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RESUMO 

Aborda aspectos organizacionais para uma biblioteca inclusiva, ou seja, para o 
deficiente visual. Seu objetivo principal foi identificar a partir da literatura 
mecanismos de apoio a estruturação de uma biblioteca dessa natureza. A 
metodologia de trabalho se deu através de uma revisão de literatura. Os resultados 
apontam para a necessidade de ampliação das ações em prol do portador de 
deficiência visual. Apesar disso, identifica-se uma ampla legislação que norteou o 
processo de inclusão social desse segmento. Assim sendo percebeu-se que um 
trabalho parceiro poderá contribuir para facilitar o processo de inclusão desses 
deficientes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A experiência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

o trabalho desenvolvido como estagiária nas bibliotecas da UFRN e na Universidade 

Potiguar (UNP), levou-me a uma conscientização da problemática dos portadores de 

deficiências visuais, pela quase inexistência de adequação das bibliotecas aos seus 

problemas. 

Por isso, buscou-se realizar um estudo que se caracterizasse 

prioritariamente como um 'estado da arte', embora ele esteja mais voltado para um 

referencial legislativo sobre o assunto, haja vista a escassez na literatura. Um estudo 

dessa natureza aponta questões alusivas à educação especial que, por sua vez, 

surgem na própria incursão pela literatura, através da sistematização de uma parcela 

de ideias registradas e de práticas em prol da inclusão social. 

Pretende-se com a elaboração deste trabalho, contribuir com vistas a 

identificar mecanismos plausíveis para minimizar a problemática existente quanto a 

criação, organização e utilização de bibliotecas para portadores de deficiências 

visuais no Brasil, em especial, no Rio Grande do Norte. 

Os portadores de deficiências visuais precisam de forma efetiva de 

espaços livres e condizentes com sua situação, para se sentirem integrados à 

sociedade como um todo. Isto se justifica em função da necessidade de se 

proporcionar através de modos de leitura - tátil e a auditiva, - dentre outros 

mananciais de informações que poucos deles têm acesso. Pois, de modo geral, o 

usuário desse tipo de biblioteca apresenta dificuldades no processo de busca e 
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recuperação de informação. Assim sendo, torna-se factível a busca de informações, 

permitindo a esse usuário uma maior inserção no mundo globalizado. 

Apesar da escassez da literatura sobre a questão em discussão, nas 

décadas de 80 e 90, a literatura aponta algumas iniciativas relevantes em relação à 

necessidade de atenções especiais para os portadores de deficiência visual, tais 

como: o desenvolvimento de um Guia Nacional de Bibliotecas para Deficiências 

Visuais (SILVA et ai, 1981). Esse guia aponta para grandes esforços empreendidos 

nessa área. Além disso, cabe destacar a preocupação da própria sociedade em 

estabelecer decretos, leis e portarias em prol do portador de deficiência visual. 

No momento atual, outro ponto que se vislumbra de total importância a 

esse respeito refere-se às modificações que deverão ser empreendidas nas 

bibliotecas, principalmente no que diz respeito às leituras em braille. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a organização é o "ato ou efeito de 

organizar-se [...] modo pelo qual se organiza um sistema; organização de um 

mecanismo [... ]" (FERREIRA, 1995, p.1232). Isso demonstra que a capacidade 

emanada de determinados grupos sociais podem superar dificuldades inerentes ao 

processo de estruturação de bibliotecas que atendam portadores de deficiência 

visual. 

Nesse contexto a combinação de esforços entre seres humanos com a 

finalidade de realizar propósitos coletivos, poderá beneficiar sobremaneira grupos 

menos privilegiados, como por exemplo: os portadores de necessidades especiais. 

Isto poderá servir como mecanismo básico para captar diversos recursos, tais como: 

equipamentos, máquinas, dentre outros. 
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Biblioteca, por seu turno, aprimorísticamente, está relacionada à história 

do registro da informação/conhecimento. Dificilmente ela está distinta da própria 

história do ser humano. Isto representa a sua importância no contexto sócio-cultural. 

Quanto ao Sistema Braille este é considerado um sistema de escrita em 

relevo que se utiliza o tato para fazer leitura. Os sinais são formados por duas 

colunas de pontos. Tal sistema foi desenvolvido pelo francês Louis Braille1 (1809-

1852). 

Nessa perspectiva, a presente monografia buscou um referencial teórico-

prático que norteasse a sua estruturação, haja vista está pautada principalmente 

pela legislação exaustiva que ampara os direitos do portador de necessidades 

especiais. Com isso, ela está dividida em 04 (quatro) capítulos, que se seguem: 

No primeiro capítulo se fez um breve estudo sobre bibliotecas, com vista 

ao atendimento da comunidade como um todo, sem distinções de qualquer espécie. 

Em seguida enfatiza-se as dificuldades inerentes ao usuário portador de 

alguma deficiência, nesse caso específico, a visual. Mostra-se alguns dispositivos 

legais, desde a Constituição Federal, bem como Leis, Decretos e Medidas 

Provisórias, Portarias que colocam em evidência as necessidades do ser humano -

deficiente albergado - por todos os instrumentos legais que o amparam. 

