
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. CON-VIVENDO 

2. TRATANDO ADEQUAD

3. CONVIVENDO COM O CADEIRANTE

4. CONVIVENDO COM QUEM USA MULETAS

5. CONVIVENDO COM O DEFICIE

6. CONVIVENDO COM O DEFICIE

7. COMO RECEPCIONISTAS DE CLÍNICAS E MÉDICOS PODEM 

ATENDER MELHOR AO DEFICIENTE AUDITIVO

8. CONVIVENDO COM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL

9. CONVIVENDO COM PESSOAS COM 

OU COGNITIVA 

10. CONVIVENDO COM PESSOAS 

11. PORQUE VOCÊ NÃO VÊ TANTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

12. O QUE VOCÊ PODE FAZER POR ELAS?

13. Anexo I - DATAS IMPORTANTES SOBRE PESSOAS COM  

DEFICIÊNCIA 

14. Anexo II - ALFABETO 

15. Anexo III - POESIA “UM MINUTO DE NORMALIDADE

16. Anexo IV - SIGNIFICADO 

REFERENTES A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ATENDIMENTO PREFERENCIAL

 

 

1 

 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

ADEQUADAMENTE 

CONVIVENDO COM O CADEIRANTE 

CONVIVENDO COM QUEM USA MULETAS 

O DEFICIENTE VISUAL OU CEGO 

CONVIVENDO COM O DEFICIENTE AUDITIVO OU SURDO

COMO RECEPCIONISTAS DE CLÍNICAS E MÉDICOS PODEM 

ATENDER MELHOR AO DEFICIENTE AUDITIVO 

CONVIVENDO COM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL

CONVIVENDO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

PESSOAS AUTISTAS 

PORQUE VOCÊ NÃO VÊ TANTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

O QUE VOCÊ PODE FAZER POR ELAS? 

DATAS IMPORTANTES SOBRE PESSOAS COM  

ALFABETO LIBRAS 

POESIA “UM MINUTO DE NORMALIDADE” 

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AO 

ATENDIMENTO PREFERENCIAL 

 
 

 

02 

02 

03 

03 

04 

NTE AUDITIVO OU SURDO 05 

COMO RECEPCIONISTAS DE CLÍNICAS E MÉDICOS PODEM 06 

CONVIVENDO COM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL 08 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 08 

09 

PORQUE VOCÊ NÃO VÊ TANTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? 11 

11 

DATAS IMPORTANTES SOBRE PESSOAS COM  12 

13 

 14 

DOS SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE 15 

 



 

 

2 
 

1. CON-VIVENDO 
 O Dicionário Eletrônico Houaiss define CONVIVER 
como viver em proximidade, ter relações cordiais, dar-se 

bem, adaptar-se, habituar-se a condições extrínsecas 

(físicas, culturais etc.), compartilhar do mesmo espaço, 

coexistir. Conviver é inerente ao ser humano, quer 
tenham alguma deficiência ou não. Assim, con-viver é 
viver-com.  
 Quando se trata de conviver com Pessoas com Deficiência (PcD), as 
relações de humanas adquirem peculiaridades que devem ser conhecidas por 
todas as pessoas sem deficiência. Esta cartilha resumida é uma coletânea de 
regras de boa convivência com as pessoas com deficiência, as quais trarão 
benefícios imensos para ambas as partes. Viver em proximidade, relacionar-
se, compartilhar o mesmo espaço, coexistir, são coisas que fazem parte de 
nossa caminhada em direção ao respeito e à solidariedade. E isso, todos nós 
queremos. 
  

2. TRATANDO ADEQUADAMENTE 
 Qual o termo correto para se referir à 
pessoa que tenha algum tipo de deficiência?  
 De acordo com o Decreto Federal nº 
6.949/2001; de acordo com a Recomendação 
n° 01/2014 do Conselho Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência - CONADE) e de acordo com a Lei nº 13.146/2015 
(que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), o nome correto para se referir a qualquer pessoa 
que tenha deficiência é tão somente “PESSOA COM DEFICIÊNCIA” com a sigla 
PcD.  
 Não se usa mais expressões como: “Pessoa com necessidades 

especiais”, “Pessoa portadora de necessidades especiais” e nem “Pessoa 

portadora de deficiência”. Acima de tudo, trate a pessoa com deficiência 
como você gostaria de ser tratado: com o devido RESPEITO.  
 
 

 

                                                           
1
 Este decreto promulga no Brasil a Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados pelos Estados-membros em Nova York, em 30 de março de 2007. 

"Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e 

os Profetas" (Mateus 7:12) 
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3. CONVIVENDO COM O CADEIRANTE   
(PESSOA QUE USA CADEIRA DE RODAS) 

a) Não se apoie na cadeira de rodas. A cadeira como que faz 

parte do corpo da pessoa. Apoiar-se ou encostar-se na 
cadeira é o mesmo que apoiar-se ou encostar-se no corpo 
da pessoa. 

b) Se você desejar, ofereça ajuda, mas não insista. Se precisar 
de ajuda, ele (a) aceitará seu oferecimento e lhe dirá o que fazer. Se você 
forçar ajuda, pode até mesmo causar insegurança.  

c) Não tenha receio de usar palavras como "caminhar", "correr" "andar". Os 
cadeirantes também as usam. 

d) Quando você e um cadeirante saírem juntos (restaurante, casa, teatro, 
cinema, praça...), verifique antes as eventuais barreiras arquitetônicas 
presentes no local. Exija acessibilidade desses lugares.  

e) Se a conversa durar mais que alguns minutos, sente-se, se possível, de 
modo a ficar no mesmo nível do olhar do cadeirante. Para uma pessoa 
sentada não é confortável ficar olhando para cima durante um período 
longo. 

f) Não estacione seu automóvel em lugares reservados ao cadeirante. Tais 
lugares são reservados por necessidade e não por conveniência. O espaço 
reservado é mais largo que o usual, a fim de permitir que a cadeira de 
rodas fique ao lado do automóvel e o cadeirante possa sair e sentar-se na 
cadeira de rodas, e vice-versa. Além disso, o lugar reservado é próximo à 
entrada de prédios para facilitar o acesso dessas pessoas. 

g) Ao ajudar um cadeirante a descer uma rampa inclinada, ou degraus altos, 
é preferível usar a "marcha a ré" na cadeira, para evitar que, pela excessiva 
inclinação, a pessoa perca o equilíbrio e possa cair para frente. 

 
 

4. CONVIVENDO COM QUEM USA MULETAS 
a) Acompanhe o ritmo de sua marcha. 
b) Tome os cuidados necessários para que ele (a) não tropece. 
c) Deixe as muletas sempre ao alcance das suas mãos. 
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5.CONVIVENDO COM O DEFICIENTE VISUAL OU CEGO 
a) Ofereça sua ajuda sempre que a pessoa cega parecer 

necessitar. 
b) Mas não ajude sem que ele (a) concorde. Sempre 

pergunte antes de agir. Se você não souber como ajudar, 
peça explicações de como fazê-lo. 

c) Para guiar uma pessoa cega, ELA deve segurar-lhe pelo 
braço, de preferência, no cotovelo ou no seu ombro. Não a pegue pelo 
braço; além de perigoso, isso pode assustá-la. À medida que encontrar 
degraus, meios fios e outros obstáculos, vá orientando-a verbalmente em 
tom de voz normal. Em lugares muito estreitos para duas pessoas 
caminharem lado a lado, ponha seu braço para trás de modo que a pessoa 
cega possa segurar e seguir-lhe. 

d) Ao ir embora, informe a pessoa cega que vai sair. É desagradável para 
qualquer pessoa ficar falando sozinho. Não evite palavras como "cego", 
"olhe" ou "veja"; as pessoas cegas também as usam com naturalidade. 

e) Ao explicitar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro e específico 
possível. Não se esqueça de indicar os obstáculos que existem no caminho 
que ela vai seguir. Como algumas pessoas cegas não tem memória visual, 
não se esqueça de indicar as distâncias em metros ou passos (p.ex. "uns 
vinte passos para frente"). Mas se você não sabe corretamente como 
direcionar uma pessoa cega, diga algo como "eu gostaria de lhe ajudar, 

mas como é que devo descrever as coisas?” Ele (a) lhe dirá. 
f) Ao guiar uma pessoa cega para uma cadeira, guie a sua mão para o 

encosto da cadeira, e informe se a cadeira tem braços ou não. Num 
restaurante, é de boa educação que você leia o cardápio e os preços. 

g) Quando você estiver em contato social ou trabalhando com pessoas com 
deficiência visual, não pense que a cegueira possa vir a ser problema e, por 
isso, nunca as exclua de participar plenamente, nem procure minimizar tal 
participação. Deixe que elas decidam como participar. Proporcione à 
pessoa cega a chance de ter sucesso ou de falhar, tal como qualquer outra 
pessoa. 

h) Quando são pessoas com baixa visão (alguém com sérias dificuldades 
visuais), proceda com o mesmo respeito, perguntando-lhe se precisa de 
ajuda, quando notar que ela está em dificuldade. 

i) O cão guia da pessoa cega nunca deve ser distraído do seu dever de guia. 
Ele está trabalhando. 



 

 

j) Uma pessoa cega é como você, só que não enxerga; trate
respeito que você trata uma pessoa que enxerga.

6. CONVIVENDO COM O 
Muitas pessoas consideram problemas de audição uma 

questão só do deficiente, mas 
mais de uma pessoa, e 
maior no comunicador (pessoa sem defi
no receptor (deficiente auditivo)

A deficiência auditiva tem gra
perda auditiva até perda severa e completa.
poucos em alguns tipos de 
pessoa ouvir, mas não entender

A deficiência auditiva é uma deficiência que você não “vê” de imediato na 
pessoa, o que causa muitas dificuldades, mas 
amigos, família e atendentes
qualidade de vida do deficiente auditivo

 

a) Fale claramente, num tom normal de voz, 
mas não exagere. Fale com
pedido para falar mais devagar

b) Cuide para que o deficiente auditivo
lábios fica impossível se você gesticula, 
alguma coisa na frente dos lábios, ou fica 

c) Fale sempre de frente pra pessoa, nunca no lado, muito menos atrás dela.
d) Mude frases não compreendidas ao invés de repet

auditivo pode compreender melhor outras palavras.
e) Gritar nunca adianta

especialmente se a pessoa estiver usando um aparelho auditivo
f) Seja expressivo na face e nos gestos

ouvir as mudanças sutis do to
seriedade, eles "lerão" as suas e
do seu corpo para entender o

g) Se você quer falar a
sinalizando com a mão ou tocando no seu b

                                                           
2
 Campo auditivo é o conjunto de sons com 

o ouvido humano pode ouvir. Os sons audíveis 
3
 Aparelho de Amplificação Sonora Individual
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Uma pessoa cega é como você, só que não enxerga; trate
respeito que você trata uma pessoa que enxerga. 

