
 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

70 
 

 

CIDADE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS 

DE DEFICIÊNCIAS 

 

CITY, ACCESSIBILITY AND SOCIAL INCLUSION OF PEOPLE WITH 

DISABILITIES 

Teresa Cristina Della Monica Kodama1 

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7462-1251 

Submissão: 12/02/2020   Aprovação: 07/03/2020 

  

 

RESUMO: 

Os entes públicos devem garantir que todas as pessoas, sem qualquer tipo de restrição à idade 

ou a condição física e em igualdade de condições, tenham acesso a todos os lugares e possam 

circular livremente pela cidade. Deverão criar mecanismos para que esse direito seja 

plenamente usufruído por todos e pelos portadores de deficiência, com a criação de rampas de 

acesso nas calçadas, nos bares, nos restaurantes, nos cinemas, nos teatros, nos supermercados, 

hospitais, praias e em todos os lugares, devem instalar elevadores especiais para as pessoas 

que têm a mobilidade reduzida e  devem disponibilizar de vagas reservadas, acessíveis e 

adaptadas às necessidades de todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Limitações Físicas. Direito fundamental e à 

igualdade. Planejamento e Mobilidade Urbana. 

 

ABSTRACT: 

Public entities must ensure that everyone, without any kind of restriction on age or physical 

condition and under equal conditions, has access to all places and can move freely around the 

city. They should create mechanisms so that this right is fully enjoyed by everyone and the 

disabled, with the creation of access ramps on sidewalks, bars, restaurants, cinemas, theaters, 

supermarkets, hospitals, beaches and everywhere else, they must install special elevators for 

people with reduced mobility and they must have reserved spaces, accessible and adapted to 

the needs of all. 

 
1 Procuradora  do Estado de São Paulo. E-mail: tcdmkodama@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 

O direito à cidadania está previsto no Artigo 1º da Constituição Federal, sendo 

que este artigo define como fundamentos da democracia a soberania, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Todas as pessoas têm os deveres, as obrigações e o direito ao exercício dos 

direitos civis, políticos, socioeconômicos, participação e contribuição para o bem-estar de 

toda a sociedade. 

Os direitos como cidadãos devem ser exercidos plenamente, de modo contínuo, 

por toda a coletividade, resultando na concretização dos direitos humanos, respeitando o 

sagrado princípio da igualdade, sem qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, 

idade, credo, etnia, orientação sexual ou estado civil, e da viabilidade de todos os integrantes 

da convivência social, objetivando a liberdade e a justiça. 

Para que se concretize a plenitude do exercício da cidadania, o cidadão deve 

respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e de toda a 

coletividade, pensando no próximo, nas pessoas que não têm recursos e nas pessoas 

portadoras de deficiência, fazendo com que elas sejam incluídas na sociedade, tendo direito à 

moradia, ao voto, ao vestuário, à educação, à saúde, à segurança e  à acessibilidade; 

Sem a conscientização de toda a coletividade e sem a tomada de providências, 

os direitos dos cidadãos e dos portadores de deficiência física não serão exercidos em sua 

plenitude. 

O Decreto número 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei 

números 10.048, de 8 de novembro de 2000, dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e regulamenta a Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
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normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

No Decreto acima citado, há normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Nesse Decreto, também estão elencadas diretrizes concernentes aos meios de 

transporte coletivo, construções e projetos, acesso à informação e habitação de interesse 

social, entre outros aspectos. 

Esse trabalho tem por escopo dimensionar a dificuldade encontrada pelos 

deficientes, no que se refere a falta de uma política pública adequada e eficaz que torne a vida 

dessas pessoas mais prazerosa, encontrando dificuldade de locomoção nas ruas, nos espaços 

públicos e, por vezes, no espaço privado, em transportes públicos, por vezes inadequados para 

os cadeirantes, que as tornem mais visíveis, que sejam respeitadas por todos, que sejam 

incluídas em cursos profissionalizantes, e, também, na esfera laboral, que sejam aceitas nas 

escolas, que não sofram bullying, que sejam ministradas aulas de  libras, de braile, leitura, 

música e de Artes Plásticas em todas as escolas, para que todos percebam os talentos ocultos 

em cada portador de deficiência. 

Esse trabalho, também, tem por finalidade, demonstrar como mudanças 

comportamentais e de meios de acessibilidade, com planejamento da mobilidade urbana, 

aliado ao conhecimento e o exercício da cidadania por todos, podem fazer com que a 

sociedade conviva de forma harmônica, na fraternidade e exercitando, após conhecerem 

plenamente seus deveres e as suas obrigações, os seus direitos, respeitando integralmente os 

portadores de deficiência, assim como todos os cidadãos. 

