades brasileiras. Segundo
o instituto, apenas 5,4% dos entornos dos domicílios brasileiros apresentam adaptações para
deficientes, como rampas, por exemplo. As regiões norte e nordeste apresentaram os piores
indicadores, somando apenas 1,6% dos entornos dos domicílios adaptados para cadeirantes.
No sudeste, a proporção de adaptações aumenta para 5%. Nas regiões centro-oeste e sul, 7,8%
dos entornos urbanos se encontram adequados para pessoas com deficiência (Censo, 2012, p.
25).
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Em relação às cidades com mais de um milhão de habitantes, Porto Alegre se destaca
por ser considerada a cidade mais acessível, alcançando o percentual de 23,3% dos entornos
domiciliares acessíveis, sendo a única cidade brasileira que ultrapassou a margem dos 20%.
Em Brasília, esse percentual diminui para 16,5% e em Curitiba – premiada em 2015 com o
título de melhor cidade do Brasil20 – esse índice chega a 12,6%.Os dados indicam como o
espaço público afeta diretamente a possibilidade de acesso de milhares de brasileiros às ruas,
à educação, ao trabalho, ao lazer, à cultura, à sociabilidade, aos bens e serviços públicos, etc.
As pessoas com deficiência devem ser capazes de acessar os espaços públicos com a
mesma segurança, autonomia e liberdade de qualquer cidadão. O envolvimento social e
político das pessoas com deficiência e de parcela da população que luta pela garantia do pleno
exercício de direitos como o direito à cidade, o direito de locomoção, o direito à liberdade,
segurança, acesso a bens e serviços e de outros direitos fundamentais e sociais previstos
constitucionalmente têm reforçado as reivindicações de diversas associações e movimentos
sociais de pessoas com deficiência pelo país, ganhando força nas pautas políticas nacionais e
locais.

3.1 Os indicadores oficiais da deficiência

A promulgação da Constituição de 1988 deu suporte jurídico para a implementação de
diversas medidas relativas às pessoas com deficiência, dentre as quais destaca-se a lei nº
7.853/89, que, dentre outras atribuições e providências, foi responsável pela inovação das
pesquisas dos Censos, instituindo expressamente a obrigatoriedade da pesquisa, inclusão e
atualização de dados relativos à vida das pessoas com deficiência no país21. Antes da lei, esses
dados não eram contemplados pelas pesquisas do IBGE.
Esta lei surgiu a partir da necessidade de se conhecer e avaliar a realidade da
deficiência no Brasil. A partir da coleta de tais dados, é possível verificar tanto o percentual
de pessoas com deficiência quanto suas condições de vida (disposição geográfica, situação
educacional, socioeconômica, profissional, de saúde, dentre outros). É possível, também,

20Curitiba

é eleita a melhor cidade do Brasil pelo ranking Istoé/ Austin Ratings. Disponível em:
https://istoe.com.br/436873_CURITIBA+E+ELEITA+A+MELHOR+CIDADE+DO+BRASIL+PELO+RANKI
NG+ISTOE+AUSTIN+RATINGS/. Acesso em 20 de outubro de 2017.
21Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos subseqüentes, questões concernentes à
problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas
portadoras de deficiência no País. LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm.
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conhecer as dificuldades que enfrentam e as desigualdades a que são submetidas no seu
cotidiano, possibilitando a elaboração de estratégias capazes de superá-las ou minimizá-las.
De acordo com o Censo de 1991, cerca de 1,14% da população brasileira era composta
de pessoas com deficiência, o que correspondia a cerca de 1,7 milhão de pessoas no país.
Desse percentual, 36% apresentavam deficiência física (hemiplegia, paraplegia, tetraplegia ou
ausência de membro). Importa ressaltar que a coleta desses dados foi realizada de maneira
reconhecidamente precária pelo próprio Instituto. O Censo de 2000 apontou que cerca de
14,5% da população brasileira naquele ano eram constituídos por pessoas com alguma
deficiência (física, visual, auditiva ou intelectual), ou seja, cerca de 24,6 milhões de pessoas
eram deficientes, dos quais 0,9% correspondia a pessoas com deficiência física (IBGE, 2000).
Já o Censo de 2010 indicou que o percentual de pessoas com deficiência aumentou,
correspondendo a 23,9% da população brasileira daquele ano, o que significa cerca de 45,6
milhões de pessoas. Em relação a deficiência física, o percentual também aumentou, atingindo
cerca de 7% da população brasileira, sendo a segunda maior ocorrência de deficiência
diagnosticada (IBGE, 2010). Em uma década, a proporção de pessoas com deficiência
aumentou 9,4%. Em relação à deficiência física, esse aumento foi de 6,1%, dentre os quais
estão inclusas as pessoas com deficiências adquiridas, como as vítimas de acidentes de
trabalho e vítimas da violência urbana e da violência no trânsito.
Em Montes Claros/MG, o Censo de 2010 revelou que 92.554 pessoas possuem alguma
deficiência, o que corresponde a 25,5% da população local. Desse percentual, 5,8% são
deficientes físicos. Ou seja, pelo menos 21.341 pessoas que residem em Montes Claros
dependem do auxílio de algum equipamento, como cadeira de rodas, muletas, bengalas, etc,
para se locomover, excetuando os casos de pessoas com elevado grau de deficiência,
confinadas a viver apenas sobre um leito (IBGE, 2010). Ao mesmo tempo, as pessoas com
deficiência física dependem da estrutura urbana para serem capazes de acessar os locais
externos às suas residências, ainda que estejam munidos dos equipamentos de locomoção
acima descritos.
Esses dados são indicadores importantes para a discussão e o conhecimento da
sociedade e do Estado acerca da garantia (ou não) de direitos e das condições de vida desse
segmento social, não apenas em Montes Claros, mas também nas demais cidades brasileiras,
além de possibilitar a formulação de políticas públicas que visam garantir a acessibilidade e o
enfrentamento do estigma relacionado à deficiência. A análise desses dados, vinculada a
observação da estrutura urbana e de suas formas de apropriação pelas pessoas com
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deficiência, indica o paradoxo existente entre a legislação vigente e o cotidiano das pessoas
com deficiência no Brasil.
Por um lado, tem-se uma das legislações mais avançadas do mundo – considerada a
mais inovadora do continente americano – em relação à acessibilidade e ao reconhecimento e
proteção formais dos direitos e garantias das pessoas com deficiência e, por outro lado, a
perpetuação da negligência do Estado e da discriminação da sociedade em relação a essas
pessoas, influenciando diretamente na falta de acesso de muitos brasileiros às cidades e ao que
ela pode (e deve) oferecer (BBC Brasil, 2004).

3.2 A cidade percebida pelas pessoas com deficiência

A nossa investigação buscou compreender/perceber a cidade a partir da perspectiva
das pessoas com deficiência física. Num esforço de viabilizar este trabalho, a pesquisadora
acompanhou alguns voluntários entrevistados em situações cotidianas, como ir a eventos
públicos, casamentos, atividades de lazer e o (aparentemente) simples ato de sair de casa.
Todos os entrevistados residem na cidade de Montes Claros/MG.
Montes Claros é um município localizado na região norte do estado de Minas Gerais,
situado a cerca de 422 km da capital (Belo Horizonte). Sua área total é de 3.568,941 km², dos
quais 38,7 km² constituem a área urbana. Sua população total estimada é de 402.027
habitantes e população com deficiência estimada de 92.557 habitantes (considerando todas as
formas e graus de deficiência, de acordo com o IBGE), sendo o sexto município de maior
população de Minas Gerais (IBGE, 2017).
Os participantes da pesquisa conversaram a respeito de circunstâncias do dia a dia,
revelando como se sentem em relação a fatos da vida cotidiana, como o sair de casa, usar o
espaço público, se relacionar com outras pessoas, trabalhar, etc. A percepção dos
entrevistados em relação a cidade em que residem revela uma forte relação entre a deficiência,
o espaço público, a mobilidade urbana, o estigma e as interações sociais.
O quadro a seguir apresenta a relação dos entrevistados, identificados pela sigla E
(Entrevistado(a)), acompanhada da numeração referente a ordem de entrevistas realizadas.
Também constam os dados relativos à natureza da deficiência física, já que, embora seja todos
deficientes físicos, não há um padrão preciso entre os entrevistados, contendo pessoas que se
deslocam com cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Consta, ainda, a idade de cada
entrevistado e sua situação profissional (empregado ou desempregado):
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IDENTIFICAÇÃO