Percebe-se que em todo o mundo emerge uma preocupação com o 

atendimento ao deficiente. No Brasil, vê-se que essa preocupação, cresce a todo 

momento, haja vista as iniciativas apontadas na literatura nesse estudo. 

O segundo capítulo aborda a organização de uma Biblioteca Braille. Ele 

aponta para a sua estrutura física, equipamentos, acervo e pessoal. Vê-se que a 

organização de uma biblioteca para atendimento aos deficientes visuais é 

_______________________ 

¹Ver na página 24. 
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fundamental. Para tanto, faz-se necessário uma estrutura física, material e 

equipamentos específicos e pessoal treinado para o desenvolvimento dessa 

atividade. 

Importante, ainda, a convivência com este tipo de usuário com vista a 

sentir suas necessidades primordiais e poder atendê-los - razão maior que norteou 

o presente estudo. 

Fernandes2, em trabalho de experiência na Universidade Estadual de 

Londrina (IEL), transcreve 'dicas' de atendimento apresentada por Ivanilde M. Tibola, 

em estudo intitulado "Pessoa portadora de deficiência, integrar é o primeiro passo", 

entre elas, o agir com naturalidade a fim de que o mesmo se sinta mais seguro. 

O acervo em braille deve ser formado tanto com base em estudo dos 

usuários e da comunidade, como de equipamentos que atendem as suas 

necessidades especiais, ou seja: livros em braille, equipamentos, computadores, 

teclado falado, impressoras e scanner em braille, software específico e, ainda 

pessoal qualificado. 

A estrutura de uma biblioteca para deficientes visuais deve ser planejada e 

projetada por arquitetos de forma a facilitar o acesso para eles. 

No terceiro capítulo mostra-se no contexto da educação, o seu significado 

e a sua importância, trazendo ao estudo toda a legislação que a ampara. Por outro 

lado, abriu-se um parêntese acerca da educação especial, base de toda formulação 

do estudo de uma educação voltada para a inclusão dos portadores de alguma 

deficiência, de forma a integrá-los no contexto sócio-cultural do país. 

Nos contextos nacional e internacional tornam-se evidentes esforços 

empreendidos acerca da inclusão do portador de deficiência visual. No Brasil, 

_______________________ 
²Texto disponível na internet. Ver endereço na referência. 
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iniciativas de grande relevância vêem sendo desenvolvidos para esse segmento. No 

Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Educação Especial (SEE), é possível 

identificar o desenvolvimento de trabalhos dignos e eficientes no que diz respeito a 

inclusão dos portadores de necessidades especiais, tanto no ensino fundamental 

quanto no médio. 

Os dados do vestibular, da UFRN do ano de 2002, na estado do Rio 

Grande do Norte, mostram a participação de aprovados em seus cursos superiores. 

Isso sugere a importância do trabalho da SEE na formação de alunos com 

necessidades especiais. Diante dessa nova realidade - a UFRN estabelece ações 

no sentido de prover o processo de ensino-aprendizagem desses alunos especiais. 

Com isso, a Biblioteca Central Zila Mamade (BCZM) na busca de atender 

as especificidades de atendimento a esses novos usuários, implementou um espaço 

físico no seu contexto. Isto porque, ela se pauta conjuntamente com as instâncias 

superiores da UFRN em um processo de inclusão sócio-cultural. Nesse primeiro 

momento ela buscou adquirir equipamentos e pessoal treinado para tal atendimento 

em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e Departamentos Académicos, que 

receberam os primeiros alunos portadores de deficiência visual. 
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2 BIBLIOTECA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS VISUAIS 

Tradicionalmente, a biblioteca é uma instituição voltada à suprir as 

necessidades de informação da sua comunidade. Por isso, omitir-se perante as 

dificuldades e sim, estruturando seus serviços para atender a todos. 

Atualmente, a biblioteca para portadores de deficiências visuais, faz uso 

de diversos serviços e produtos informacionais. Dentre eles, cabe destacar a 

importância do Sistema Braille para o processo de ensino-aprendizagem, haja vista 

ser um dos primeiros instrumentos facilitadores no processo educacional desses 

usuários. Este tipo de biblioteca tem como objetivo estimular a leitura e a pesquisa, 

através de ferramentas especiais. 

Com o advento do computador novos serviços informacionais passam a 

ser oferecidos a esse tipo de usuário, tal como o DOSVOX, ou seja, software 

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Virtual Vision, 

desenvolvido pela MicroPower. 

Para Nagahama (1986), a biblioteca braille é um órgão auxiliador na 

integração social do deficiente visual. 

Segundo Jaeger citado por Souza3, "[...] as bibliotecas constituem os 

meios mais eficientes para a reabilitação dos cegos à vida ativa e à realização de um 

trabalho socialmente útil, dentro de suas possibilidades intelectuais e psíquicas". 

Desse modo, faz uma análise sobre os objetivos gerais e específicos de uma 

biblioteca de livre acesso para cegos, sempre tendo em vista oportunizar aos 

deficientes visuais o acesso aos recursos bibliográficos e sonoros que possibilitam 

__________________ 
³Texto disponível na internet. Ver endereço na referência. 
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ao deficiente visual sua vivência educativa e formação no nível cultural, integrando-

se socialmente na comunidade. 