  

 

2. CONCEITO DE ACESSIBILIDADE E AS LIMITAÇÕES FÍSICAS 

 Todos nós temos direito de acessibilidade nos centros urbanos, rurais e em 

todos os lugares. 

Acessibilidade é a garantia e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com 

deficiências, tanto auditivas, como visuais e físicas, em todos os ambientes, ou seja, é um 

direito de todos que devem ser respeitados, sendo que o termo acessibilidade deve ser mais 

abrangente e significa a inclusão dos portadores de deficiência na participação em sociedade, 

e em atividades coletivas diversas como acesso às informações, a todos os serviços e, 

também, ao uso de produtos. 
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A pessoa pode ser surdo-cega, ter deficiência visual ou ter cegueira, ter 

deficiência auditiva ou ser surda, ter paralisia cerebral ou ter deficiência física, sendo que, 

para cada deficiência, o atendimento deve ser diferenciado, com qualidade, respeito e com 

segurança. 

Infelizmente, muitos têm incapacidade física para exercerem a plenitude de seu 

direito de ir e vir, de caminhar livremente na cidade ou no campo, devido à problema que 

adquiriram ao nascer ou por problemas ocorridos na vida. 

A acessibilidade é um direito de todos e devem ser respeitados esse direito aos 

deficientes. 

As limitações físicas podem ser como cadeirantes paraplégicos, tetraplégicos, 

com a falta de um dos membros por deficiência desde o ventre materno, devido a uma 

anomalia ou acidente, ao surdo, mudo, aos que têm cegueira, aos portadores de retardo mental 

grave e a todas as demais espécies de limitações que os tornam invisíveis aos olhos da 

sociedade. 

Tratamos aqui da autonomia dos deficientes e da capacidade de inclusão social, 

para que não venham a sofrer abusos, discriminações, humilhações e preconceitos por parte 

da sociedade. 

Aqui, também, deve-se pensar da inexistência do conhecimento da cidadania 

que permeia toda a sociedade e que é ignorada por muitos, exercendo os direitos e afastando 

as obrigações e os deveres que devem ser seguidos juntamente com os direitos. 

Os portadores de deficiência devem ser tratados com equidade, com mesmas 

igualdades de condições com todas as pessoas e muitos ignoram essas condições e os tratam 

com pouca visibilidade. 

 

  

3. DIREITO À IGUALDADE CONTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NAS 

DEMAIS LEIS 

O Artigo 5º, caput, da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 

1988, dispõe que: 

 

“Todos os cidadãos são iguais perante a Lei, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade”. 

 

Os direitos e deveres individuais e coletivos se encontram estampados nos 

incisos I a LXXVIII do referido artigo. 

No inciso I do Artigo 5º há a seguinte menção: 

 

“I - homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição”. 

 

Em assim sendo, todos são iguais perante a Lei e têm igualdade de tratamento, 

direitos e obrigações. sendo que os direitos devem ser entendidos como as prerrogativas 

naturais e inerentes a todos os seres humanos, que são inalienáveis, intocáveis e 

intransponíveis pelo poder político estatal. 

Por outro lado, as garantias são instrumentos constitucionais colocados à 

disposição dos cidadãos, para que os direitos sejam defendidos do abuso, da ilegalidade e do 

uso arbitrário ou excessivo do poder. 

No caput, do Artigo 5º, da Lei Maior, encontram-se os cinco direitos 

fundamentais, que são declinados em setenta e oito incisos. 

Deve-se destacar um direito fundamental importantíssimo que versa sobre o 

direito à igualdade. Este diz que todos devem ser considerados iguais perante à Lei em 

direitos, deveres e obrigações, conforme consta na Magna Carta. Neste caso, pessoas com 

deficiências são iguais perante a Lei e todos os seus direitos devem ser preservados e devem 

ser cumpridos. 

Após uma singela narrativa sobre os direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, com direitos, deveres e garantias fundamentais, da igualdade de tratamento das 

pessoas portadoras de deficiência, resultará no entendimento da dimensão de seus direitos e 

da necessidade da conscientização de toda a sociedade da existência não só da igualdade, mas 

da equidade, de todos caminham lado a lado na busca do mesmo ideal. 

O Artigo 5º, no caput, da Lei Maior, menciona o princípio da igualdade, onde 

todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer espécie. 