INSTRUMENTO DE

IDADE

MOBILIDADE

SITUAÇÃO
PROFISSIONAL

E1

Cadeira de rodas

ND*

Empregado

E2

Cadeira de rodas

ND*

Desempregado

E3

Cadeira de rodas

23

Profissional liberal

E4

Bengala

31

Desempregado

E5

Cadeira de rodas

32

Desempregado

E6

Cadeira de rodas

32

Desempregado

E7

Muletas

ND*

Empregado

E8

Cadeira de rodas

27

Desempregado

E9

Cadeira de rodas

43

Empregado

E10

Cadeira de rodas

48

Desempregado

E11

Cadeira de rodas

ND*

Desempregado

E12

Muletas

53

Profissional liberal

* ND = Não declarado

Como se sabe, os espaços públicos são dotados de obrigatoriedade jurídica de garantir
direitos fundamentais e sociais de forma universal, o que significa dizer que devem ser
acessível a todos, garantindo a liberdade, a locomoção, a integridade física e moral, a
privacidade, a segurança, a autonomia, o acesso à informação, bens e serviços públicos como
saúde, educação, lazer, cultura, dentre outros. Todos esses direitos devem ser disponibilizados
igualmente a toda e qualquer pessoa, independente de fatores como a deficiência física.
Parece haver um paradoxo entre o que estabelece a norma e o cotidiano das pessoas
com deficiência. Tal discrepância, nem sempre percebida pelas pessoas sem deficiência,
fazem parte do cotidiano de uma parcela significativa de pessoas, inviabilizando desde tarefas
mais simples – como o ato aparentemente banal de subir a calçada da porta de suas casas – até
as mais complexas, como usufruir do espaço público e das interações sociais de maneira
segura e autônoma.

3.2.1 A estrutura física dos espaços públicos

A primeira barreira imposta às pessoas com deficiência física no âmbito externo de
suas residências encontra-se na estrutura física da cidade. A arquitetura urbana guarda estreita
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relação com a garantia (ou não) de direitos das pessoas que vivem e acessam a cidade. A
cidade exerce influência direta no processo de socialização das pessoas, principalmente no
espaço público. O nível de acessibilidade de uma estrutura urbana é capaz de definir quem
nela pode viver com a autonomia, liberdade e segurança que prevê a legislação brasileira, e
quem dela está marginalizado, estigmatizado diante das dificuldades impostas pela arquitetura
urbana.
Constatar essa relação representa um desafio para quem não necessita de quaisquer
tipos de adaptações da estrutura urbana para viver e usufruir da cidade, posto que alguém sem
deficiência física não “está na pele” de quem precisa de adaptações (expressão utilizada pelos
entrevistados). Outro fator que dificulta a percepção de um não deficiente acerca do nível de
acessibilidade de uma cidade, dentre as quais destaca-se Montes Claros, são as falsas
adaptações (ou adaptações aparentes, como são chamados pelos entrevistados) que são
distribuídas pela cidade, como as incontáveis rampas mal projetadas, por exemplo. Uma
rampa estreita (situação definida como comum pelos entrevistados) oferece mais risco de
queda do que de acessibilidade para quem precisa utilizá-la. Além disso, as calçadas
demasiadamente altas também oferecem risco de queda para quem desloca-se com auxílio de
bengalas e muletas.
Essas adaptações mal projetadas, distribuídas pela cidade, ajudam a reforçar a ideia
errônea e preconceituosa de que a deficiência está no corpo e não na estrutura urbana. Nesse
sentido, E1 afirmou que “um não deficiente nunca sentirá na pele o que é morar num lugar
que não foi feito para ele”. A relação entre a deficiência e o espaço público é denunciada por
E1 quando afirma a impossibilidade de viver com autonomia.
A partir da fala dos entrevistados é possível compreender como um ato aparentemente
simples de subir e descer calçadas transforma-se num desafio para as pessoas com deficiência
em decorrência da estrutura urbana. Num esforço de adaptação – já que não podem contar
com a acessibilidade do espaço público – algumas pessoas, principalmente cadeirantes,
aprendem a “empinar a cadeira”, para subir os degraus das calçadas e não transitar pelas ruas
junto com os carros e motocicletas.
A prática de inclinar a cadeira, no entanto, apresenta alguns riscos, além de não ser
possível para todos. Alguns entrevistados afirmaram que é mais comum entre os homens
porque é uma prática que precisa de força suficiente para levantar todo o peso do corpo nos
braços, sem poder contar com o apoio da coluna e das pernas. Além disso, o risco de quedas é
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alto. Relataram, inclusive, que alguns conhecidos já caíram na rua ao tentarem subir as
calçadas.
Essas situações são vivenciadas de maneira comum numa cidade em que “as
dificuldades são todas possíveis”. Um entrevistado (E10) afirmou que “a cidade não é
acessível, é cheia de buracos, os carros ficam estacionados nas poucas rampas que tem. É um
caos”. Outro entrevistado (E12) disse que “cadeira de roda e gente idosa não vive nessa
cidade não”. E complementou dizendo que “tem lugar que a rampa dá vontade é de rir, se
soltar uma cadeira de roda lá de cima vai descer igual carrinho de rolimã desenfreado”.
No mesmo sentido, E9 também se manifestou a respeito do espaço público:

Não existe acessibilidade, as ruas são esburacadas, os passeios são
irregulares, cheios de degraus, cada casa tem uma altura, meio-fio pouco
rebaixados, apesar dos símbolos internacionais de acessibilidade, tem muitas
mesas e carros de ambulantes nas calçadas. Os estabelecimentos públicos
não são acessíveis, acho uma falta de respeito! Por ser um local público,
deveria ser totalmente acessível, em cumprimento à lei de acessibilidade,
mas ainda tem muito para ser adaptado.

Constatações dessa natureza são comuns a todos os entrevistados. E8 afirmou que “as
rampas são malfeitas e desestruturadas, os passeios têm sinalização para deficientes visuais
colocadas de forma errada, que atrapalham até o uso da cadeira, o asfalto e os passeios são
esburacados, desnivelados, não dá!” Ele complementou dizendo que, diante da atual condição
da cidade, o uso do espaço público o faz se sentir “cansado, envergonhado e com medo de ser
atropelado a qualquer instante”.
A estrutura urbana inacessível é interiorizada pelas pessoas com deficiência sob a
forma de uma sensação de não-reconhecimento social, que pode ser observado pela própria
fala dos entrevistados. E8 afirmou que tem a sensação de que “a maioria desses lugares não
foram pensados no bem da comunidade como um todo porque a maioria deles não é projetado
nem adaptado para pessoas com necessidades especiais”. Segundo afirmou, os lugares,
principalmente os estabelecimentos comerciais, também não foram pensados para pessoas
com deficiência e que normalmente ele se sente “esquecido” e sente que está “atrapalhando o
bem-estar de outras pessoas”. Por isso, afirmou que deixa de frequentar determinados lugares
e evita estar só pela cidade.
A dificuldade de estar no espaço público também é relatada por E10. Quando
questionado se já deixou de frequentar algum lugar por causa da falta de acessibilidade,
respondeu que sim e que “sempre tem, né! Nem todo mundo lembra da gente quando faz as
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coisas”. Outro entrevistado, E7, disse que “é uma agonia andar pela cidade” e que às vezes
sente que não deveria estar no mesmo lugar com outras pessoas porque ele sente que
atrapalha. Outra pessoa entrevistada, E9, declarou que “se a lei de acessibilidade fosse
cumprida, a dificuldade de locomoção na cidade melhoraria pelo menos 90%, a norma
abrange todas as deficiências”, não sendo esse o caso.
Em conversa com E11 a respeito das dificuldades em acessar a cidade, a pessoa
entrevistada afirmou que prefere deixar seu cônjuge assumir todos os afazeres fora de casa
porque o fato de ser cadeirante impede a entrada em qualquer lugar. Afirmou que “até andar
na rua é impossível. Andar na rua é só para quem tem perna mesmo. No meu caso, acabo
virando um problema para os outros”.
A experiência relatada por E11 revela algo surpreendente. A pessoa entrevistada fez
uma comparação entre a cidade de Montes Claros/MG e Diamantina/MG, onde residiu
durante alguns anos. A região de Diamantina/MG é conhecida, dentre outras coisas, por ter se
formado numa região montanhosa. Além dos declives acentuados nas ruas, as calçadas são
quase que totalmente constituídas por degraus e o centro da cidade não possui asfalto, pois as
ruas ainda preservam o mesmo aspecto das históricas pedras do período de sua fundação. A
comparação entre as duas cidades, a partir da perspectiva de alguém que se locomove numa
cadeira de rodas, constatou o seguinte:

Por incrível que pareça, (Montes Claros/MG) não é muito diferente de lá
(Diamantina/MG). É engraçado falar isso, né? Para vocês que andam é bem
diferente, olhando tudo de longe. Mas para nós o detalhe é o que mais
importa. Um degrau que tem lá também tem aqui, então dá na mesma, não
vejo essa diferença toda não. Não é porque não tem montanha que é
acessível. Aqui também não dá para fazer nada sozinha, tudo é difícil, tudo
mesmo. Se não fosse pela minha família e pelos meus amigos, já teria
desistido.