A Constituição Federal, no Título II, DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS, Capítulo I, DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS (BRASIL, Constituição 1988), determina no Artigo 5o que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à segurança e à propriedade [...]. (BRASIL, 1999, p.5) 

No Artigo 208, a Lei Maior diz que é dever do Estado a garantia ao 

atendimento educacional a portadores de necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Isto que dizer que o Estado tem que 

fornecer educação os portadores de deficiências, independentemente de qual seja o 

seu tipo de limitação. 

Seguindo os preceitos Constitucionais, o Decreto n° 914/934, criou à 

Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CORDE). Esta, por sua vez, é responsável pela divulgação da Política Nacional de 

Integração das Pessoas Portadores de Deficiências. É vinculada ao Ministério da 

Justiça, cabendo sugerir planos, programas, projetos tendo a cooperação de outros 

órgãos da Administração Pública Federal. Ela é constituída por um conselho 

consultivo disciplinado em ato do Poder Executivo, e de representantes de órgãos e 

assuntos pertinentes às pessoas portadores de deficiências. 

 

 

_______________________ 
4Texto disponível na internet. Ver endereço na referência. 
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Segundo a definição do mesmo para fins legais, a pessoa portadora de 

deficiência é: 

[...] aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anomalias da 
sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano. (BRASIL, 1993) 

Por seu turno, o Decreto n° 3.076/995, criou no âmbito do Ministério da 

Justiça o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CONADE), órgão superior de deliberação coletiva. Tem como finalidade fiscalizar o 

cumprimento da política nacional específica para as pessoas portadoras de 

deficiências, bem como de propositor dos encaminhamentos necessários ao 

atendimento de seus interesses. 

A lei n° 7.8S3/896 já em 24 de outubro de 1989 detalha o atendimento que 

vai da educação precoce até a 2o grau, a educação supletiva e a que visa a 

formação profissional, criando-se currículos, etapas e exigências de diplomação 

próprios, inseridas as escolas no sistema educacional. 

A estes alunos serão assegurados todos os benefícios recebidos pelos 

demais, dentre eles material, merenda escolar e bolsa de estudo. A despeito de suas 

deficiências, em sendo capazes de se integrarem, devem ser matriculados 

independentemente de existência ou não de vagas na universidade. 

 

 

 

____________________ 
5Texto disponibilizado na internet. Ver endereço na referência. 
6Texto disponibilizado na internet. Ver endereço na referência. 
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O mais importante, se o aluno portador de deficiência estiver internado em 

hospitais ou estabelecimento semelhantes, haverá oferecimento obrigatório de 

programas de educação especial em nível de pré-escolar e escolar. 

Assim, a Lei n° 7.853/89, 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração 
social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, 
e dá outras providências. (BRASIL, 1989) (grifo nosso) 

Esta proteção dos direitos dos indivíduos portadores de deficiência fica a 

cargo do Ministério Público, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ainda, 

por associação com mais de um ano criada nos exatos termos da Lei Civil, bem 

como por autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista 

que tenham como fim institucional, proteger pessoas portadoras de deficiências. 

O Ministério Público deverá intervir nas ações públicas, coletivas ou 

individuais intentadas para reconhecimento de direitos do deficiente, podendo, sob 

sua chancela instaurar inquérito civil, requisitar certidões, informações, exame e 

perícia, enfim, tudo que for necessário para preservação dos direitos 

constitucionalmente garantidos aos deficientes. 

A seriedade do texto legal é tão profunda que a sentença que decide 

direitos dos portadores de deficiência tem a eficácia de coisa julgada oponível erga 

omnes, ou seja, contra todos, excetuando, por óbvio, as hipóteses de improcedência 

da ação, por insuficiência de provas, caso em que, tanto o legitimado ativo como o 
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Ministério Público poderá recorrer ao Tribunal de Justiça, passando a produzir seus 

efeitos logo após o julgamento pelo Colegiado. 

Criada a Lei n° 7.853, antes referida, a CORDE, será formada por 3 (três) 

Coordenadores-Adjuntos, 4 (quatro) Coordenadores de Programas e 8 (oito) 

Assessores, nomeados em comissão, sob indicação do titular da Coordenadoria que 

subordinar-se-á à Presidência da República. 

É da competência da CORDE, a coordenação de ações governamentais e 

medidas que visem melhoria às pessoas portadoras de deficiência, a elaboração de 

planos, programas e projetos, acompanhamento e orientação dessas medidas, 

manifestação sobre a adequação à Política Nacional no que se refere a integração 

dos deficientes aos Programas Governamentais, mantendo com os Estados, 

Municípios, Territórios, Distrito Federal e Ministério Público estreito relacionamento, 

com a finalidade de promover ações destinadas à integração social do indivíduo 

portador de deficiência. 