São praticados atos discriminatórios contra os vulneráveis de nossa sociedade, 

mesmo existindo legislações que os favorecem, mas que não são cumpridas em sua plenitude. 
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Todos têm um papel importantíssimo dentro da sociedade, onde 

ninguém poderá ser excluído, nos moldes estampados na Constituição da República. 

As pessoas portadoras de deficiência, têm o direito à diferença na igualdade de 

direitos e devem fazer valer os seus direitos de cidadãos, pois inexiste qualquer tipo de 

discriminação.  Têm direito à segurança econômica e social, e, mormente, ao direito de ter 

uma vida digna, com a convivência no âmbito familiar, de exercer o seu direito sem nenhum 

tipo de exploração, de abuso, de discriminação de conduta depreciativa 

A Magna Carta, em seu Artigo 3º, inciso IV, afirma que não pode haver 

qualquer forma de discriminação. 

Podem existir legislações que apresentem sanções e procedimentos aos que não 

respeitarem a norma constitucional, mas as mesmas não são cumpridas plenamente. 

O Decreto número 9.508, de 24 de setembro de 2018, dispõe sobre a reserva às 

pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos 

públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. 

A Constituição Federal vigente, em seu Artigo 227, parágrafo segundo, 

estabelece que a Lei disporá sobre normas de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 

fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

O Artigo 13, da Lei  número 13.296/2008 de São Paulo, isenta de IPVA 

veículo adaptado para ser conduzido por deficiente físico. 

Têm direito à isenção do IPI, do ICMs, do IPVA e do IOF, os portadores de 

deficiência física, visual, auditiva, mental (severa ou profunda), com a redução do preço final 

de 20 a 30% (por cento) para a compra direito nas montadoras e nas concessionárias. 

As isenções tributárias são destinadas às pessoas com deficiência desde o 

nascimento, as que adquiriram doenças durante à vida e aos considerados idosos que têm 

mobilidade reduzida. 

São concedidas as isenções aos portadores de deficiência física que 

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

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, nos moldes da Lei número 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995, em seu Artigo 1º, e no Decreto número 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que regulamenta a Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, que 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2008/lei-13296-23.12.2008.html
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dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção, e em seus Artigos 3º e 4º. 

As isenções também são concedidas aos deficientes visuais em conformidade 

com o parágrafo segundo do Artigo 1º, da Lei número 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com 

a redação dada pela Lei número 10.690, de 16 de junho de 2003, que garante o direito de 

compra de veículo com desconto. 

Os portadores de determinadas doenças crônicas e de outros tipos de 

limitações, por analogia, podem ser contemplados com o benefício. 

E, dentre essas doenças, se encontram o câncer, a hepatite C, a Doença de 

Parkinson, problemas graves de coluna, o diabetes, os portadores de HIV Positivo, os 

hemofílicos,  os que têm problemas sérios de coluna, os que têm artrite reumatoide, os 

portadores de escoliose, artrose derrame, hérnia de disco, bursite, LER e tendinite, podem ser 

exonerados do pagamento de impostos tributários, com embasamento na Lei número 10.690, 

de 16 de junho de 2003. 

E, por derradeiro, os portadores de deficiência mental severa ou profunda, e os 

autistas, que preencham os requisitos definidos pela Portaria Interministerial SEDH/MS 

2/2003. 

Os portadores de deficiência ou o curador, deverão possuir a Carteira de 

Habilitação Especial expedida pelo DETRAN. 

O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente criado pelo Artigo 1° 

do Decreto número 23.131, de 19 de dezembro de 1984, passou a denominar-se Conselho 

Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência, nos moldes do Decreto número 

40.495, de 29 de novembro de 1995, com atribuições contidas em seu Artigo 2º. 

 

 

4. MEIOS DE ACESSIBILIDADE 

Os meios de acessibilidade devem englobar, não somente, os deficientes, assim 

como as pessoas idosas, aos que são obesos, aos anões, às pessoas cegas ou com visão 

reduzida, aos que não sabem ler nem escrever, às grávidas, aos surdos, mudos, crianças, aos 

portadores de muletas, de bengalas, às  pessoas que tenham problemas de coluna, e, como 

dissemos acima, aos que  têm câncer, Doença de Parkinson, aos portadores de HIV Positivo, 

aos hemofílicos,   aos que têm artrite reumatoide, aos portadores de escoliose, aos que 

apresentam artrose, derrame, hérnia de disco, bursite, LER e tendinite, e a todas as pessoas. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

77 
 

 

A acessibilidade deve ser plena a todos os lugares, à informação, aos serviços, 

ao transporte, às construções, em consonância com o respeito, a dignificação e com valoração 

da condição de cidadão. É um direito inerente a todos nós em igualdade de condições. 