As experiências mal sucedidas de transitar pelas ruas do centro de Montes Claros sem
o auxílio de outrem foram relatadas por E6. A percepção é a de que “as ruas definitivamente
não são para a gente não”. Os buracos, as poucas rampas construídas fora do padrão de
acessibilidade, as calçadas estreitas se tornam obstáculos que transformam o “sair de casa”
difícil, quando não impossível. Essas situações causam constrangimento nas pessoas com
deficiência, principalmente em relação à inércia do Poder Público, que, segundo afirmou,
“entra gestão, sai gestão e a cidade continua sendo planejada e replanejada para pessoas
normais, nunca para nós. Falta boa vontade, principalmente do Poder Público”.
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A sensação de humilhação e descaso do Poder Público são recorrentes entre os
entrevistados. Segundo E7, “ninguém quer saber da gente não, nós somos mais despesa, sabe.
É mais fácil fingir que a gente não existe e deixar como está”. Outro entrevistado, E1, afirmou
que “parece que todo mundo vive como se a gente não existisse. Parece que é melhor assim.
A prefeitura finge que a gente não existe, o povo finge que não vê a gente e a gente finge que
vive”. Ele, assim como os demais entrevistados, se sente descartado pelo Poder Público e
invisível perante a sociedade.
A relação entre espaço público e deficiência, conforme atestam os entrevistados,
revela uma cidade que não os aceita, que não está acessível para eles e o poder público – na
qualidade de gestor desse espaço – indiferente às suas necessidades. A sensação, diante dessa
situação, é a de não pertencimento e até mesmo de falta de reconhecimento social imposta
principalmente pelas barreiras físicas.

3.2.2 A mobilidade urbana: o Transpecial

O uso do espaço público pressupõe a mobilidade urbana de quem deseja e precisa
apropriá-lo. A mobilidade consiste na possibilidade de usuários das cidades de usufruir do
espaço público, dos bens e serviços de igual natureza. Essa possibilidade está presente na
relação entre espaços acessíveis (disponíveis) e pessoas capazes de acessá-los com autonomia,
liberdade e segurança.
Segundo o Ministério das Cidades22, a mobilidade é assim conceituada:

A mobilidade é um atributo das cidades e se refere à facilidade de
deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são
feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura urbana (vias, calçadas,
etc) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. [...] Pensar a mobilidade urbana
é, portanto, pensar sobre como se organizam os usos e a ocupação da cidade
e a melhor forma de garantir o acesso das pessoas e bens ao que a cidade
oferece (locais de emprego, escolas, hospitais, praças e áreas de lazer).

A mobilidade urbana em relação às pessoas com deficiência nas cidades brasileiras
ocorre de forma precária. Uma das formas de mobilidade consiste no transporte público

22

Ministério das Cidades. Cartilha do anteprojeto de lei da política nacional de mobilidade urbana. 1a edição,
novembro de 2005. Disponível em: http://www.polis.org.br/uploads/922/922.pdf.
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coletivo, serviço público essencial de competência municipal23. Em Montes Claros, o sistema
de transporte coletivo municipal conta com adaptações em sua frota. Segundo os
entrevistados, os ônibus coletivos estão adaptados com elevadores e espaço interno para uma
cadeira de rodas. Entretanto, dois problemas são apontados pelas pessoas entrevistadas.
O primeiro diz respeito ao uso do transporte coletivo universal. Em conversa com um
dos entrevistados – que trabalha em uma das empresas que prestam o serviço de transporte
público municipal – as alegações de falta de preparo e de disposição para atender as pessoas
com deficiência são recorrentes. Afirmou que os motoristas, ao visualizarem um deficiente no
ponto, muitas vezes não param para levá-lo. Denunciou que os motoristas “fazem poucocaso” e dizem que “dá trabalho ficar manuseando o elevador”.
No mesmo sentido, E6 afirmou que tem muita vontade de utilizar o transporte coletivo
universal, mas não tem coragem. O medo acontece principalmente em decorrência dos relatos
de experiências de alguns amigos seus. Os relatos, segundo afirmou, são “assustadores”. E6
tem amigos que já caíram do elevador, amigos que ficam nos pontos de ônibus e não
conseguem embarcar porque os ônibus “passam direto” e amigos que sofreram preconceito e
agressões verbais de motoristas, trocadores e até de outros usuários.
O segundo problema, como já constatado, aparece no momento do desembarque. A
cidade não é adaptada para que as pessoas com deficiência vivam nela. Não adianta ter um
transporte adaptado se, após o desembarque, existe uma cidade cheia de degraus, com poucas
rampas, sendo muitas delas mal projetadas, ruas e calçadas esburacadas e inseguras.
Diante de todas essas dificuldades, foi criada na cidade uma nova modalidade de
transporte coletivo. Trata-se do chamado Transpecial, instituído pela lei nº 3.580/2006 e
regulamentada pelo Decreto nº 2.305/2006. O Transpecial consiste num transporte coletivo
exclusivo para pessoas com deficiência. Essa modalidade não possui pontos de acesso
específicos, pois o transporte é feito em local e horário agendados pelos usuários. O serviço
funciona de segunda a sexta-feira, das 06:00 às 23:00 horas. Os usuários são atendidos pela
ordem de prioridade de locomoção: saúde, trabalho/educação e lazer, devendo agendar com
antecedência mínima de 2 (dois) dias.
Como se trata de uma implementação recente, é possível fazer um exame do impacto
desse sistema de transporte na vida das pessoas entrevistadas. Os usuários do Transpecial
entrevistados afirmaram que, em geral, essa forma de transporte concedeu maior mobilidade
para eles, uma vez que também conta com um auxiliar (ou mesmo o motorista) para romper
23

CF/88. Art. 30. Compete aos Municípios: [...] V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
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os obstáculos das ruas e entregá-los nos seus destinos. Alegam que esse transporte ajuda nos
afazeres cotidianos, sendo muito utilizado para o trabalho e também para o lazer. Disseram
que se sentem mais confiantes, independentes e felizes por não dependerem tanto de
familiares. Em termos gerais, esse transporte foi considerado uma mudança positiva para seus
usuários.
Durante a entrevista, E6 relatou que cursar a faculdade foi possível graças ao
Transpecial. Embora sua mãe tenha veículo próprio desde o período da sua faculdade, E6
sentia que era injusto pedir para que sua mãe se deslocasse para levar e buscar na faculdade
todos os dias após chegar em casa cansada do trabalho. Com o Transpecial essa realidade
mudou, pois E6 passou a frequentar a faculdade por conta própria e a mãe poderia ficar em
casa descansando. E6 também utiliza o transporte para fazer hemodiálise e para seu próprio
lazer. Afirmou que “antes nem saía de casa”.
Todavia, algumas ponderações merecem ser feitas a respeito da prestação desse
serviço. Primeiramente, o município conta atualmente com uma pequena frota de 8 (oito)
veículos (entre ônibus e microônibus) dessa modalidade de transporte coletivo. Esse dado,
comparado ao percentual de pessoas com deficiência da cidade, constata a ineficiência do
referido transporte para atender (ou, pelo menos, de estar à disposição) todas as pessoas que
dele podem necessitar. Essa constatação é feita também por alguns entrevistados, que
alegaram a impossibilidade de utilizá-lo em decorrência de uma extensa lista de espera para se
tornarem usuários do transporte.
Em segundo lugar, o Transpecial não é utilizado de forma exclusiva por qualquer
usuário, de forma que uma ida a determinado lugar é vinculada à saída de todas as demais
pessoas que agendaram na mesma data. Ou seja, ainda que seja uma forma de sair de casa,
ainda não é genuinamente de forma independente. É necessário haver uma conscientização de
todos os usuários a respeito da rigorosidade dos horários (o que não perece ser um problema
enfrentado por eles, já que todos cumprem seus horários) e muita paciência para fazer o
trajeto de todas as pessoas que agendaram no mesmo turno. Além disso, não há
disponibilidade do serviço nos finais de semana.
Em termos gerais, embora seja reconhecido como uma conquista aos olhos de seus
usuários, verifica-se que ainda existe um longo percurso em benefício da mobilidade urbana
das pessoas com deficiência nas cidades brasileiras e da prestação de serviços de transporte
público coletivo (seja no Transpecial ou no transporte universal), dificultando o acesso e o uso
do espaço público pelas pessoas com deficiência.
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3.3 As barreiras sociais: deficiência, estigma e interações sociais