Compete, ainda, a CORDE promover e incentivar a divulgação e o debate 

das necessidades dos deficientes, com vistas a conscientização da sociedade, 

promover a iniciativa do Ministério Público, com vistas a instrução de procedimento 

judicial, emitir opinião sobre acordos, contratos ou convénios firmados por órgãos da 

Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional, sempre com o 

objetivo de integrar no meio social, o elemento portador de deficiência. 

Além dos Coordenadores e dos Assessores, contará a CORDE, com o 

assessoramento de órgão colegiado através do Conselho Consultivo da CORDE, em 

conformidade com a Medida Provisória n° 2.216-37, de 31.08.2001. 

Este Conselho Consultivo será disciplinado por Ato do Poder Executivo, 

tendo em sua composição representantes de órgãos e de organizações ligadas aos 
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assuntos relacionados à pessoa do deficiente e do Ministério Público Federal, cujas 

atribuições são: 

§ 2o Compete ao Conselho Consultivo: 

I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 
II - apresentar sugestões para o encaminhamento dessa política; 
III - responder a consultas formuladas pela CORDE. (BRASIL, 1989) 

O texto legal em referência, em seu Artigo 15, determina que: 

[...] para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta Lei, será 
reestruturada a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, e 
serão instituídos, no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e no 
Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão encarregados da 
coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas portadoras de 
deficiência. (BRASIL, 1989) 

O Decreto n° 3.298, de 20.12.1999, que regulamentou a Lei n° 7.853, de 

24.10.89 dispõem sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência, consolidando assim, as normas de proteção e dando outras 

providências. 

O Artigo 3o, do referido Decreto assinala que: 

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatómica que gera incapacidade 
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para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente não permitir recuperação ou 
ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e, 

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade 
de integração social, com necessidade e equipamentos, adaptações, 
meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de 
deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao 
seu bem estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a 
ser exercida. (BRASIL, 1999 p.89) 

Artigo 4o - É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 

enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentano-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetrapararesia, 
tripalesia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, 
parelesia celebrai, membros com deformidade congénita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções; 
II - deficiência auditiva [...]; 
III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 
no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 
20' (tabela de snellen), ou ocorrência simultânea [...] (BRASIL, 1999, 
p. 89-90) (grifo nosso) 

Artigo 5o - A Política Nacional para a Integração a Pessoa Portadora de 

Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos, 

obedecerá aos seguintes princípios; 
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III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem 
receber igualdade de oportunidades na sociedade por 
reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem 
privilégios ou paternalismos. (BRASIL, 1999, p. 91) 

A Lei n° 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

dedica o Capítulo V, à Educação Especial definindo-a como "a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais". 

A educação que lhe é oferecida deverá dar-se, preferencialmente, em 

classes regulares, assegurando-lhes a perfeita integração com os demais, que terão 

a oportunidade de exercitar a solidariedade, visto ser componente imprescindível a 

qualquer projeto educacional. 

Caso ocorra o educando não ter condições de integrar-se total ou 

parcialmente, haverá os serviços de apoio especializados, funcionando dentro da 

escola regular. 

Os Institutos de Educação Especial que, tradicionalmente, prestam 

serviços relevantes, encontram respaldo na atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) em seu Artigo 59, quando particulariza questões como currículos, 

métodos, técnicas específicas, terminalidade de acordo com cada indivíduo, 

professores especializados e a educação especial para o trabalho, visando a efetiva 

integração social. 

A legislação que ampara as pessoas portadoras de deficiência é vasta, 

indo desde a Constituição Federal, a Leis infraconstitucionais, a Decretos, sempre 

com o intuito de manter o indivíduo deficiente no seio da sociedade, integrando-o 

como elemento participante no processo, na história e na vida da comunidade. 
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2.1 Sistema Braille: Origem 

O Sistema Braille teve sua origem no exército de Louis XIII, pelo capitão 

da artilharia, Charles Barbier de la Serra, que elaborou um sistema de sinais em alto 

relevo, chamado de "escrita noturna", onde seus subordinados leriam através do 

tato, no escuro, não deu muito certo. Estão resolveu levar sua escrita para o Instituto 

Real para Jovens Cegos de Paris. Houve resistência, pois o método tinha como 

base o sistema fonético, passou a ser chamado de "Grafia Sonora". 

Reportando-se a este fato, Louis Braille nascido em Coupvray, no dia 4 de 

janeiro de 1809, ainda quando criança, acometido de uma cegueira total, foi admitido 

no Instituto Real para Jovens Cegos de Paris fundado pelo francês Valentin Hauy, 

sendo a primeira escola para cegos no mundo em 1784. Já naquela época, era 

dedicado e preocupava-se em criar outro sistema que fosse mais ágil e funcional. 

Braille aprendeu e descobriu falhas na "Grafia Sonora", pois esta não 

permitia o conhecimento da ortografia. Criou o alfabeto braille com seis pontos 

distribuídos em duas colunas conhecida como "cela braille" formando 63 (sessenta 

de três) combinações semelhantes ao que é usado atualmente, com acentuação, 

pontuação, os números, sinais matemáticos, químicos, de informática mas recentes 

e até na música. 

Posteriormente, foi incluído no quadro de professores do Instituto Real 

para Jovens Cegos de Paris e mesmo assim não deixou de aperfeiçoar seu sistema, 

divulgando-o. 