 
ENDO COM O DEFICIENTE AUDITIVO OU 

uitas pessoas consideram problemas de audição uma 
, mas o ato de comunicar envolve 
e é depositada responsabilidade 
(pessoa sem deficiência) e menos 

no receptor (deficiente auditivo).   
tem graus que vai desde uma leve 

perda auditiva até perda severa e completa. Se a perda auditiva ocorrer aos 
ns tipos de sons do campo auditivo2, pode chegar a

entender os sons.  
é uma deficiência que você não “vê” de imediato na 

pessoa, o que causa muitas dificuldades, mas o amparo e compreensão dos 
e atendentes diversos, são fundamentais na busca pela 

deficiente auditivo. Algumas dicas de convivência:

num tom normal de voz, distinguindo palavra por palavra, 
Fale com velocidade normal, salvo quando lhe for 

pedido para falar mais devagar ou mais alto. 
deficiente auditivo enxergue sua boca. A

impossível se você gesticula, fala comendo, 
alguma coisa na frente dos lábios, ou fica à contraluz. 
Fale sempre de frente pra pessoa, nunca no lado, muito menos atrás dela.

compreendidas ao invés de repeti-las, já que o deficiente 
auditivo pode compreender melhor outras palavras. 
Gritar nunca adianta, geralmente atrapalha o en
especialmente se a pessoa estiver usando um aparelho auditivo

na face e nos gestos. Como o deficiente auditivo
sutis do tom de sua voz indicando sarcasmo ou 

ão" as suas expressões faciais/gestos ou movimentos 
do seu corpo para entender o que você quer comunicar. 
Se você quer falar a uma pessoa surda, chame atenção dela, seja 

com a mão ou tocando no seu braço. Enquanto estiverem 

com frequências (sons graves e agudos) e com  intensidades (sons fracos e fortes) que 
. Os sons audíveis para nós, tem frequências de 20 Hertz até 20.000 Hertz.

Aparelho de Amplificação Sonora Individual 

Uma pessoa cega é como você, só que não enxerga; trate-a com o mesmo 

TE AUDITIVO OU SURDO 
uitas pessoas consideram problemas de audição uma 

o ato de comunicar envolve 
responsabilidade 

menos 

leve 
Se a perda auditiva ocorrer aos 

, pode chegar ao ponto da 

é uma deficiência que você não “vê” de imediato na 
amparo e compreensão dos 

são fundamentais na busca pela 
Algumas dicas de convivência: 

distinguindo palavra por palavra, 
salvo quando lhe for 

enxergue sua boca. A leitura dos 
fala comendo, põe a mão ou 

Fale sempre de frente pra pessoa, nunca no lado, muito menos atrás dela.  
, já que o deficiente 

, geralmente atrapalha o entendimento, 
especialmente se a pessoa estiver usando um aparelho auditivo (AASI3).  

o deficiente auditivo não pode 
sua voz indicando sarcasmo ou 

gestos ou movimentos 
 

uma pessoa surda, chame atenção dela, seja 
raço. Enquanto estiverem 

nsidades (sons fracos e fortes) que 
Hertz até 20.000 Hertz. 
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conversando, mantenha contato visual. Se você olhar para outro lado 
enquanto está conversando o deficiente auditivo pode pensar que a 
conversa terminou. 

h) Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção (“sotaque de surdo”4). Se 
você tiver dificuldades para entender o que uma pessoa surda está 
falando, peça que ela repita. Se ainda não entender, peça-lhe para 
escrever ou digitar no celular (bloco de notas) ou num aplicativo de celular 
(whatsapp). O que interessa é comunicar-se com a pessoa surda. O 
método não é o que importa. 

i) Se o surdo está acompanhado por um intérprete de LIBRAS 5 , fale 
diretamente à pessoa surda, não ao intérprete. 

j) Ao planejar um encontro, lembre-se que os avisos visuais ou impressos são 
úteis aos participantes surdos. 

k) Se forem ver um filme em casa, providencie no Menu do DVD para 
aparecer a legendas visíveis (OC - Opened Caption) do filme. Se for na TV, 
acione no controle remoto a legenda oculta (CC - Closed Caption). Se for ao 
cinema, escolha um filme legendado (reclame com o gerente se o cinema 
não oferecer isso). 

l) Falar num ambiente ruidoso (música, TV, conversas...) dificulta o 
entendimento, principalmente se a pessoa usar aparelho auditivo. Chame-
o para um lugar externo ou mais silencioso.  

m) Não jogue culpa na pessoa deficiente pela frustração na comunicação 
dizendo "você não está entendendo", "você não ouviu direito", pois a isso 
significa que você falhou em comunicar. 

n) O Brasil tem duas línguas oficiais: o Português e a LIBRAS. Aprender a 
LIBRAS é um gesto de amor!   