A segunda barreira imposta às pessoas com deficiência apontada pelas pessoas
entrevistadas encontra-se no comportamento da própria sociedade em relação a elas, ou seja,
na dinâmica das interações sociais. O processo de interação social entre pessoas com
deficiência e pessoas sem deficiência provocam reações tanto num grupo quanto no outro,
nem sempre harmônicas e positivas do ponto de vista das pessoas com deficiência. Diante das
dificuldades a que são submetidas cotidianamente e, portanto, na necessidade de auxílio de
alguém, as pessoas com deficiência acabam sendo vistas, muitas vezes, como pessoas cuja
capacidade de viver em sociedade seja inferior às demais pessoas e sempre condicionadas à
dependência de outrem.
Essa forma precária e condicionada de acesso constitui um dos fatores responsáveis
pela produção e reprodução de muitos estigmas em torno da deficiência. Segundo E9, “são
muitos os preconceitos em relação a nós”. Os entrevistados percebem que os estigmas que
circundam a deficiência estão associados a uma ideia de fracasso, de inferioridade e de
incapacidade e dependência e, diante da desinformação e dos preconceitos, acabam causando
situações, no mínimo, desagradáveis.
Essa percepção também é feita por entrevistados que se tornaram deficientes a pouco
tempo, como ocorreu com E4, que afirmou que somente após se tornar deficiente é que
percebeu o quanto é “terrível morar em Montes Claros”. Segundo relata, antes do acidente
nunca tinha percebido como as pessoas não têm paciência com os outros e como as pessoas
com deficiência são discriminadas, são tratadas como se fossem “um problema, uma
chateação para os outros”. Tal constatação não é exclusiva das pessoas que utilizam cadeira
de rodas. No caso de E4, por exemplo, a locomoção com auxílio de bengalas compromete o
equilíbrio e o ritmo de seus passos, dificultando a subida em calçadas muito altas e a travessia
de ruas em tempo suficiente em relação ao trânsito.
O estar na rua, principalmente na presença de pessoas não deficientes, causa
desconforto não apenas para elas, como também para os outros transeuntes. E7 afirmou que
na rua normalmente se sente desconfortável, que “as pessoas ficam olhando como se fosse
alguma coisa de outro mundo” e que “isso causa vergonha”. No mesmo sentido, E12 afirmou
que não gosta de frequentar lugares onde podem estar pessoas estranhas ao seu círculo de

69

convivência, porque “as pessoas ficam olhando como se fosse um doente” e ele se sente “uma
aberração”.
Esse desconforto também é relatado por E6, que declarou sentir chateação na maioria
das vezes que sai às ruas. Disse que normalmente sente que as pessoas ficam olhando
horrorizadas, como se ela fosse uma aberração e isso incomoda, às vezes. Disse que também
ocorrem situações em que as pessoas olham com admiração, mas, de qualquer forma, ela
percebe que as pessoas a encaram como “a diferente” e isso é sempre constrangedor. E
reafirma o mesmo desejo que move as pessoas com deficiência desde a década de 1980: “sair
na rua e se sentir mais normal, igual a todo mundo”.
Tal incômodo pela presença de outras pessoas também foi descrito por E8. Segundo
ele, as pessoas não têm muita paciência com ele e também percebe que as pessoas “sentem
pena o tempo todo”. E3, artista plástica, também disse o quanto é perceptível e desagradável
perceber o quanto as pessoas sentem pena dela. O fato de ser artista faz com que seja
constantemente vítima de comentários como “nossa, que história de superação!”, ou “que
bonito, vencendo obstáculos!”, ou, ainda, “você é uma guerreira!”. Quanto aos comentários,
E3 se sente incomodada simplesmente porque “não faz nada que outra pessoa poderia fazer”,
mas o fato de ser deficiente cria uma expectativa tão estigmatizada nas outras pessoas que
qualquer coisa que ela realizar, por mais banal que seja, parece incrível e adquire proporções
desmedidas.
Outras situações desagradáveis que vivenciam e que consideram comum dentro do
transporte coletivo urbano foram ilustradas por E7. Seu relato demonstra a insatisfação e o
desprezo com que as pessoas sem deficiência tratam as pessoas com deficiência. Durante o
expediente – trabalha no transporte coletivo – ouve diversas reclamações de usuários quando
uma pessoa com deficiência embarca no ônibus.
Segundo E7, afirmações como “essas pessoas deveriam andar com outra pessoa para
poder ajudar, para andar logo e não atrapalhar”, ou “essas pessoas também precisam entender
que nós temos horário”, ou que “essas pessoas dão muito trabalho na rua, seria melhor ficar
em casa” e questionamentos como “por que essas pessoas saem para a rua?” são comuns de
serem ouvidas no dia a dia do seu trabalho.
Além das situações vividas por outros usuários com deficiência, também relatou suas
próprias experiências dentro do transporte coletivo durante o expediente. As idas ao banheiro,
durante as paradas nos pontos das praças, rendem muitas críticas dos usuários. E7 afirmou
que “as pessoas falam que é falta de respeito com quem paga e precisa ficar esperando, que
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deveriam proibir de sair do ônibus durante o expediente, ou colocar alguém mais ágil”. Diante
desses comportamentos, alega se sentir chateado e com raiva porque “ninguém quer nascer
aleijado” e que muitas vezes teve vontade de parar de trabalhar para não sofrer tanta
humilhação.
Esses sentimentos experimentados pelas pessoas com deficiência são, muitas vezes,
interiorizados e transformados em insegurança, que pode se estender para outros segmentos
da vida, como os relacionamentos pessoais, como relata E7:

Às vezes saio com alguns amigos, mas paquerar mesmo fica mais difícil
porque dá aquela insegurança, né! Vai que a pessoa fica com vergonha da
gente, né! Namorar alguém que anda assim, que nem eu, eu sei que as
pessoas acham feio.

Outras experiências pessoais revelam o quanto as pessoas com deficiência ainda
sofrem um processo de estigmatização social. E6 narra sua própria experiência com um antigo
namorado que não era deficiente físico. Contou que certa vez começou um namoro com um
rapaz que conheceu durante um encontro religioso. Disse que, embora tivesse manifestado o
desejo de estabelecer uma relação normal e assumir para todo mundo, o sujeito nunca a levou
em lugar algum. Os encontros eram sempre no portão de sua casa e assim durou por mais de
um ano. Depois desse tempo, o rapaz desapareceu sem dar explicações e, quando retornou, o
fez apenas para romper definitivamente, sob a alegação de que “ela não era uma mulher
completa”.
Questionada a respeito de como se sentiu em relação a esse fato, E6 disse que ficou
muito abalada não apenas porque estava apaixonada, mas também porque “ele nunca tentou
saber se eu era mesmo incompleta”. Ela se sentiu “menos mulher” no momento em que ouviu
aquelas palavras. Disse, também, que quando contou para suas amigas sobre o ocorrido,
percebeu o quanto essas situações são comuns. Afirmou, ainda, que seus amigos homens
também são vítimas dessa estigmatização de “não humanos” ou de “quase humanos”.
Em relação aos círculos de amizades, os entrevistados explicaram que suas relações
são praticamente entre pessoas com deficiência e que isso “não é uma escolha, ninguém tem
nada contra quem é normal, mas é que a gente não frequenta os mesmos lugares. Aí fica
difícil”. E3 afirmou que, quando não está com a mãe, sai com os amigos, todos da ADEMOC,
associação da qual também faz parte.
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Ainda em relação à vida social, E6 contou sobre alguns eventos da cidade que eles
frequentam, como a Expomontes24 e outros shows que acontecem na cidade, onde eles vão em
grupo, todos deficientes, e que lá sempre ficam isolados das demais pessoas. Apesar do
incômodo, ela garante que não se deixa levar pelo preconceito alheio ao afirmar que “não
querem (se aproximar), tudo bem! Mas nos deixe viver do nosso jeito, nós não vamos mais
ficar em casa escondidos porque eles têm gastura de olhar para alguém numa cadeira de
rodas”.
E4 também relatou que, antes de se tornar uma pessoa com deficiência, nunca tinha se
dado conta de como esse grupo de pessoas são discriminadas, são tratadas como se fossem um
problema, uma chateação para os outros. Depois de se tornar deficiente, essa realidade se
tornou tão forte que a impulsionou a buscar a ADEMOC. Segundo ela, a busca se deu porque
ela estava se sentindo “muito sozinha, muito diferente de todo mundo” e que, chegando lá
encontrou “tanta coisa, tanta alegria, tanta vida”, através do contato com outras pessoas com
deficiência.
Muitas afirmações como “as pessoas acham que somos complexados”, ou “acham que
deficiente não pode nem responder uma pergunta, fazem perguntas sobre nós com a pessoa
que está nos acompanhando”, “as pessoas nem sabem como se comportar com a gente, ficam
com receio de tudo”, e “os outros se sentem desconfortáveis porque somos deficientes, isso é
diferente para eles” foram ditas com certa frequência durante as conversas.
O que se verifica é que existe uma dificuldade de transpor as barreiras socialmente
construídas pelo estigma justamente porque a sociedade, de modo geral, se comporta como se
“alguém com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários
tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos
suas chances de vida” (GOFFMAN, 1963, p. 8). Essa situação mantém o distanciamento, a
desinformação e a consequente discriminação das pessoas com deficiência, como foi relatado
por E1:

A pior coisa que você pode fazer com alguém é fingir que essa pessoa não
existe. A indiferença é o pior sentimento que a gente convive todos os dias,
então chega uma hora que a gente vai perdendo a cor mesmo, vai ficando
invisível e vai criando outro mundo, o nosso, onde vocês não podem fazer a
gente se sentir assim. A gente se isola de um lado e vocês nos isolam do
outro. Aí está feito um muro.
24

Evento considerado uma das maiores feiras agropecuária, que encontra-se na sua 43º edição. Ocorre no
município de Montes Claros/MG, no Parque de Exposições João Alencar Athayde, geralmente entre os meses de
junho e julho.
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As informações apresentadas pelas pessoas entrevistadas ajudam a compreender os
motivos pelos quais as pessoas com deficiência acabam constituindo relações num círculo
bastante restrito. Normalmente, fora do âmbito familiar, eles se relacionam entre si, sendo
mais difícil o contato e o convívio com as pessoas sem deficiência tanto em decorrência da
falta de acessibilidade estrutural quanto da construção e reprodução social do estigma em
torno das pessoas com deficiência.
As pessoas parecem se comportar da mesma forma estigmatizante em relação às
pessoas com deficiência quando o assunto é trabalho. A fala de E7 confirma a presença do
estigma da incapacidade e da ineficiência em torno da capacidade laborativa das pessoas com
deficiência. Segundo alega, “ninguém tem paciência, as pessoas não querem nos dar emprego,
não querem conviver com a gente, parece que todo deficiente é feio, esquisito!”. E8 também
afirmou que “queria trabalhar. Tenho o benefício porque não consegui nada e preciso
sobreviver igual a todo mundo, né!”. E12 problematizou a questão ao afirmar a necessidade
da lei de cotas para pessoas com deficiência nas empresas: “se não tiver a lei lá, deficiente
nenhum trabalha. Quem é que quer gente diferente lá para atrapalhar o serviço?”.
As experiências de dificuldades na vida profissional decorrentes da deficiência
também foram relatadas por E6. A primeira experiência foi numa multinacional do ramo de
biotecnologia, sediada na Dinamarca, que conta com uma instalação em Montes Claros. E6 é
graduada em Letras/Inglês e, ao saber da disponibilidade de vaga de tradutora na empresa e da
obrigatoriedade de fluência no idioma estrangeiro, decidiu se candidatar. Ao se apresentar no
local, não foi capaz de acessar a sala destinada às entrevistas em decorrência da estrutura
inacessível, mas foi avisada de que alguém desceria ao andar térreo para atendê-la. Depois de
uma espera de aproximadamente quarenta e cinco minutos, a recepcionista a avisou que
ninguém viria e que lá não tinha estrutura para uma cadeirante.
A segunda experiência foi num hospital situado no município (Hospital Aroldo
Tourinho). E6 foi contratada pelo hospital para o cargo de atendente, onde permaneceu por 1
ano e 2 meses. Durante todo este período, diversas dificuldades de acessibilidade foram
relatadas, como a largura da porta (que não era suficiente para passar com a cadeira de rodas)
e a altura do registro de ponto, que a impedia de registrar seu horário de entrada e saída sem o
auxílio de quem estivesse passando no local naquele momento. Relatou que para entrar e sair
da sala onde trabalhava era necessário ser carregada no colo e isso causava muito
constrangimento. O simples ato de ir ao banheiro era um transtorno porque tinha que pedir
ajuda para alguém tirá-la da sala, colocá-la na cadeira, aguardá-la na porta da sala e colocá-la
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novamente na cadeira de trabalho. Quando tentou solucionar esses problemas, ouviu de seus
superiores que “lá não tinha lugar para pessoas como ela”. Depois disso, ela não conseguiu
mais nenhum trabalho.
E7 complementou afirmando que “trabalhar traz dignidade, sabe! Acham que só
porque a gente é deficiente a gente quer ser vagabundo, que a gente não é capaz de trabalhar.
Precisam dar oportunidade para nós, olhar para nós”. E8 encerrou sua fala afirmando que “é
muito difícil viver em uma cidade como essa, com pessoas que não estão nem aí, que não
entendem o tamanho da dificuldade em fazer tudo”. A falta de informação, de interesse e de
mobilização por parte da sociedade com questões relacionadas à deficiência são vistas pelas
pessoas com deficiência como a materialização da falta de reconhecimento social.
Ao ser questionado a respeito de como se sentia tratando a respeito desse assunto, E10
respondeu “me sinto parte da sociedade. Me sinto contribuindo de alguma forma para
melhorar alguma coisa. Gosto quando essas coisas se tornam importantes para outras pessoas
também, é sinal que ainda existo”.
Todas essas experiências, denunciadas e reputadas enquanto situações comuns pelas
pessoas entrevistadas, servem como ferramentas para perceber a cidade sob um novo olhar.
Segundo E9, “é sempre bom falar sobre coisas da própria vida que são tão importantes e que a
maioria das pessoas não querem ouvir, ou não precisam ouvir”. Afirmou que “não tem outra
forma de mostrar nosso mundo senão falando sobre como ele é”, já que é impossível sentir
“na pele” o que é ser deficiente.
Diante de todas as dificuldades denunciadas pelas pessoas entrevistadas, como as
barreiras em relação a atitudes (falta de informação, baixa expectativa, estigmatização,
intolerância) e a estrutura urbana (falta de acessibilidade do espaço público), as pessoas com
deficiência permanecem impedidas de participar da vida além de suas casas de forma plena,
usufruindo de direitos que lhes são (apenas) formalmente reconhecidos.
E assim, como ocorreu na década de 1980, as pessoas com deficiência atualmente
creditam às instituições formadas por pessoas com deficiência a força e representatividade
necessárias para superar (ou, pelo menos, minimizar) as barreiras impostas, sejam as barreiras
estruturais, sejam as barreiras sociais.

3.4 O empoderamento social através das entidades de pessoas com deficiência
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As pessoas com deficiência têm se mobilizado no sentido de buscar uma melhor
qualidade de vida através da garantia de direitos enquanto pessoas, além do reconhecimento
social. Da mesma forma como ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, quando da criação das
primeiras entidades fundadas e administradas por pessoas com deficiência, as pessoas
envolvidas nesse processo têm consciência de que o esforço individual não é suficiente para
promover mudanças. Pensando nisso, as pessoas com deficiência têm buscado unir forças
através das entidades de pessoas com deficiência.
As entidades de pessoas com deficiência são vistas pelas pessoas com deficiência que
buscam se filiar como um espaço de autorreconhecimento, de alteridade e de proteção contra
as barreiras estruturais e sociais que se perpetuam do lado de fora das instalações das
entidades. A credibilidade das entidades está vinculada à possibilidade de melhorar a
qualidade de vida e de ajudá-los a se tornarem cidadãos através de seu suporte.
Em Montes Claros, as pessoas com deficiência contam com o apoio do Conselho
Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CPDMOC –, que dá suporte
às associações de pessoas com deficiência existentes e atuantes no município, dentre as quais
destaca-se a Associação das Pessoas com Deficiência de Montes Claros – ADEMOC –,
associação selecionada para integrar a presente pesquisa.