Braille faleceu em 1852, sem ter sido reconhecido e somente depois de 

cem anos, seu sistema expandiu-se pelo mundo. 
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O Sistema Braille, apesar das resistências encontradas nos países da 

Europa e nos Estados Unidos, por sua eficiência e vasta aplicabilidade, se impôs 

definitivamente, sendo o melhor meio de leitura e de escritas para pessoas com 

deficiência visual. 

No Congresso Internacional realizado em Paris, tendo como participantes 

11 países europeus e dos Estados Unidos ficou estabelecido que o Sistema Braille 

deveria ser adotado de forma padronizada, para utilização na literatura, de acordo 

com a proposta de estrutura do sistema, levada ao plenário, por Louis Braille em 

1837. 

A aplicação do Sistema Braille na música e na matemática foi proposta 

também por seu inventor e hoje resta unificada. No entanto, até 1929, a simbologia 

braille para a matemática e ciências ainda encontrava resistência. O Congresso 

realizado em Viena, em 1929, apesar dos esforços empreendidos por seus 

participantes, não houve acordo quanto a unificação do Sistema Braille. O Conselho 

Mundial para o Bem-Estar dos Cegos, criado em 1952, atualmente União Mundial 

dos Cegos, tendo o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), através de seus especialistas passou a se preocupar 

com a unificação da simbologia matemática e científica no mundo. 

A conferência Ibero-Americana para a Unificação do Sistema Braille, em 

Buenos Aires, no ano de 1973, tentou estabelecer um código único para países de 

língua castelhana e portuguesa, no entanto, não houve acordo. 

As tentativas persistiram e mais uma vez, em 1977, O Conselho Mundial 

para o Bem-Estar dos Cegos, reunido na Arábia-Saudita criou um Subcomitê de 

Matemáticas e Ciências, tendo como representantes especialistas da Espanha, 

Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e Inglaterra com a finalidade de 
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promover, em diferentes países, estudos e experiências de âmbito nacional e 

regional, com vistas a unificação pretendida. 

Na década de 80, mais precisamente, no ano de 1987, restou unificada a 

simbologia matemática a nível de países de língua castelhana, acontecimento 

celebrado em Montevideu, quando da reunião de representantes de imprensas 

braille desses países. 

No Brasil, o Sistema Braille foi adotado por D. Pedro II, no atual Instituto 

Benjamim Constant (IBC), sendo o primeiro país da América Latina a utilizá-lo na 

íntegra. 

 
Figura 1 - Instituto Benjamim Constant 

Fonte: http://www.ibcnet.org.br 

Posteriormente, em 1991, foi criada a Comissão para Estudo e 

Atualização do Sistema Braille utilizado no Brasil, tendo como participantes, 

especialistas do IBC, da Fundação Dorina Nowil para Cegos (FDNC), do Conselho 

Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos, da Associação Brasileira de Educadores de 

Deficientes Visuais e da Federação Brasileira de Entidades de Cegos, todos 

apoiados pela União Brasileira de Cegos. A conclusão dos trabalhos se deu em 

maio do ano de 1994, levando o Brasil a adotar o Código Matemático Unificado 
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(CMU) para a Língua Castelhana, com as adaptações necessárias à nossa 

realidade. 

 

Figura 2 - Fundação Dorina Nowil para Cegos 
Fonte: http://www.fundacaodorina.org.br/fundacao 

Esta Comissão vem promovendo estudos para o estabelecimento de 

métodos e estratégias, com o fim principal de implantação da nova simbologia 

matemática em todo o território brasileiro. Nessa perspectiva, cabe destacar as 

finalidades da Comissão, segundo Lemos: 

• Propor às autoridades competentes e diligenciar por sua execução, em nível 

nacional, a política de diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e 

a difusão do Sistema Braille em todas as suas modalidades de aplicação, 

compreendendo, especialmente, a Língua Portuguesa, a Matemática e outras 

ciências, a Música e a Informática; 

• Propor ao Governo Federal a promulgação de leis, a edição de decretos e 

regulamentações concernentes ao uso do Sistema Braille no Brasil, visando 

inclusive, a unificação das aplicações do referido sistema a nível 

internacional, especialmente nas línguas portuguesa e castelhana; 
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• Funcionar como equipe técnica de assessoria sobre questões eletivas ao uso 

do Sistema Braille, junto a entidades públicas e privadas; 

• Estabelecer, com base em estudos realizados, conteúdos, metodologias e 

estratégias a serem adotadas em cursos de aprendizagem do Sistema Braille 

com caráter de especialização, treinamento e reciclagem de professores e de 

técnicos, como também nos cursos destinados a usuários do sistema e à 

comunidade, em geral; 

• Manter, com objetivos de estudo e de pesquisa, acervo bibliográfico de 

origem nacional e estrangeira, acerca do Sistema Braille, compreendendo 

códigos, manuais, tabelas e outras publicações afins; 

• Elaborar catálogos, manuais, tabelas e outras publicações que facilitem o 

processo ensino-aprendizagem e o uso do Sistema Braille em todo o território 

nacional. 