Deve existir um planejamento urbano que tenha por finalidade a garantia de 

acessibilidade a todos e a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. 

Deve-se pensar, por exemplo, na disposição das ruas e dos acessos às mesmas, 

às calçadas e os acessos das pessoas portadoras de deficiência às mesmas, como o cadeirante 

e o deficiente visual, o acesso às praias e a devida informação de utilização de equipamentos 

adequados para o uso na praia, o formato e as adaptações das edificações com o intuito de 

facilitar o acesso a todos os portadores de deficiência, tais como elevadores e rampas de 

acesso, a disponibilidade de vagas aos deficientes físicos e o acesso dos mesmos nos 

estacionamentos, a criação de banheiros devidamente adaptados a todas as pessoas portadoras 

de deficiência, a criação de ônibus adaptados para os cadeirantes e aos demais pessoas 

portadoras de deficiência, a falta de planejamento em aeroportos e nas aeronaves de espaços 

reservados e adequados aos portadores de deficiência física, a falta de espaços nos hotéis aos 

portadores de deficiência física, adequação de bancos, de rampas, de locais nos parques, para 

que os deficientes possam usufruir desse espaço público de modo pleno, e deve-se pensar e 

planejar adequadamente, em todas as áreas urbanas ou não, com o intuito de solidificar o livre 

acesso a todas as pessoas. 

Tudo deve ser feito de forma harmônica, em perfeita sintonia e simetria, 

pensando nas necessidades diferentes de cada cidadão que vive em sociedade, devendo ter um 

planejamento e na compreensão de fenômenos na sua globalidade e totalidade. 

Ainda existem muitas barreiras instransponíveis, em virtude de uma falta de 

planejamento e de uma condição de invisibilidade atribuída à falta de uma educação 

plenamente voltada para a cidadania e para a coletividade, obstruindo a participação na 

sociedade em sua plenitude, em total igualdade de condições com todos os cidadãos. 

Como coletividade, devemos estar atentos e temos que ter a consciência de que 

todos têm garantia à acessibilidade, tanto nos edifícios, como nas rodovias, escolas, serviços 

de comunicação e de emergência, de atendimento prioritário nos locais, em todos os meios de 

transportes, em hotéis, restaurantes, em teatros, cinemas, museus e em todos os lugares, 

garantias de todos nós. 
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E um fator muito importante: o do respeito que devemos ter para com as 

pessoas deficientes, pois, assim, com os demais ideais de cidadania, com certeza estaremos 

caminhando com equidade para a concretização de uma sociedade mais justa, humana, 

solidária e igualitária. 

 

  

5. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

A mobilidade nos centros urbanos é preocupante para toda a coletividade e 

para todos os administradores de políticas públicas, pois envolve grandes custos de 

planejamento e soluções a curto ou médio prazo, não se esquecendo da questão com o meio 

ambiente. 

A economia do país sofrerá impactos grandiosos com planejamentos alinhados 

e realizados em simetria, com o intuito de beneficiar a todos os cidadãos. 

Com o aumento populacional em áreas urbanas e uma falta de planejamento 

adequado onde não se vislumbrava essa situação, aliado ao fato da existência de progresso 

hodiernamente, resultou em sérios problemas de adequação dos cidadãos, dificultando a 

mobilidade para os lugares. 

O aumento da população urbana se deve ao enorme fluxo migratório das áreas 

rurais para as cidades, com trânsito em todos os Estados, com motivação na busca de 

melhores condições de vida nas grandes cidades, sem que houvesse um planejamento e uma 

política pública que viesse a atender à infraestrutura no impactante aumento populacional. 

Com o crescente aumento populacional, uma grande parte dos cidadãos 

formaram comunidades nas periferias, com o aumento da pobreza urbana, onde a busca de 

empregos ocorre nas áreas centrais e o deslocamento ocorre no final do dia para as áreas da 

periferia. 

A situação se agrava quando se verifica as condições dos transportes públicos, 

aos serviços de saúde e às escolas, pois a demanda passou a ser maior em detrimento da 

dificuldade de planejamento em curto espaço de tempo com o aumento populacional nas 

grandes cidades e, mormente, nas periferias. 