3.4.1 O Conselho Municipal de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência de Montes
Claros – CPDMOC

Constituído em 2005, o CPDMOC tem como principal objetivo buscar a efetivação
dos direitos das pessoas com deficiência, seja através da articulação com entidades
governamentais ou não-governamentais para garantir o cumprimento da lei, seja por meio de
elaboração de propostas de implementação de políticas públicas em benefício das pessoas
com deficiência ou, ainda, pelo apoio e promoção de atividades que possam contribuir para a
inclusão social, política, econômica e cultural dessas pessoas.
A finalidade do Conselho também é chamar para o debate os membros das diversas
associações de pessoas com deficiência que existem na cidade em parceria com os
representantes do Poder Público e da sociedade civil para que todos possam dialogar a
respeito das dificuldades e dos problemas vividos pelas pessoas com deficiência na cidade (O
Norte, 2005). A partir das discussões das pautas de reuniões e do apoio do Estado e de

75

segmentos da sociedade, o CPDMOC busca traçar estratégias para melhorar a qualidade de
vida das pessoas com deficiência e operacionalizar direitos que já são formalmente tutelados.
Segundo a diretora do Conselho – Sra. Veronícia Leite – um dos principais objetivos e
também a maior dificuldade do Conselho é dar visibilidade ao problema da falta de
acessibilidade da cidade. Segundo ela, esse problema inviabiliza a fruição do espaço público
com a mesma liberdade, segurança e autonomia que as pessoas sem deficiência (via de regra)
possuem. Inúmeros problemas são denunciados e inúmeras propostas são apresentadas
durante as reuniões que foram realizadas.
Algumas demandas foram expostas durante a primeira reunião do ano. Segundo a
diretora, o ponto comum de todas as demandas gira em torno do descumprimento de previsão
legal da participação das associações representativas das pessoas com deficiência nas pautas e
deliberações políticas do município. Quando existem assuntos tratados no âmbito político
relacionados à acessibilidade das pessoas com deficiência, nem as associações nem as pessoas
com deficiência são acionadas para conduzir ou, pelo menos, acompanhar. As adaptações que
são realizadas pela cidade, segundo algumas pessoas entrevistadas, são aparentes, não
funcionam de fato. Para um entrevistado, um dos problemas do cumprimento pro forma da lei
de acessibilidade é que ela não cumpre sua função de tornar a cidade realmente acessível,
perpetuando a desigualdade e o estigma em torno da deficiência.
Por isso, as pessoas envolvidas no CPDMOC afirmam que o Conselho se tornou uma
ferramenta fundamental não apenas na defesa de interesses dessas pessoas. Defendem que o
Conselho constitui uma tentativa de dar voz às pessoas com deficiência numa cidade que os
ignora. O principal suporte do CPDMOC são as associações de defesa de interesses de
pessoas com deficiência que atuam na cidade, que acolhem as pessoas com deficiência e que
conhecem as demandas específicas, levando-as ao Conselho.
Atualmente, as pessoas com deficiência que residem em Montes Claros/MG contam
com a representação da Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista – ANDA –; da
Associação dos Surdos de Montes Claros – ASMOC –; da Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais – APAE –; da Associação dos Deficientes Visuais de Montes Claros –
ADEVIMONTES –; e da Associação de Pessoas com Deficiência de Montes Claros –
ADEMOC.
As associações atendem, cada qual, pessoas com deficiências específicas. A
ADEMOC constitui uma exceção, atendendo as diversas deficiências constatadas no
município, além de ser a única que atende deficientes físicos. É considerada a maior e mais
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expressiva associação do município, inclusive com representação política na Câmara
Municipal de Vereadores.
3.4.2 A atuação da Associação de Pessoas com Deficiência de Montes Claros – ADEMOC

Fundada em 2002, a ADEMOC é a única associação de Montes Claros/MG que
atende, dentre outras deficiências, pessoas com deficiência física. Segundo dados fornecidos
pela Associação, constam cerca de 30 mil pessoas cadastradas. Desse número, cerca de 600
pessoas são deficientes auditivas, 4.200 são deficientes físicos (amputados, cadeirantes, etc),
900 deficientes intelectuais e 600 deficientes visuais. Os demais cadastrados são familiares
dos associados, que participam ativamente da associação, além dos voluntários.
A ADEMOC atende também pessoas com câncer, pacientes em hemodiálise, com
doenças incapacitantes e deficiências temporárias em Montes Claros e na região. Ela compra,
recebe doações e administra o empréstimo de cadeiras de rodas, macas, andadores, bengalas,
tipoias e muletas, além de oferecer serviços de fisioterapia para reabilitação de lesados e para
deficientes permanentes que precisam se exercitar, principalmente por questões de saúde.
Oferece, quanto tem disponibilidade financeira, serviços médicos (único serviço não
voluntário).
A Associação oferece, também, suporte jurídico para as pessoas cadastradas,
principalmente em demandas trabalhistas e previdenciárias. Proporciona, ainda, lazer para a
comunidade integrante, com a promoção de eventos mensais (festa de aniversário na sede da
associação para comemorar os aniversariantes de cada mês), além de eventos como
barraquinhas, enduro com parceria com o 55º Batalhão de Infantaria do Exército, dentre
outros.
No segmento profissional, a ADEMOC criou e administra um banco de dados de seus
associados, onde constam a formação e experiência profissional para facilitar a busca por
empregos, onde as empresas que queiram ou precisam empregar pessoas com deficiência
possam encontrá-los. Esse banco de dados é disponibilizado no próprio site da associação e é
acessível tanto para quem quer se cadastrar quanto para quem precisa contratar.
A Associação desempenha um papel fundamental na vida de seus associados
deficientes. As pessoas entrevistadas afirmaram que, inicialmente, buscaram se filiar por
desconhecimento acerca de seus próprios direitos e por necessidade de informação. Mas
afirmam que encontraram também uma nova forma de perceber a própria deficiência.
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A partir do convívio dentro da Associação foi possível conhecer outras pessoas,
construir círculos de amizades, conhecer mais a respeito dos desafios da deficiência e falar
sobre a própria condição de deficiente numa cidade sem acessibilidade. A Associação
proporciona a sociabilidade das pessoas com deficiência com a liberdade para serem da forma
como são, livres do estigma. O Sr. Valdeir – coordenador da ADEMOC – constatou esse
fenômeno ao afirmar:

Nem todas as pessoas que estão lá vão porque precisam de algum serviço.
Boa parte frequenta porque é um dos poucos lugares em que as pessoas
podem ser deficientes sem culpa, sem dificuldade. Aqui todo mundo tem
paciência e todo mundo entende a dor do outro, entendeu? Aqui as pessoas
querem ajudar, só isso. Tem gente deficiente que não precisa de trabalho, de
nada, mas são sozinhos, não têm ninguém que entende eles, que faz
companhia.