Como se infere, a luta pela sistematização do Sistema Braille no 

mundo foi intensa e continua sendo, pois a cada ano que se passa novas frentes de 

trabalho são constituídas, novos congressos e debates realizados, sempre tendo 

como objetivo o aperfeiçoamento, a divulgação do Sistema Braille e a inclusão 

social. 

No Brasil, as ações não são menores, sendo nosso país, após a 

criação da Comissão Brasileira de Braille (CBB), nivelado a outras nações tidas 

como "autoridades braille". Daí a importância de se trazer a esta monografia o texto, 

na integra, das finalidades inerentes à Comissão. 
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3 ORGANIZAÇÃO 

3.1 Usuário 

Segundo Fernandes, tendo como definição da Secretaria de Educação 

Especial, deficiência visual "é a perda ou redução total da capacidade de ver com o 

melhor olho e após a melhor correção ótica". Ou seja, a deficiência visual é a 

incapacidade de ver totalmente ou parcialmente, devido a um problema no órgão ou 

do sistema visual. 

Existem dois tipos de deficientes: os portadores de cegueiras e de visão 

subnormal ou reduzida. Segundo Tibola citado por Fernandes diz que: 

Cegueira: é a perda total e/ou resíduos mínimos de visão, que leva o indivíduo a necessitar do 
"Sistema Braille", como meio de leitura e escrita, além de outros equipamentos 
específicos para o desenvolvimento educacional e integração social. Visão 
subnormal: trata-se de pessoa que possui resíduo visual que a possibilita ler impressos a 
tinta, de forma ampliada, ou com o uso de equipamentos específicos. 

Conclui-se, portanto, que em sendo especiais esses usuários são 

merecedores de atenção específica, mormente por tratar-se de pessoas que têm 

visão limitada ou não a possui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por 

estimativa, inexiste dados oficiais, o número de deficientes visuais atinge ao patamar 

de 750.000 pessoas,   sendo de suma importância o atendimento de suas 
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necessidades, com a criação de condições básicas para que os mesmos possam ter 

acesso ao mundo da informação. 

A biblioteconomia considera o usuário portador de necessidades 

especiais, um cliente que "[...] apresenta limitação visual, auditiva, física ou mental 

leve, tendo, portanto, necessidades de serviços e de produtos diferenciados, 

adaptados às suas limitações e potencialidades" (FERREIRA citado por SILVEIRA7). 

Diante deste entendimento é possível que as bibliotecas sejam 

constituídas de estrutura física condizente, de material e equipamentos próprios, se 

adequando às necessidades especiais de seus usuários, bem como de pessoal 

treinado para exercer a função de atendimento a esse tipo de cliente. 

3.2 Coleção 

Inicialmente, deve-se fazer um estudo de usuários e da comunidade para 

conhecer o seu público-alvo, conhecer as necessidades e o nível económico, cultural 

e faixa-etária. Com esses dados é que determinará a quantidades e a qualidade do 

seu acervo. 

A coleção desse tipo de biblioteca é formada basicamente de livros 

impressos em tinta, livros em braille (livros escritos no Sistema Braille), livros falados 

(livros gravados em fitas cassete) e livros digitalizados (para a audição através de 

meios informatizados podendo ter a impressão ampliada ou em braille). 
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A formação do acervo se dará através produção própria para atender as 

necessidades de seus usuários e posteriormente de doações, bem como de 

aquisição. Deve-se ter um certo cuidado em relação a mesma, registrando sempre 

que for fazer uma produção, guardando este registro num fichário, para fazer 

estatística e o controle do andamento do pedido. 

Segundo Ochaita & Rosa citado por Fernandes diz que: 

O acesso à informação escrita, por parte dos cegos, pode ser feito de diferentes 
maneiras, através do optacon8, através de fitas cassetes em velocidade normal ou 
acelerada, ou utilizando os recursos eferecidos pelas novas tecnologias da 
infomática. Porém, o sistema mais utilizado atualmente e que comprovou 
amplamente sua eficácia é o braille. 

Nota-se a preocupação de alguns segmentos da educação em fornecer a 

informação sem prender-se ao suporte. Nesse sentido, é fundamental não esquecer 

que tudo começou com o Sistema Braille. E que agora a maior aliada é a informática 

que esta dando uma maior liberdade aos deficientes visuais, que antes dependiam 

de ledores para tudo. 

Faz-se necessário ter conhecimento que os portadores de deficiências 

visuais carecem de recursos didáticos especiais, que possam garantir seu 

desenvolvimento e participação na sociedade. 

Deve-se fazer um convénio ou intercâmbio com instituições que 

transcrevem e gravem os livros em braille ou falados, principalmente o IBC, os 

Institutos dos Cegos, FDNC. Para tanto, pode-se recorrer à outras instituições, para 

não depender somente da sua produção. 

8 Aparelho que permite a leitura de livros impressos em tinta. 



32 

Os livros e as gravações deverão ser primeiramente catalogados e 

classificados antes dos voluntários fazer seus trabalhos para não ocorre deles 

esquecerem ou não colorarem dados importantes para a recuperação 

posteriormente. 