 
7. COMO RECEPCIONISTAS DE CLÍNICAS E MÉDICOS PODEM ATENDER 

MELHOR AO DEFICIENTE AUDITIVO  
Orientações destinadas principalmente para clínicas de 

otorrinolaringologia e fonoaudiologia, as quais recebem o 
maior público de deficientes auditivos: 
a) Disponibilize o aplicativo Whatsapp da clínica para 

marcação de consulta. 

                                                           
4
 Sotaque de surdo é um jeito anasalado peculiar do surdo falar. Alguns fonemas parecem também desaparecer na pronuncia  

das palavras e há também maior rapidez na fluência da voz.  
5
 Língua Brasileira de Sinais. 



 

 

b) Não fale gritando no telefone, isso dificulta mais a compreensão. Se tiver 
que ligar, ligue para o celular do 
(geralmente o som do celular 
somente se não conseguir via mensagem de texto. Tenha na agenda um 
fone de um parente que seja

c) Parece-me que os balcões de 
esconder a atendente então, por favor, 
for atender um deficiente auditivo
usa aparelho auditivo, ou 
assim: “o quê?”, “como?

d) Não fale com o deficiente auditivo 
escrevendo ou fazendo outra coisa. Posicione seu rosto de frente para a 
pessoa para que ela possa ler seus lábios.

e) Ao atendê-lo, desligue 
ruído-ambiente atrapalha a compreensão para q
auditivo. 

f) Se o deficiente auditivo 
com legenda (CC - Closed Caption

som da TV misturado ao
g) Geralmente os ambiente

reverberantes7, fato que 
auditivo. Providencie revestimentos acústicos ou cortinados para os 
ambientes. Isso ajudará

h) Para médicos e atendentes: a
i) Ponha-se no lugar do deficiente auditivo 

tratado.   
 
 

 
                                                           
6
  O implante coclear é um dispositivo eletrônico para pessoas com perda auditiva de grau severo a profundo. Ele funciona 

transformando sons em estímulos elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo. Constitui
interna implantada na cabeça acima do ouvido e ligada na cóclea. E uma unidade externa, o processador de fala, que é um 
microfone moderno que leva os sons até a cóclea e desta até o nervo auditivo, proporcionando aos seus usuários a sensação 
auditiva próxima ao de um ouvido humano. Tem o apelido de “ouvido biônico”. 
7
 Reverberação é a persistência de um som depois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte e que ocorre como 

resultado de reflexões nas paredes de um recinto total ou parcialmente 
compreensão das falas de quem usa aparelho auditivo ou implante coclear. 
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Não fale gritando no telefone, isso dificulta mais a compreensão. Se tiver 
ligue para o celular do deficiente auditivo e não pra fone fixo 

(geralmente o som do celular é melhor que o som de 
omente se não conseguir via mensagem de texto. Tenha na agenda um 

que seja ouvinte. 
s balcões de clínicas foram feitos para distanciar e 

esconder a atendente então, por favor, levante-se e aproxime
deficiente auditivo. É fácil identificá-lo 

ou implante coclear6 ou é a pessoa que te re
como?” “desculpe, não entendi”, “pode repetir

deficiente auditivo olhando para o seu computador ou 
escrevendo ou fazendo outra coisa. Posicione seu rosto de frente para a 

que ela possa ler seus lábios.  
 a TV da sala ou deixe com volume baixo

ambiente atrapalha a compreensão para que

deficiente auditivo estiver assistindo a TV, ponha-a
Closed Caption), senão a pessoa não compreenderá o 

som da TV misturado ao ruído-ambiente. 
ambientes de clínicas e consultórios são extremante 

, fato que dificulta a compreensão auditiva do 
. Providencie revestimentos acústicos ou cortinados para os 

á a amortecer os sons/ruídos nas paredes das 
Para médicos e atendentes: aprenda a linguagem de LIBRAS!

deficiente auditivo e trate-o como gostaria de ser 

 

é um dispositivo eletrônico para pessoas com perda auditiva de grau severo a profundo. Ele funciona 
transformando sons em estímulos elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo. Constitui
interna implantada na cabeça acima do ouvido e ligada na cóclea. E uma unidade externa, o processador de fala, que é um 
microfone moderno que leva os sons até a cóclea e desta até o nervo auditivo, proporcionando aos seus usuários a sensação 

iva próxima ao de um ouvido humano. Tem o apelido de “ouvido biônico”.  
persistência de um som depois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte e que ocorre como 

resultado de reflexões nas paredes de um recinto total ou parcialmente fechado. Ambientes reverberantes prejudicam a 
falas de quem usa aparelho auditivo ou implante coclear.  