De modo geral, a ADEMOC é vista pelos seus associados como uma oportunidade de
superar tanto as dificuldades de acessibilidade nos espaços públicos quanto o preconceito e a
discriminação de que são vítimas em decorrência da deficiência. Percebe-se a existência de
uma expectativa depositada na associação de que ela representa a união de forças para lutar
por direitos face à negligência do Poder Público e da sociedade civil. Ou seja, a mesma ideia
que existiu na época da criação das primeiras associações e federações de pessoas com
deficiência no Brasil, de que as associações representam o empoderamento social da
deficiência, permanece alimentando as associações atualmente.
Alguns relatos dos entrevistados ilustram essa expectativa. Todos foram questionados
sobre as razões pelas quais buscaram filiar-se à ADEMOC. A primeira resposta foi de E4, que
disse ter buscado a Associação porque estava se “sentindo muito sozinha, muito diferente de
todo mundo, então fui lá e encontrei tanta coisa, tanta gente como eu, tanta alegria, tanta
vida”.
E7 também afirmou que buscou a Associação porque estava procurando ajuda, para
conhecer seus direitos e para saber como melhorar a própria vida. Afirma também que a
ADEMOC proporcionou para si a oportunidade de conhecer outras pessoas que também têm
deficiências e que também passam por problemas de aceitação na sociedade, e fez muitas
amizades lá. No mesmo sentido, E9 afirmou que se filiou à ADEMOC “para conhecer os
direitos das pessoas com deficiência, para conhecer outras pessoas, outros problemas e de
alguma forma ajudar e ser ajudada em todos os aspectos da vida”.
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Segundo o Sr. Valdeir, “a ADEMOC deu dignidade para essas pessoas, que tirou de
dentro de casa, que tem mostrado que é possível ter uma vida normal e que é preciso lutar
junto”. A Associação, assim como as Federações e associações da década do AIPD, simboliza
a união das muitas vozes que buscam sair do desprezo social, da inacessibilidade no espaço
público, do estigma e da falta de acesso a direitos.
Todavia, no tocante à ADEMOC, ressalvas devem ser apresentadas. Entrevistados
apontaram dificuldades e mesmo descontentamento na relação entre a Associação e seu
representante político. Um dos entrevistados (E1) declarou não se sentir representado pelo seu
presidente de honra. Segundo relatou, esse inconformismo foi revelado diversas vezes ao
próprio vereador e presidente da Associação. Para ele, é injustificável que um vereador no seu
quinto mandato tenha avançado tão pouco na questão da acessibilidade no município. De fato,
durante todos os mandatos, o vereador conseguiu a aprovação de tão somente 4 (quatro) leis
relativas às pessoas com deficiência, sendo a última em 2013.
Além disso, deixou claro seu desconforto em relação ao conteúdo das propostas.
Alegou que um determinado projeto de lei que visava regulamentar a largura dos vestuários
de lojas “chega a ser absurdo porque não adianta ter vestuário acessível se nem mesmo a
cidade até chegar na loja não foi adaptada antes”.
Esse quadro é interpretado por algumas pessoas filiadas à ADEMOC como uma
atuação precária e sem representatividade de todo um segmento social que o elege “sem
esforço”. Até mesmo as propostas apresentadas são alvo de reivindicações por parte de alguns
entrevistados. Uma das denúncias apresentadas por E7 diz respeito ao Transpecial. Embora
tenha sido uma inovação no município, a frota é reconhecidamente inferior ao mínimo
necessário para satisfazer seus usuários. Segundo o entrevistado, quase todas as pessoas com
deficiência que ele conhece não conseguem utilizar o transporte porque o cadastro é muito
pequeno, ficando o serviço restrito a uma parcela mínima de pessoas com deficiência na
cidade.
O fato de ter um vereador eleito em nome de um segmento gera muita expectativa em
relação a melhoria da qualidade de vida e da efetivação de direitos daquelas pessoas que o
elegeram e o reelegeram tantas vezes. Da mesma forma, uma vez eleito, o desempenho
político insatisfatório não passa despercebido para as pessoas com deficiência, principalmente
aquelas que estão envolvidas e conscientes de seus direitos e de sua força política.
Não obstante, a associação ora apresentada revela características similares às demais
associações e instituições de pessoas com deficiência que foram fundadas sob a ideologia do
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protagonismo político e social das pessoas com deficiência. A ADEMOC, assim como outras
instituições fundadas desde a década do AIPD, representa para seus associados uma
oportunidade de superação tanto da falta de acessibilidade no espaço público quanto dos
obstáculos decorrentes dos processos de interações sociais.
As associações criadas e gerenciadas por pessoas com deficiência representam a união
das muitas vozes que antes apenas ficavam em casa, que sentem vergonha de estar em
público, que não conseguem atravessar a rua sem ajuda de outra pessoa, que vivem numa
cidade sem acesso, que tentam conviver com uma sociedade que não os reconhece como
cidadãos. Mas, além dessa representatividade política em sentido amplo exercida pelas
próprias pessoas com deficiência, essas instituições também são espaços onde as pessoas com
deficiência podem ser exatamente o que são, agindo e se locomovendo da maneira que sua
estrutura corporal (e com auxílio de equipamentos) permite, não sendo colocados à prova em
seu aspecto de humanidade em decorrência disso.
As ações desse segmento social representam, antes de mais nada, a luta por uma
cidade acessível e por uma sociedade mais responsável e empenhada em diminuir os
obstáculos impostos às pessoas com deficiência. A falta de acessibilidade no espaço público
constitui uma violação de direitos e uma restrição de melhores condições de vida de quem é
deficiente e essa é uma condição que tem sido denunciada pelas pessoas com deficiência e
que carece do empenho de toda a sociedade para ser superada.
Ao mesmo tempo, as pessoas com deficiência física buscam superar os estigmas
sociais atribuídos à deficiência e alcançar o reconhecimento social através de estruturas que
elas mesmas criaram, como as associações, apoios políticos, o engajamento social de
pequenos grupos, etc. Essas estratégias são ferramentas utilizadas como suporte para que
diversos direitos até então resguardados no plano jurídico-formal se estendam para a vida
cotidiana, garantindo direitos como a acessibilidade e tantos outros que dela decorrem,
buscando melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência física.