Aliado a esses fatores, nos deparamos com as pessoas portadoras de deficiência 

e a dificuldade de locomoção para aqueles que residem nas periferias e distante dos centros 

urbanos. A dificuldade de mobilidade é grande nas grandes cidades, mas a mobilidade nas 

periferias se agrava de modo intenso. 
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Existe uma sobrecarga dos sistemas de transporte e a valorização das áreas 

centrais, elevando o curso da locomoção. 

Visando aliviar o impacto, a criação de linhas de metrô, a construção de novas 

estações é de crucial importância, mas o empreendimento é muito alto para uma situação que 

deve ser resolvida de forma imediata. 

Em assim sendo, alternativas visam conter a demanda de pessoas, como a 

criação de mais transportes públicos, como ônibus e trens, e o incentivo na utilização de 

bicicletas e de deslocamentos a pé. 

O planejamento do deslocamento dos cidadãos deve ocorrer 

concomitantemente com o aumento populacional urbano, com a preservação de áreas, visando 

a garantia de mobilidade das grandes cidades agora e no futuro. 

Os desafios enfrentados pelo Poder Público sobre a mobilidade urbana, de um 

modo geral, são preocupantes, torna-se significativo às pessoas que são portadoras de 

deficiência que necessitam de planejamentos adequados às necessidades apresentadas, que se 

reforcem as políticas públicas em seu benefício. 

Se existem dificuldades nos centros urbanos, a mobilidade e a acessibilidade 

dos deficientes aumentam nas periferias, onde a situação se agrava pela inadequação e pela 

falta de planejamento naqueles locais. 

O rumo poderá ser alterado se existir um planejamento direcionado para todas 

as pessoas e para as pessoas portadoras de deficiência, visando atender a todos em igualdade 

de condições. 

  

 

6. A VISIBILIDADE DOS DEFICIENTES 

Em decorrência das atividades cotidianas, da vida apressada, da habitualidade 

em que vemos algumas situações que se tornam corriqueiras, as pessoas infelizmente não têm 

a visibilidade e a atenção que deveriam ter, tanto pela coletividade, quanto pelo poder público. 

Aliado ao fato de que todos devem ter conhecimento da cidadania e devem 

aprender a viver em sociedade, de acordo com o Artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, a 

maioria das pessoas está egocêntrica e não pensa no próximo como irmão, como cidadão com 

os mesmos deveres, obrigações e direitos, mas o trata como aprendeu erroneamente e persiste 

nesse pensamento. Por isso, muitas questões relacionadas à cidadania devem ser ensinadas 
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nas escolas na tenra idade, para que as crianças cresçam com um espírito coletivo, humano e 

de união de todos, para a construção de um país em igualdade de condições e plenamente 

solidário. 

Todos têm direito à moradia, à alimentação, ao vestuário, à saúde, à educação, 

à segurança e a exercer plenamente todos os direitos como cidadãos, caminhando lado a lado 

na busca de um mesmo ideal. 

Muitas vezes não são tratados com a dignidade e com a respeitabilidade 

exigidas por Lei, pelo amor ao próximo e pela regra de convivência em sociedade. 

Todas essas pessoas são cidadãs, com direitos preservados e garantidos pela 

Lei Maior, sendo merecedoras da atenção e de cuidado do Poder Público, e por toda a 

sociedade. 

A essência deve prevalecer em todas as situações e mudanças comportamentais 

significativas devem ser despertadas pela sociedade, para que todos possam ser respeitados, 

valorizados, com a dignificação tão esperada, com a consonância de ações que culminem em 

uma verdadeira sociedade justa, fraterna, solidária, igualitária e com equidade. 

Muito ainda deve ser feito para a inclusão dos deficientes em todas as esferas, 

em todos os locais e em todas as situações. 

É um trabalho que deve ser feito entre os cidadãos, o Poder Público e a 

sociedade, com políticas públicas adequadas e efetivas a atender a todos, levando às pessoas 

como exercer a plenitude da cidadania, o respeito que todos têm que ter para com o próximo e 

que merecem como seres humanos. 

Todas as pessoas que são marginalizadas e que não são aceitas plenamente pela 

sociedade, algo reprovável, têm os seus talentos que residem em cada ser, devendo expressá-

los das mais diversas formas, contribuindo para toda a coletividade. 

Sem uma visão diferenciada das situações, não avançaremos como sociedade, 

resultando na estagnação, na continuidade da invariabilidade e da falta de amor.    

  

 

7. INCLUSÃO PLENA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

A Lei número 13.146, de 06 de julho de 2015, instituiu a Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, criando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

É importante que se transcreva o Artigo 2º da indigitada Lei, a saber: 
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“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.”.  