Não fale gritando no telefone, isso dificulta mais a compreensão. Se tiver 
e não pra fone fixo 

que o som de fone fixo). Ligue 
omente se não conseguir via mensagem de texto. Tenha na agenda um 

foram feitos para distanciar e 
se e aproxime-se quando 

 no balcão. Ou ele 
ou é a pessoa que te responde 

pode repetir?”. 
para o seu computador ou 

escrevendo ou fazendo outra coisa. Posicione seu rosto de frente para a 

a TV da sala ou deixe com volume baixo, pois o 
uem usa aparelho 

a sempre no modo 
não compreenderá o 

de clínicas e consultórios são extremante 
a compreensão auditiva do deficiente 

. Providencie revestimentos acústicos ou cortinados para os 
paredes das salas. 

prenda a linguagem de LIBRAS! 
o como gostaria de ser 

 

é um dispositivo eletrônico para pessoas com perda auditiva de grau severo a profundo. Ele funciona 
transformando sons em estímulos elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo. Constitui-se de uma unidade 
interna implantada na cabeça acima do ouvido e ligada na cóclea. E uma unidade externa, o processador de fala, que é um 
microfone moderno que leva os sons até a cóclea e desta até o nervo auditivo, proporcionando aos seus usuários a sensação 

persistência de um som depois de ter sido extinta sua emissão por uma fonte e que ocorre como 
. Ambientes reverberantes prejudicam a 
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8. CONVIVENDO COM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL  
a) A pessoa com paralisia cerebral anda com dificuldade ou 

não anda, pode ter problemas de fala. Seus movimentos 
involuntários podem ser estranhos ou descontrolados. Aja 
de forma natural... sorria... ela é uma  pessoa igual a você. 

b) Pode, involuntariamente apresentar gestos faciais 
incomuns, sob a forma de caretas. Geralmente, porém, 
trata-se de uma pessoa inteligente e sempre muito sensível - ela sabe e 
compreende que não é como os outros. Para ajudá-la, não a trate 
bruscamente. Adapte-se ao seu ritmo. Se não compreender o que ela diz, 
peça-lhe que repita: ela compreenderá.  

c) Não se deixe impressionar ou intimidar pelo seu jeito. Geralmente, elas 
têm o cognitivo preservado na média ou, às vezes, até acima da média.  
 
 

9. CONVIVENDO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU 
COGNITIVA 

a) Cumprimente a pessoa com deficiência intelectual de 
maneira normal e respeitosa, não se esquecendo de fazer 
o mesmo ao se despedir. As pessoas com deficiência 
intelectual são, em geral, bem dispostas, carinhosas e 
gostam de se comunicar. 

b) Dê-lhes atenção, dirigindo-lhes palavras como: "que bom 

que você veio", "gostamos quando você vem nos visitar", tentando manter 
a conversa até onde for possível. 

c) Seja natural. Evite a superproteção. A pessoa com deficiência intelectual 
deve fazer sozinha tudo o que puder; ajude-a quando realmente for 
necessário. 

d) Lembre-se: deficiência intelectual pode ser consequência de uma doença, 
mas não é uma doença; é uma "condição de ser". Nunca use expressões 
preconceituosas como "doentinho", "doidinho", "lelé", "maluco", 
“retardado” quando se dirigir ou se referir a uma pessoa com deficiência 
intelectual. Além de desconhecimento, isso é crime! 

e) Não se esqueça: deficiência intelectual não é doença mental. Uma pessoa 
com deficiência intelectual é em primeiro lugar, uma pessoa. 

f) Enquanto for criança, trate-a como criança. Quando for adolescente ou 
adulto, trate-os como tal. 
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10. CONVIVENDO COM PESSOAS AUTISTAS 
a) O autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), não é 

uma doença, e sim uma condição neurológica, marcada por 
dificuldades no desenvolvimento da linguagem, nos 
processos de comunicação, na interação e no 
comportamento social. Para que seja adequadamente 
caracterizado, o TEA exige uma análise individualizada 
criteriosa em cada criança e/ou pessoa. 

b) Pessoas com autismo não apresentam um aspecto físico 
diferente; percebemos as alterações através do seu comportamento. 
Algumas podem não falar, mas não quer dizer que não entendem o que é 
dito. 

c) Busque ler e conhecer sobre TEA, pois um autista não é igual ao outro. Há 
variáveis que devem ser consideradas como: grau do autismo, ambiente 
familiar, estímulos, habilidades, entre outros.  O mundo do autista é o 
mesmo de todas as pessoas; porém, como eles sentem e interagem de 
uma forma diferente, devido à sensibilidade alterada, muitas vezes se 
isolam socialmente, dando essa impressão de viver em outro mundo. 

d) Que faço ao me aproximar de uma pessoa autista?  Não tenha medo; use 
tom de voz moderado; não a toque de imediato (a não ser que ela tome a 
iniciativa); fique no nível dela para melhor contato visual; se ela tiver 
expressão verbal, faça perguntas simples e diretas (“como é seu nome?”); 
se não tiver, procure envolvê-la em alguma atividade divertida ou um 
quebra-gelo. 

e) Algumas pessoas com autismo podem gritar, chorar e se jogar no chão, 
mas não por falta de educação, mas sim por uma sobrecarga sensorial, 
dificuldade de comunicação e outros fatores. Respeite os sinais de 
desconforto que desencadeiam isso: normalmente decorrem do barulho, 
aglomeração de pessoas, desconhecimento do lugar, rotina desconhecida.  