As etiquetas que deverão ser usadas são as gomadas protegidas com 

papel contato transparente em caso de tinta e as fitas rotex apropriadas para o 

braille. 

Com relação ao arranjo dos livros nas estantes poderão ser fixas ou 

relativas e o espaço disponível. 

A recuperação do acervo poderá ser feita através de fichas datilografadas 

em braille e podendo também ser em tinta, caso ocorra de algum funcionário não 

saiba braille. 

A biblioteca deve ter um pequeno acervo de referência como: dicionários 

em várias línguas (português, inglês e espanhol), enciclopédias, bibliografias, 

glossários, etc. 

As gravações deveram ser feitas em uma sala especial com uma boa 

acústica, silenciosa. Para que possa ter uma fita de qualidades auditiva, isso será 

muito importante quando o usuário for ouvir. 

3.3 Equipamentos 

Na citação a seguir ter-se-á uma ideia da viabilidade da informação nos 

diversos tipos de suportes fornecidos aos portadores de deficiências visuais, em 
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especial, nas universidades dos países de primeiro mundo. Segundo Masini citado 

por Fernandes. 

As universidades de países do Primeiro Mundo dispõem de diferentes recursos para uso 
de seus estudantes deficientes visuais, tais como: gravação de livros, livros computadorizados 
para cegos, livros e manuais em disquetes para impressão em braille, disquetes com tipos 
ampliados para os que não podem ler o tipo de imprensa de tamanho standard. Contam 
também com serviços de voluntários que atendem aos portadores de deficiência como ledores 
voluntários. 

Para um atendimento adequado aos portadores de deficiências visuais, 

as bibliotecas devem disponibilizar equipamentos úteis ao serviço, tais como: 

impressora braille, computador de última geração, scanner com uma boa resolução 

e teclado falado ou em braille. 

No computador com kit multimídia deve ser instalado o sintetizador de 

voz, teclado falado ou em braille e softwares educativos e utilitários auxiliando-os na 

pesquisa. Exemplos de alguns softwares: 

• DOSVOX - é um programa que auxilia os portadores de necessidades 

especiais a usar o computador através do sintetizador de voz de baixo custo. Com o 

auxilio de um scanner de mesa fazendo um reconhecimento ótico de caracteres que 

são salvos no computador que posteriormente será lido pelo programa. Realiza a 

leitura na Língua Portuguesa. O treinamento do usuário dura em torno de 1 (uma) 

hora já saberá manusear o DOSVOX. O usuário pode utilizar todas as funções do 

computador usando o sistema DOSVOX. 
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• Duxbury DBT (Tradutor Braille) - responsável pela criação de texto, tais 

como: livros, documentos, cartas e outros, sem se preocupar com regras 

complexas de formatação braille. 

• TGD (Tactile Graphcs Designer) - solftware pedagógico criado para a 

geração de figuras e/ou gráficos em braille, permitindo a conversão de 

imagens dos mais diversos formatos para o Sistema Braille. Permite, ainda, 

scannear imagens, converte-las no TGD em telas em braille. 

Outros equipamentos utilizáveis nas bibliotecas são, vídeo cassete, 

televisão de 21' ou 29' (para os portadores que tem visão reduzida), gravadores, 

fitas cassete, máquina Perkins braille, impressora braille, lupas, fone de ouvido e 

estúdios onde possam ser gravados os livros falados por voluntários, dependendo 

das necessidades e quantidade de usuários, sempre tendo em mente que a 

quantidade de equipamentos duplicados depende do número de usuários. 

 

Figura 3 - Máquina Perkins braille Fonte: 
http://www.iornalismo.ufsc.br/acic/tools/tools qr.htm# 

Esse tipo de biblioteca deve ainda dispor de materiais especiais, tais 
como: jogos de damas e de xadrez, baralho, bengala, sorobã para cálculos 
matemáticos, reglete e punção e apagados. 
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Figura 4 - Sorobã 
Fonte: 

http://intervox. nce, ufri. br/%7Efabiano/soroba. htm 

Figura 5 - Bengala 
Fonte: 

http://i ntervox.nce.ufrj. br/%7Efabiano/benqala. htm 

 

 
Figura 6 - Punção Fonte: 

http://www.deficientevisual.orq.br/Aclb.htm  
Figura 7 - Reglete Fonte: 

http://www.deficientevisual.orq.br/Aclb.htm 

3.4 Atendimento 

A convivência, o dia a dia com o usuário portador de deficiência visual é 

fundamental para o aprendizado, para o conhecimento de como atendê-los. Nada 
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melhor do que o contado direto para sentir suas necessidades e poder oferecer um 

serviço digno, responsável, com a informação em tempo hábil e preciso. 