 

A inclusão de pessoas portadoras de deficiências físicas ou de necessidades 

especiais em todos os recursos da sociedade, ainda é muito incipiente no Brasil, merecendo 

uma política pública de inclusão nas escolas e nos currículos escolares. 

As pessoas que têm alguma deficiência são discriminadas no local onde vivem 

e não têm espaço no mercado de trabalho, sendo um problema estrutural das sociedades onde 

foram marginalizadas e consideradas não aptas para as atividades. 

Não são respeitadas, são atendidas de forma precária, sem o cumprimento de 

seus direitos mesmo com legislações existentes, resultando em condutas preconceituosas e de 

ações desumanas. 

Não se dá atenção devida à essência, ao potencial e a capacidade das pessoas, 

aos talentos existentes em cada ser, mas, somente nas dificuldades, nos eventuais 

impedimentos e nas aparências dos deficientes. 

A inclusão em todos os lugares é de crucial importância e de um direito 

previsto na Magna Carta de 1988, no Estatuto e nas legislações existentes, com o intuito de 

resgatar a respeitabilidade, a dignidade, a valorização da pessoa humana, possibilitando amplo 

desenvolvimento e o acesso a todos os recursos existentes. 

Quando nasce uma criança portadora de deficiência, os pais se sentem 

inseguros, temerosos e com a certeza de que terão de enfrentar situações de discriminações e 

de isolamento do portador de deficiência, aliado ao fato de que o profissional de saúde, 

inúmeras vezes, expõe a limitação decorrente da deficiência dando um diagnóstico negativo, 

deixando de lado os pontos positivos,  sem demonstrar e informar a superação existente, a 

forma de desenvolvimento, os procedimentos para a melhoria da situação e os tratamentos a 

serem feitos. O quadro que apresentam leva a uma extrema frustração e ao sentimento de 

culpa dos pais que, inexperientes, se sentem impotentes à frente da situação, não 
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vislumbrando caminhos para a inclusão social. O fortalecimento emocional adquirido durante 

à vida, será o sustentáculo dos portadores de deficiência e de seus familiares. 

Cada deficiência merece uma atenção e um tratamento especial para uma 

melhoria da situação, e para que haja a superação em cada etapa. 

A falta de se levar ao conhecimento de toda a sociedade do direito à inclusão 

social dos deficientes, resulta no entendimento que se torna uma agravante, um problema 

maior que o apresentado, tornando-as incapazes e sem direito. 

No tocante aos portadores de deficiência que não têm recursos, o caso se 

agrava assustadoramente, pois inexiste um bom atendimento, não são valorizados, respeitados 

e o local onde vivem desconhecem verdadeiramente a problemática. 

Por outro lado, há inúmeras legislações que não são respeitadas e que são 

ignoradas, e a continuidade das políticas públicas não são permanentes. 

Devem ser criadas legislações mais eficazes, aliado ao aprofundamento da 

temática da cidadania nas escolas, visando à inclusão dos portadores de deficiência em todos 

os locais, mormente no que se refere à acessibilidade, educação, segurança, esporte, saúde e à 

cultura. 

Devem ser despertados os talentos existentes em cada portador de deficiência. 

O trabalho deve ser de sensibilização e de educação para que sejam 

preservados e respeitados todos os direitos dos portadores de deficiência. 

  

 

8. LEGISLAÇÃO 

 As legislações existem, mas seus regramentos não são plenamente cumpridos. 

O direito à acessibilidade deve ser assegurado a todos os cidadãos, visando 

uma qualidade de vida digna para as pessoas portadoras de deficiência, em geral, aos idosos, 

às crianças, aos adolescentes e a todos os que enfrentam barreiras à acessibilidade. 

Para que exista a igualdade de direitos, o conhecimento dos direitos é 

fundamental, resultando na efetiva inclusão social. 

A garantia do direito à acessibilidade deve ser assegurada a todo cidadão, com 

ou sem deficiência, para promoção da qualidade de vida tanto das pessoas adultas e do idoso, 

quanto da criança e do adolescente, já que todo ser humano enfrenta barreiras à acessibilidade 

ao longo de sua existência. Por isso, conhecer a fundo os seus direitos é a melhor maneira de 

fazer predominar a igualdade de direitos, traduzida na plena e efetiva participação e inclusão. 
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O conhecimento da temática e do exercício da cidadania está ao alcance de 

todos os cidadãos. 