f) Estabeleça rotinas do dia a dia do autista. Qualquer alteração na rotina 
deve ser antecipada por ações que expliquem essa mudança. Treine com 
ele as atividades rotineiras de alimentação, higiene, vestuário, segurança e 
assim por diante. Uma agenda utilizando imagens ajuda muito a rotina. 

g) Nenhuma atividade tem prazo para ser conquistada. Pessoas com TEA 
aprendem em qualquer idade, basta ter alguém que queira ensiná-las! 
Cada um aprende em seu tempo, e é preciso respeitar esse tempo. Treinar 
para cuspir, treinar para abrir a boca, treinar para escovar os dentes, 
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treinar para passar o fio dental, e assim sucessivamente, tornam possível o 
aprendizado e a colocação em prática destas importantes atividades.  

h) A interação social não deve ser forçada, mas essa convivência com outras 
pessoas deve ser “conquistada” passo a passo, utilizando ações que 
promovam bem estar e conforto. 

i) Nem sempre é possível compreender algumas atitudes de incompreensão, 
irritabilidade, frustração do autista. Mas isso não é missão impossível: 
utilize sinais, gestos e figuras para concretizar o que estamos pensado. Isso 
facilita a comunicação. Desenvolva um método para a criança conseguir 
comunicar o que a incomoda. 

j) Para algumas pessoas com autismo o contato físico pode ser muito 
desconfortável, decorrente de uma hipersensibilidade, aparentando que 
elas não gostam de carinho. O autismo não faz com que a pessoa deixe de 
ter sentimentos, mas pode fazer com que ela tenha dificuldade para se 
expressar. 

k) Há uma multiplicidade de métodos e terapias capazes de desenvolver a 
comunicação e a interação social de um autista, utilizando-se de terapias 
indicadas para cada caso. Procure ler e aprender sobre elas. 

l) Demonstração de afeto e dedicação são compreendidas, e o autista 
responde satisfatoriamente a estes estímulos. 

m) Conte histórias para a criança ou adolescente autista usando um 
repertório de gestos, olhares e tons de voz. Esse pode ser um jogo bem 
produtivo, porque incentiva a concentração sobre a história, enriquece a 
linguagem e favorece o vínculo. 

n) Apresente-o a um amigo animal: estudos indicam que elas se sentem à 
vontade para agir com os animais e isso acaba estimulando habilidades 
sociais. Há melhora na socialização e comunicação, redução do isolamento 
e solidão, estímulo de afeição e prazer, melhora do humor, da atenção, da 
aprendizagem e na expressão de sentimentos e confiança. 

o) A inclusão social é um direito de todos. É fundamental que as pessoas com 
autismo estejam inseridas na sociedade, mas com acessibilidade, 
adaptações do ambiente e as devidas ferramentas para que possam 
usufruir dessas vivências. Um maior conhecimento sobre o assunto pode 
ser favorável ao convívio, especialmente em sua fase inicial. 

p) Curiosidade. Autistas famosos: Beethoven e Mozart (músicos), Michael 
Phelps (nadador recordista), Tim Burton e Stanley Kubrick (cineastas), 
Satoshi Tajiri (criador do Pokemon), Nikola Tesla (inventor gênio que se 



 

 

iguala a Tomas Edson), Lewis Carrol (autor 
maravilhas”), Bill Gates (fundador da Microsolf), Albert Einstein (cientista 
criador da Teoria da Relatividade

11. PORQUE VOCÊ NÃO VÊ TANTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?
a) Porque não há ônibus e outros veículos 

adaptados que as conduzam
públicos. 

b) Porque não há acessibilidade para elas e
ruas, calçadas, praças, 
lazer. Quando há rampas, algumas estão fora do padrão, tão íngremes que 
um cadeirante não consegue subir.

c) Porque não há interpretes de 
Braile, não há piso podotátil
de lazer, cultura e saúde.

d) Não há locais, prédios públicos 
elas. 

e) Porque não recebem formação profissional p
f) Porque muitas famílias as esconde

12. O QUE VOCÊ PODE FAZER POR ELAS?
a) Faça-lhes companhia. 
b) Ajude-as a viajar e transportar
c) Ajude-as a estudar, fazer cursinho, 

encontrar um emprego.
d) Inclua-as nos seus divertimentos.
e) Lute pela inclusão e acessibilidade no seu local de 

trabalho e sua cidade. 
f) Quando você empregar pessoas, utilize a cota de contratação de pessoas 

com deficiência (obrigatório por Lei) e contrate outros além da cota legal.

                                                           
8
 Piso podotátil ou piso tátil – piso em auto

quando pisam, funcionando como uma trilha

Conheça o  Lei nº 13.146, de 6 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

pessoa com deficiência e os 
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iguala a Tomas Edson), Lewis Carrol (autor de “Alice no país das 

”), Bill Gates (fundador da Microsolf), Albert Einstein (cientista 
Teoria da Relatividade). 

 
PORQUE VOCÊ NÃO VÊ TANTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?

ônibus e outros veículos 
que as conduzam a lugares 

ão há acessibilidade para elas em 
praças, prédios públicos e de 

lazer. Quando há rampas, algumas estão fora do padrão, tão íngremes que 
cadeirante não consegue subir. 

não há interpretes de LIBRAS, não há placas de identificação em 
iso podotátil8, na maioria dos prédios públicos e ambiente
e saúde.  

prédios públicos e igrejas com banheiros adaptado para 

Porque não recebem formação profissional para integrar
Porque muitas famílias as escondem por vergonha. 