80

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos acerca das questões sociais relacionadas às pessoas com deficiência,
espaço público e sociabilidade foram consideradas enquanto categorias de análises, a partir de
constatações tanto da pesquisa bibliográfica quanto das experiências verificadas in loco.
Pesquisar a respeito desse universo de pessoas exigiu, antes de tudo, um primeiro recorte: a
decisão a respeito de qual a natureza de deficiência que seria objeto da presente pesquisa. Foi
verificado que cada tipo de deficiência (física, auditiva, visual e intelectual) apresenta
peculiaridades e necessidades especiais distintas entre si, impossibilitando um único estudo,
ainda que generalizado, capaz de englobar todas elas.
As pessoas com deficiência intelectual não foram escolhidas para esta investigação em
decorrência da dificuldade de estabelecer contato direto com elas. Geralmente são pessoas que
vivem sob os cuidados da família e essa aproximação para fins de pesquisa gera muito
desconforto e insegurança nos membros responsáveis por essas pessoas. Esse desconforto
para tratar de um assunto por vezes delicado afeta consideravelmente a possibilidade de
aproximação para fins de pesquisa.
Em relação às outras formas de deficiência – física, auditiva e visual –, optou-se por
prosseguir o estudo dando enfoque apenas às pessoas com deficiência física. Tal escolha foi
influenciada por fatores como a proximidade cotidiana com pessoas com deficiência física, os
estudos realizados a respeito da sociologia urbana, especialmente em relação à sociologia de
Erving Goffman, que também publicou trabalhos a respeito das pessoas com deficiência,
interações sociais e formas de apropriação do espaço público e, por último pela análise dos
dados oficiais relativos à deficiência no Brasil.
O contraste existente entre o alto percentual de pessoas com deficiência física
declarado pelo IBGE e a presença escassa dessas pessoas nos espaços públicos é um fator que
chama atenção. Feitas tais constatações, alguns questionamentos surgiram: onde estão essas
pessoas? Por que não as vemos nas ruas e nos espaços públicos na mesma proporção indicada
nos dados oficiais? Será que a simples construção de rampas é tudo o que essas pessoas
precisam para serem mais ativas na sociedade? As adaptações existentes são insuficientes e
inadequadas? Sem respostas, a pesquisadora foi a campo tentar encontrar possíveis
explicações para essas questões.
A pesquisa realizada não possui caráter quantitativo. Por isso, embora apresente
alguns índices relacionados às pessoas com deficiência, os objetivos da dissertação foram
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alcançados a partir de um tratamento qualitativo das informações obtidas durante a
investigação. Dessa forma, muito se falou a respeito de como eles veem a cidade, como se
percebem nos lugares, de como acessam, quais as dificuldades que encontram, como se
sentem em relação ao espaço e às pessoas desconhecidas, como se divertem, quem são seus
amigos, como se relacionam, como fazem para superar as dificuldades, como se dá a relação
entre eles e a ADEMOC e quais as expectativas em relação a tudo o que foi conversado. Foi
verificado que a acessibilidade e a sociabilidade são elementos que estão essencialmente
imbricados na presente pesquisa.
Diferentemente das análises do espaço público realizadas a partir de prescrições
normativas e da análise da estrutura urbana sob o ponto de vista institucional, encontradas
durante a pesquisa bibliográfica, o momento empírico revelou a necessidade de investigar as
condições sociais das pessoas com deficiência física que não conseguem acessar
adequadamente o espaço público.
Uma das primeiras constatações foi a de que, de modo geral, a acessibilidade para as
pessoas com deficiência física é muito menor do que aparentemente uma pessoa sem
deficiência normalmente é capaz de perceber. Os detalhes aparentemente banais, como um
degrau nas calçadas, desnível entre as calçadas e buracos nas ruas, são verdadeiros obstáculos
para as pessoas com deficiência que precisam acessar o espaço público. Além disso, muitas
adaptações existentes não são utilizáveis por essas pessoas. Elas as chamam de “adaptações
aparentes”, feitas para cumprir exigências legais, mas em desacordo com a necessidade (e
mesmo a possibilidade de uso) das pessoas com deficiência.
A existência de rampas muito estreitas (que não cabem uma cadeira de rodas sem que
ela corra o risco de tombar), de rampas demasiadamente íngremes, de buracos nas ruas onde
as rampas terminam, de placas fixadas no meio das rampas, de calçadas muito altas que
dificultam a subida e descida de cadeiras de rodas e de quem utiliza muletas e bengalas,
calçadas escorregadias e com obstáculos foram denunciadas por todos os entrevistados. Esses
obstáculos causam nas pessoas entrevistadas uma sensação de abandono por parte do Poder
Público. As pessoas com deficiência não se sentem representadas. Pelo contrário, sentem que
são sempre esquecidas ou menos importantes para a sociedade.
Além da estrutura urbana, o comportamento da sociedade em relação a esse grupo de
pessoas é outro fator problemático para as pessoas entrevistadas. De modo geral, as pessoas
entrevistadas percebem que sua presença causa desconforto nas demais pessoas. Os
entrevistados acreditam que o primeiro impacto negativo recai sobre a estética do corpo. A
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diferença, seja por faltar um membro, pela aparência disforme de alguma parte do corpo ou
pela maneira como se deslocam parece ser algo que constrange as pessoas de modo geral.
O segundo impacto negativo seria a relação entre a forma de funcionamento desse
corpo e as dificuldades decorrentes da falta de acessibilidade. A superação de barreiras
estruturais normalmente é vinculada ao auxílio de outra pessoa, novamente causando
desconforto e estimulando pensamentos de inferioridade em relação a essas pessoas,
alimentando diversos estigmas, como a invalidez, incapacidade de levar uma vida autônoma e
digna, e a inutilidade e desprezo por aquele corpo. Toda essa dinâmica é percebida pelas
pessoas com deficiência, causando sentimentos como a vergonha de estar em público,
complexo de inferioridade em relação às outras pessoas e, em alguns casos, até mesmo um
sentimento de culpa por se sentir um fardo para os outros.
As dificuldades tanto de acessibilidade quanto de sociabilidade fazem com que as
pessoas com deficiência se sintam desrespeitadas socialmente e abandonadas pelo Estado.
Todavia, mesmo diante de tantos obstáculos e estigmas, as pessoas com deficiência não
pretendem se resignar com tal situação. O inconformismo é percebido principalmente quando
conversaram a respeito da sua relação com a ADEMOC.
As pessoas que se filiam à Associação o fazem principalmente para terem acesso à
informação, buscando conhecer seus direitos e as formas possíveis de melhorar sua qualidade
de vida. Mas, ao entrar em contato com a Associação, se dão conta de que as dificuldades que
antes pareciam ser questões pessoais são compartilhadas entre tantas outras pessoas em
condições similares. Além das informações e serviços que foram buscar, as pessoas também
encontram um espaço de sociabilidade e o estímulo para lutar por uma vida melhor e pelo fim
da estigmatização social.
Algumas medidas nesse sentido foram relatadas e percebidas. Alguns entrevistados,
mesmo diante de todas as dificuldades, se reúnem em grupos e realizam atividades de lazer
em eventos da cidade e em espaços de entretenimento. Além do prazer pessoal de estarem
entre amigos, confessam que também é uma estratégia para que as outras pessoas comecem a
percebê-los e que comecem a se acostumar com a presença de alguém diferente. Acreditam
que essas atitudes ajudam a superar os estigmas em relação a deficiência e contribuem para a
não discriminação. Por isso, querem que a sociedade aprenda a conviver com as pessoas com
deficiência, de forma que tal condição não enseja atitudes excludentes, estigmatizantes e
discriminatórias. São pessoas que também comem e bebem, que têm vontade de conversar, se
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apaixonam, estudam, trabalham, etc, e que precisam da mobilização de todos para que isso
ocorra.
É perceptível que a Associação representa um espaço de empoderamento social, de
união das muitas vozes de pessoas com deficiência. A associação presta diversos serviços
para seus associados, principalmente na área da saúde, no âmbito jurídico e social. Além
disso, promove um espaço de interações sociais livre dos estigmas e dos obstáculos presentes
do lado de fora da associação. Isso explica o fato de que as pessoas com deficiência se
relacionam quase exclusivamente entre si.
Essa dinâmica carrega similitudes com as associações fundadas e gerenciadas pelas
pessoas com deficiência da década de 1980, bem como com os discursos do Movimento
Político das Pessoas com Deficiência da mesma época, demonstrando a continuidade da luta
em busca do protagonismo de suas vidas e da superação de dificuldades estruturais e sociais
acima elencadas. As associações, desde então, representam o lugar de fala desse segmento
social, o suporte construído pelas próprias pessoas com deficiência para lutar por melhores
condições de vida e por reconhecimento social.
Durante o levantamento bibliográfico, verificou-se que todas essas dificuldades são
historicamente enfrentadas pelas pessoas com deficiência. As leituras a respeito da deficiência
demonstraram o tratamento desigual em relação a tal atributo ao longo da história. Em
determinado momento as pessoas com deficiência não eram sequer consideradas seres
humanos, depois, passaram a ser descartadas. Posteriormente foram confinadas em
instituições e, em seguida, assistidas através de instituições. Muitos estigmas relacionados à
deficiência foram criados, sempre relacionando-os ao senso comum de inutilidade,
incapacidade, invalidez. Esses atributos tornaram as pessoas com deficiência serem
indesejados e inoportunos.
A concepção negativa permitiu que pessoas com deficiência fossem rejeitadas e
negligenciadas durante muito tempo. Sendo os espaços construções sociais dentro de uma
estrutura física, pode-se, portanto, compreender as razões pelas quais a superação dos
problemas de acessibilidade e sociabilidade das pessoas com deficiência se torna uma
dificuldade consolidada social e politicamente.
As leituras a respeito desse grupo de pessoas demonstraram que, desde a década de
1980, elas têm se organizado para lutar pelo direito a igualdade, dignidade, autonomia,
liberdade, segurança e pelo reconhecimento social. Essa década é especialmente importante
para as pessoas com deficiência por consequência de dois marcos na luta desse grupo de
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pessoas: a declaração do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência feito pela ONU, em
1981, e a promulgação da Constituição da República de 1988. Nesse momento surgiu o
chamado Movimento Político das Pessoas com Deficiência, que reivindicaram o direito de
serem reconhecidos como cidadãos e, portanto, sujeitos de direitos de forma igual a todas as
outras pessoas.
Esse movimento foi responsável, dentre outras coisas, pela mudança até mesmo dentro
das instituições voltadas para as pessoas com deficiência. As associações destinadas às
pessoas com deficiência tinham caráter assistencialista. Eram criadas a gerenciadas por
pessoas sem deficiência e as decisões tomadas não levavam em conta seus destinatários. A
partir da década de 1970, as pessoas com deficiência começaram a criar e gerenciar essas
instituições.
A ideia difundida entre eles no AIPD, “nada sobre nós, sem nós” acabou se tornando a
bandeira de toda a luta das pessoas com deficiência, pois buscou garantir o protagonismo
dessas pessoas em relação a tudo o que diz respeito a suas vidas. Esse pensamento se perpetua
ainda hoje nas associações de pessoas com deficiência espalhadas pelo país, pois é através
dessas instituições que as pessoas com deficiência têm reunido forças para reivindicar direitos
e lutar por reconhecimento social.
Uma das principais conquistas desse movimento foi o reconhecimento jurídico das
pessoas com deficiência enquanto sujeitos de direitos e cidadãos iguais aos outros, embora
tenham necessidade de tratamento diferenciado (como adaptações no espaço urbano, por
exemplo). O engajamento político desse grupo de pessoas foi suficiente até mesmo para
modificar trechos do anteprojeto da Constituição da República, suprimindo o capítulo
“Tutelas Especiais” e reconhecendo os direitos das pessoas com deficiência na medida em que
as reconhece como cidadãos iguais a todos os outros.
Outra importante conquista foi em relação à nomenclatura utilizada para fazer
referência a esse grupo de pessoas. Durante muito tempo, termos como “inválidos”,
“aleijados”, “incapacitados”, dentre outros, foram atribuídos às pessoas com deficiência
física, demonstrando o quão estigmatizados eram essas pessoas.
Desde a década de 1980, marco inicial da luta política desse segmento social, esses
termos foram substituídos por outros como “pessoa com necessidades especiais” ou “pessoa
deficiente” ou, ainda, “pessoa portadora de deficiência”. As reivindicações desse grupo de
pessoas giravam em torno do reconhecimento social e político das pessoas com deficiência
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enquanto pessoas, sendo a deficiência apenas uma característica, e não uma identidade
(pessoa deficiente) ou algo que possa ser portado (pessoa portadora de deficiência).
Além disso, a definição do termo “necessidades especiais” não é privativa das pessoas
com deficiência. Pelo contrário, é conceito que se adequa às mais variadas situações de
excepcionalidade que podem ser constatadas na dinâmica social. Um dos legados da
Declaração de Salamanca, em 1994, foi a definição do termo atualmente adotado e
considerado, portanto, adequado para tratá-los. A nomenclatura correta, portanto, é “pessoa
com deficiência”, pois são, antes de tudo, pessoas. A deficiência, neste caso, cumpre sua
função de ser apenas atributo e tal definição encontra amparo jurídico no ordenamento
constitucional desde a incorporação da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas
com Deficiência nos termos do art. 5º, §3º da Constituição da República.
O arcabouço normativo tem evoluído cada vez mais no sentido de reconhecer
juridicamente os direitos das pessoas com deficiência. Contudo, a análise dos dados e a
pesquisa empírica permitiram constatar uma realidade bastante distinta. Tanto as entrevistas
quanto a observação das pessoas com deficiência em situações cotidianas demonstram o
quanto ainda são vítimas da falta de acessibilidade, da falta de reconhecimento social e,
portanto, da sociabilidade deficiente e, por fim, dos próprios estigmas construídos e
perpetuados socialmente, e o quanto todos esses fatores impedem que as pessoas com
deficiência tenham uma vida digna, com liberdade, autonomia e segurança.
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