Existem várias legislações que merecem ser destacadas e que embasam os 

direitos dos portadores de deficiência, a saber: 

  

I. O Ministério dos Direitos Humanos – MDH celebra no dia 11 de outubro, o Dia 

Nacional da Pessoa com Deficiência Física. A data foi instituída pela Lei número 

2.795, promulgada em 15 de abril de 1981 pelo Governo de São Paulo e 

posteriormente comemorada em todo o território nacional; 

II. Artigos 224 e 227 da Constituição Federal de 1988; 

III. Em 1992, a ONU instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que 

passou a ser comemorado todo dia 03 de dezembro; 

IV. Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a Política 

Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência; 

V. Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI. Decreto número 3.956, de 8 de outubro de 2001, que promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência; 

VII. Lei número 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, que restaura a vigência da Lei número 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte 

autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto 

de importação para os produtos que especifica; 

VIII. Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras); 

IX. Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis números 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

84 
 

X. Lei número 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com 

deficiência visual de ingressar e de permanecer nos ambientes de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia; 

XI. Decreto número 5.904, de 21 de setembro de 2006, que regulamenta a Lei número 

11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência 

visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-

guia; 

XII. Lei número 11.133, de 14 de julho de 2005, que institui o Dia Nacional de Luta da 

Pessoa Portadora de Deficiência; 

XIII. Decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei número 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), e o Artigo 18 da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 

XIV. Decreto número  6.214, de 26 de setembro de 2007 que regulamenta o benefício de 

prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso 

de que trata a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei número 10.741, de 

1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao Artigo 162 do Decreto número 3.048, de 

6 de maio de 1999; 

XV. Decreto Federal número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

XVI. Decreto número 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que aprova o Programa Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH-3); 

XVII. Decreto número 7.612, de 17 de novembro de 2011, que institui o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite; 

XVIII. Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis números 

3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 

1943, e das Leis números 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 

novembro de 1975; 

XIX. Lei número 12.622, de 8 de maio de 2012, que institui o Dia Nacional do Atleta 

Paralímpico; 
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XX. Lei número 12.764, de 27 de dezembro 2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o 

parágrafo 3º do Artigo 98 da Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

XXI. Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

  

Essas são algumas das legislações existentes e que tratam das pessoas 

portadoras de deficiência. 

  

 

9. CONCLUSÃO 

Para que haja a inclusão social dos deficientes, deve ocorrer um trabalho de 

sensibilização e de conscientização de todos os cidadãos por parte de todos os segmentos da 

sociedade, a importante capacitação de todos os profissionais das mais diversas áreas de 

atendimento aos portadores de deficiência, a elaboração de projetos e o encaminhamento aos 

entes públicos, dando embasamento a todos os direitos dos portadores de deficiência e a 

ampla divulgação de legislações que tem por fulcro o embasamento dos direitos dos 

portadores de deficiência. 

A capacitação de profissionais é de vital importância, pois, muito poderão 

contribuir para a mudança comportamental de todos da sociedade. 

A implementação da temática da cidadania nas escolas, dando enfoque a vários 

temas, dentre eles, o da deficiência, será primordial para que tenha, conhecimento e para que a 

inclusão social dos deficientes seja natural, de acolhimento, de respeito e de dignidade. 

O professor deverá conhecer as várias deficiências existentes, ensinar aos 

alunos e demonstrar que, mesmo existindo as eventuais limitações, o deficiente poderá 

demonstrar sua capacidade e as suas habilidades em outras atividades. 

O ensino de Artes Plásticas, de música, da cultura, dos esportes e o 

aprendizado da tecnologia nas escolas é de extrema importância para o desenvolvimento dos 

alunos e dos portadores de deficiência. 

Para a educação inclusiva, o professor tem papel fundamental, pois 

demonstrará a todos a naturalidade e a igualdade no tratamento dos portadores de deficiência, 

fazendo com que haja uma integração total entre o professor, os alunos e os alunos portadores 

de deficiência. 
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Aqui tratamos da cibercultura, onde a tecnologia é aliada aos professores e 

alunos, colaborando no processo educativo e na amplitude do conhecimento. 

A mídia e as redes sociais são fortes aliadas para que alterações culturais 

significativas sejam realizadas de modo rápido, eficaz, onde uma grande maioria de cidadãos 

receberá a informação e o aprendizado. 

No tocante às políticas públicas, deve-se implementar projetos e planos 

governamentais que visam a desmitificação dos deficientes, com o lema de educação para 

todas as pessoas. 

Para a desconstrução de um estereótipo de modo efetivo, direto, claro e eficaz, 

todo o trabalho realizado pode não surtir os efeitos necessários. 