 
O QUE VOCÊ PODE FAZER POR ELAS?

as a viajar e transportar-se. 
fazer cursinho, fazer faculdade e 

encontrar um emprego. 
as nos seus divertimentos. 

Lute pela inclusão e acessibilidade no seu local de 
 

Quando você empregar pessoas, utilize a cota de contratação de pessoas 
com deficiência (obrigatório por Lei) e contrate outros além da cota legal.

 
 
 
 
 
 

em auto relevo que serve de guia para aos cegos. Eles “sentem”
como uma trilha segura para o cego. 

6 de julho de 2015, a qual institui a LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e saiba seus direitos

pessoa com deficiência e os deveres que todos temos para com esta

Alice no país das 

”), Bill Gates (fundador da Microsolf), Albert Einstein (cientista 

PORQUE VOCÊ NÃO VÊ TANTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA? 

lazer. Quando há rampas, algumas estão fora do padrão, tão íngremes que 

placas de identificação em 
maioria dos prédios públicos e ambientes 

com banheiros adaptado para 

ara integrar-se ao trabalho. 

O QUE VOCÊ PODE FAZER POR ELAS? 

e 

Lute pela inclusão e acessibilidade no seu local de 

Quando você empregar pessoas, utilize a cota de contratação de pessoas 
com deficiência (obrigatório por Lei) e contrate outros além da cota legal. 

aos cegos. Eles “sentem” o piso com a bengala ou 

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO 
tuto da Pessoa com Deficiência) e saiba seus direitos de 

que todos temos para com estas pessoas. 
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Anexo I 

DATAS IMPORTANTES SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
JANEIRO 
04/01 - Dia Mundial do Braille 
FEVEREIRO 
29/02 - Dia Mundial das Doenças Raras 
MARÇO 
21/03 - Dia Internacional da Síndrome de Down 
ABRIL 
02/04 - Dia do Transtorno do Espectro Autista 
08/04 - Dia Nacional do Braille 
MAIO 
18/05 - Dia Nacional da Luta Antimanicomial 
26/05 - Dia Nacional de combate ao glaucoma 
JUNHO 
06/06 - Dia Nacional do Teste do Pezinho 
JULHO 
10/07 - Dia da Saúde Ocular 
27/07 - Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
AGOSTO 
21 a 28/08 - Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 
SETEMBRO 
05/09 - Dia Nacional da Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística 
19/09 - Dia do Teatro Acessível 
21/09 - Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
22/09 - Dia Nacional do Atleta Paraolímpico 
26/09 - Dia Nacional do Surdo 
OUTUBRO 
10/10 - Dia Mundial da Saúde Mental 
11/10 - Dia da Pessoa com Deficiência Física 
20/10 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose 
NOVEMBRO 
10/11 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez 
14/11 - Dia Mundial e Nacional do Diabético 
16/11 - Dia Nacional dos Ostomizados 
DEZEMBRO 
03/12 - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
13/12 - Dia Nacional do Cego 
 

fonte: https://www12.senado.leg.br/institucional/programas/senado-

inclusivo/calendario/datas-importantes-sobre-pessoas-com-deficiencia 
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Anexo II 

ALFABETO 

 
 

 
 

Fonte: https://biamapas.com.br/produto/mural-libras 
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Anexo III 
"UM MINUTO DE NORMALIDADE" 

 - Poema de uma pessoa com deficiência intelectual-   
Nota: Poesia baseada no filme “O Oitavo Dia”. Este drama francês de 1996, relata as aventuras e desventuras de um 

empresário problemático convivendo em conflito e amizade com o jovem Georges, que tem síndrome de Down. Pascal 
Duquenne, o intérprete de Georges, tem síndrome de Down na vida real. Entre risos, raiva, lágrimas e surpresas, ambos 

aprendem lindas lições de vida. Inspirador. Prêmio: vencedor Melhores atores do Festival de Cannes de 1996. 

 
Não os compreendo... 
Olhos a me fixar, assustados, tristes, 
Irritados, fugitivos, dedos em riste... 
(não querem que eu exista?) 
Pensam que sou o que não sou? 
Sou normal... Não veem? 
 
Penso, choro, brinco, corro... 
Amo, crio, vivo, morro... 
Com as mãos, falo... 
Com os olhos, ouço... 
Com os ouvidos, vejo... 
Tenho meu mundo... como eles... 
Tenho sonhos... como eles  
Temperamento profundo... como eles... 
Tenho vida... como eles... 
Pensam eles que só eles vivem? 
Não os compreendo... 
Sou normal... 
 
Também sinto falta de amor 
Em alegria ou em dor  
Quero estar com os meus 
Com minha mãe, meus irmãos 
Quero brincar com papai na grama 
A grama chora quando cortada 
Eles sabem disso? 
A Joaninha é linda quando voa 
Eles sabem disso? 
Árvores cantam com o vento 
Eles sabem disso? 
O vento faz cócegas nos cabelos 
Eles sabem disso? 
Devem saber... são normais... 
Mas, porque o olhar diferente? 
Não os compreendo... 
 
Mas Deus e as crianças me compreendem... 
Talvez seja isso! 
Não conseguem eles ver 
Ver meu mundo  
Com os olhos de Deus e de uma criança 
 
Agora... eu os compreendo... 

 
Aldair Ribeiro dos Santos  

 
 



 

 

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE REFERENTES A PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E 

 

Símbolo Universal de Acessibilidade da Organização das Nações 

   
Símbolo internacional da surdez e perda auditiva 

    Símbolo da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais

    Símbolo Legendas Ocultas (Closed Caption

                                                           
9
 Significado - Inclui a acessibilidade à informação, serviços, tecnologias de comunicação, bem como o acesso físico

10
 Audição assistida - Indica há alguma tecnologia 

FM, telebobina ou algo que transmita o som diretamente para o aparelho do usuário
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Anexo IV 
SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE REFERENTES A PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA E AO ATENDIMENTO PREFERENCIAL

 
Símbolo Universal de Acessibilidade da Organização das Nações Unidas (ONU)

 
 

                                                         
Símbolo internacional da surdez e perda auditiva            Símbolo de Sistemas de Audição Assistida

 

                                                
Língua Brasileira de Sinais     Símbolo do intérprete ou do atendimento em LIBRAS

 

                                                     
Closed Caption)                   Símbolo Legendas Visíveis

Inclui a acessibilidade à informação, serviços, tecnologias de comunicação, bem como o acesso físico
Indica há alguma tecnologia com acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva

transmita o som diretamente para o aparelho do usuário. 

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE REFERENTES A PESSOAS COM 
CIAL 

Unidas (ONU)9 

 
Símbolo de Sistemas de Audição Assistida10 

 
Símbolo do intérprete ou do atendimento em LIBRAS 

 
Legendas Visíveis (Opened Caption) 

Inclui a acessibilidade à informação, serviços, tecnologias de comunicação, bem como o acesso físico. 
acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, como sistema 



 

 

    
                               Telefone com volume para surdos
 

                                              
          Símbolo mundial do Transtorno do Espectro 

Símbolos de indicação de acessibilidade de Audiodescrição (TV, 

                            Símbolo de acesso com Cão

Símbolos indicando 
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Telefone com volume para surdos                       Símbolo de pessoa com baixa visão

                                                                  
Transtorno do Espectro Autista                          Símbolo da Síndrome de Down

 

       
ndicação de acessibilidade de Audiodescrição (TV, cinema...)

                                               
Cão-Guia                     Símbolo do BRAILE – alfabeto pontilhado para cegos

 
 

   
indicando paralisia cerebral - três apresentações 

 

 
Símbolo de pessoa com baixa visão 

 
Símbolo da Síndrome de Down 

cinema...) 

 
alfabeto pontilhado para cegos 

 
 



 

 

                                                 
      Símbolo indicando pessoa com nanismo ou baixa estatura

Símbolo internacional de acessibilidade física 

Símbolo internacional 

Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez) 

Símbolos

Símbolos para indicar atendimento preferencial para 

                                                           
11

 Pessoas ostomizadas são aquelas que passaram por cirurgia que abre uma passagem no abdômen, chamada 
de uma bolsa coletora de fezes e urina. 
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pessoa com nanismo ou baixa estatura            Símbolo nacional da Pessoa Ostomizada

 
 

internacional de acessibilidade física – três apresentações
 

 
Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual – três apresentações

 

 
Símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez) – três apresentações

 

  
s indicando pessoa com deficiência intelectual 

 
 

 
atendimento preferencial para gestantes, pessoas com criança de colo, 

idosos e pessoas obesas 

Pessoas ostomizadas são aquelas que passaram por cirurgia que abre uma passagem no abdômen, chamada 

 
Símbolo nacional da Pessoa Ostomizada11 

 
três apresentações 

três apresentações 

três apresentações 

   

com criança de colo,  

Pessoas ostomizadas são aquelas que passaram por cirurgia que abre uma passagem no abdômen, chamada ostoma, para a colocação 



 

 

Aviso de assento preferencial para gestantes, pessoas com criança de colo, idosos e 

Aviso de atendimento preferencial para 

 
 
 
 
 
 
 
 

Servidor do Judiciário brasileiro, conheça a 

e saiba dos seus direitos como servidor.
A Resolução 230/16 orienta a adequação das atividades dos

seus serviços auxiliares às determinações

Direitos das Pessoas com Deficiência e pela 

Pessoa com Deficiência), institui

outras medidas. 
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de assento preferencial para gestantes, pessoas com criança de colo, idosos e 

 
 

 
preferencial para idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida 

e pessoas com criança de colo 
 
 
 

 

 

 

 

Servidor do Judiciário brasileiro, conheça a RESOLUÇÃO 230/

 

e saiba dos seus direitos como servidor. 
rienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de 

s determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei nº 13.146/2015 - Lei Brasilei

institui as Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão

de assento preferencial para gestantes, pessoas com criança de colo, idosos e cadeirantes 

mobilidade reduzida  

 

RESOLUÇÃO 230/2016 do 

 

 
órgãos do Poder Judiciário e de 

Convenção Internacional sobre os 

Lei Brasileira de Inclusão da 

Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão, entre 
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