A realização de palestras, de rodas de conversas e de debates, por mais que 

tenham a sua importância, não levam a lugar algum. 

A concretização de ações é a forma de mudar várias situações. 

Todos nós temos o compromisso com a inclusão de todos os marginalizados, e, 

também, com os portadores de deficiência. 

Todos os que são chamados invisíveis aos olhos da sociedade, aos que não 

querem enxergar o brilho existente em todas as pessoas, podem ser participativos, produtivos 

e exercerem a cidadania de modo abrangente. 

A sociedade tem um papel essencial para a transformação de situações, para a 

inclusão social, para a visibilidade dos chamados invisíveis, e para que todos, sem exceção, 

sejam considerados verdadeiramente cidadãos em suas obrigações, deveres e direitos, possam 

exercer atividades, possam estar no mercado de trabalho, possam aprender artes, música, 

esportes e serem grandes artistas e esportistas, e possam ter a acessibilidade e transitar 

livremente com total segurança, em todos os locais. 

Devem existir políticas públicas que tenham por embasamento modificações 

estruturais. 

Como foi dito acima, o planejamento do deslocamento dos cidadãos deve 

ocorrer em conformidade com o aumento populacional urbano, visando a garantia de 

mobilidade das grandes cidades agora e futuramente. 

 Deve-se pensar no tratamento das pessoas deficientes com adaptações 

necessárias para que tenham acesso a todos os locais, sem barreiras, dando a todos a 
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autonomia e a capacidade de inclusão social, extirpando toda a espécie de abuso, de 

discriminações, de humilhações e preconceitos por parte da sociedade. 

Para que tenhamos uma sociedade fraterna, justa, igualitária, solidária, que 

preserva a equidade e que concede oportunidade aos cidadãos, todos devem estar unidos nesse 

mesmo ideal, sendo que, onde há a união, o mesmo objetivo e a grandeza de propósitos, a 

vitória prevalecerá e todos viverão em perfeita simetria e harmonia. 
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AO USO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, REDUZ O IMPOSTO DE 

IMPORTAÇÃO PARA OS PRODUTOS QUE ESPECIFICA -

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10182.htm. Acesso em 09 de 

fevereiro de 2020; 

LEI NÚMERO 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002 – DISPÕE SOBRA A LINGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) -

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em 08 de fevereiro de 

2020; 

LEI NÚMERO 11.126, DE 27 DE JUNHO DE 2005 – DISPÕE SOBRE O DIREITO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL DE INGRESSAR E DE PERMANECER NOS 

AMBIENTES DE USO COLETIVO ACOMPANHADO DE CÃO-GUIA -

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11126.htm. Acesso em 10 

de fevereiro de 2020; 

LEI NÚMERO 11.133, DE 14 DE JULHO DE 2005 – INSTITUI O DIA NACIONAL DE 

LUTA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA -

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm. Acesso em 10 

de fevereiro de 2020; 

LEI NÚMERO 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012 – INSTITUI AS DIRETRIZES DA 

POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA; REVOGA DISPOSITIVOS DOS 

DECRETS-LEIS NÚMEROS 3.326, DE 3 DE JUNHO DE 1941, E 5.405, DE 13 DE ABRIL 

DE 1943, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), APROVADA PELO 

DECRETO-LEI NUMERO 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, E DAS LEIS NÚMEROS 

5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973, E 6.261, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975 -

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm. Acesso em 07 de 

fevereiro de 2020; 

LEI NÚMERO 12.622, DE 8 DE MAIO DE 2012 – INSTITUI O DIA NACIONAL DO 

ATLETA PARAOLÍMPICO - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/L12622.htm. Acesso em 12 de fevereiro de 2020; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10182.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11126.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12622.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12622.htm
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LEI NÚMERO 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 – INSTITUI A POLÍTICA 

NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA; E ALTERA O PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 98, DA LEI 

NÚMERO 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 -

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em 11 de 

fevereiro de 2020; 

LEI NÚMERO 13.146, DE 06 DE JULHO DE 2015 - INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA (STATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) -

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm, Acesso em 07 de 

fevereiro de 2020; 

(ONZE) 11 DE OUTUBRO – DIA NACIONAL DO DEFICIENTE FÍSICO -

 https://www.mundolivrefm.com.br/11-de-outubro-dia-nacional-do-deficiente-fisico/., Acesso 

em 11 de fevereiro de 2020; 

  

(TRÊS) 3 DE DEZEMBRO DE 1992: DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA - http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/1395-3-de-

dezembro-dia-internacional-da-pessoa-com-deficiencia. 
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