Tibola citado por Fernandes, traz algumas 'dicas' que poderão ser usadas 

no atendimento ao usuário deficiente. Vejamos: 

• ao estar em contato com portadores de deficiente visual, aja 
sempre com naturalidade; 

• fale com o deficiente visual em tom natural, pois ele tem 
condições de ouvir e compreender; 

• chame um deficiente visual sempre pelo nome. Isso ajuda a 
identificá-lo; 

• ao guiar uma pessoa cega, basta deixá-la segurar-se em seu 
braço, pois o movimento de seu corpo dará a ela uma orientação 
mais segura; 

• ao encontrar-se ou despedir-se de uma pessoa cega, dê-lhe a 
mão. O aperto de mão substituirá o sorriso; 

• se estiver conversando com um deficiente visual e for afastar-se, 
avise-o, para que ele não continue falando sozinho; 

• avise-o também quando retomar. 

Usando, como técnica de atendimento, as 'dicas' ofertadas por Tibola o 

usuário sentir-se-á satisfeito e feliz por ter recebido um tratamento digno, humano, 

sem descriminação nem preconceitos, com todos os cuidados adequados à 

satisfação de sua busca, direitos estes assegurados constitucionalmente a todas as 

pessoas portadoras de deficiência. 

As pessoas responsáveis pelo atendimento a esta clientela em bibliotecas 

devem constantemente participar de cursos, treinamentos e debates. 0 objetivo é o 

de se reciclar na forma de como atendê-los, no entanto, deparam-se com 

dificuldades, ou seja, a oferta desse tipo de preparo. Na maioria das vezes 

aprendem sozinhos tendo como base as experiências alheias e a convivência com o 

usuário. 
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3.5 Recursos Humanos 

O quadro de funcionários deve ser composto de bibliotecários, 

funcionários, voluntários e bolsistas de nível médio e de nível superior que tenham 

um certo domínio da área. 

Os voluntários deverão ser submetidos a uma entrevista e a testes. Sendo 

selecionados, participarão de leituras ao vivo para se medir, timbre de voz e dicção, 

só depois disso saberão quais serão selecionados para fazer a gravação já que a 

exigência recai numa boa dicção. Os que não forem aproveitados para gravação 

poderão ser responsáveis pela transcrição de textos. 

Segundo Bruno citado por Fernandes diz que: 

A falta de investimentos em recursos humanos, em pesquisa educacional e de 
acesso a tecnologias e equipamentos específicos que assegurem educação 
qualitativa são fatores determinantes na área da deficiência visual. 

Tal assertiva mostra o descaso sofrido pela maioria dos portadores de 

deficiências visuais no Brasil tanto por instituições públicas, quanto privadas. Apesar 

disso, existem exceções embora sejam poucas as que se preocupam com o 

desenvolvimento intelectual de seus usuários, tendo de adequar-se da melhor 

maneira possível, dentro da suas realidades. 
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3.6 Ambientação Física 

A ambientação física deve ser projetada juntamente com arquiteto, 

bibliotecário e comunidades de deficiência visual devendo, seu mobiliário, ser fixo e 

não conter pontas ou saliências que venham impossibilitar o seu fácil manuseio. 

3.7 Treinamento 

O treinamento dos funcionários deverá ser feito através de convénios com 

as instituições de amparo aos cegos, no que diz respeito ao Sistema Braille. Isto se 

justifica em função do atendimento especial que implica desde um trabalho com 

braille, até o uso de tecnologias de informação e comunicação. 

Por seu turno, o treinamento dos voluntários que ficarão responsáveis em 

transcrever os livros, trabalhos, textos entre outros deverá ser ministrado por 

funcionários ou por voluntários já habilitados, dependendo da biblioteca. Estes 

voluntários irão trabalhar com máquinas de datilografia braille podendo ser elétrica 

ou não, ou ainda com computadores, dependendo se existe número suficiente dos 

mesmos. 
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3.8 Serviços 

A biblioteca para portadores de deficiências visuais deve oferecer vários 

serviços para atender as necessidades dos usuários. Sabe-se que não existe um 

grande número de obras transcritas para o braille, principalmente as obras clássicas, 

literatura, romances, livros de ficção, mapas em relevo, periódicos, livros didáticos, 

partituras musicais, obras de referências, fonoteca. Esta última, constituída de fitas 

de músicas clássicas e populares. 

Além disso, devem oferecer os seguintes serviços: 

• Acesso à internet através do sistema DOSVOX, antes referido; 

• Atividades culturais, tais como: exposições, leitura em conjunto, divulgação de 

experiências em outras bibliotecas, sessões musicais dentre outras; 

• Audioteca - através do som o usuário com deficiência total de visão tem um 

detalhamento do ambiente aonde está passando a cena, juntamente com as 

informações pertinentes; 

• Brinquedoteca - é um espaço onde tem brinquedos para as crianças 

portadores se deficiências visuais, fazendo-as aprender e se divertir 

culturalmente integrando-as ao mundo do livro, desenvolvendo a parte 

auditiva e tátil; 

• Elaboração de listas bibliográficas em braille podendo ser mensal, semestral 

ou anual, dependendo do volume produzido - é uma lista dizendo quais os 

títulos existente na biblioteca; 
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• Centro de gravação de livros falados - é o espaço reservado onde deverão ser 

gravados os livros falados com uma maior qualidade de áudio em fitas 

cassetes; 

 

Figura 8 - Centro de gravação de livros falados 
Fonte: 

http://www.fundacaodorina.org.br/br/paginas.asp7cod paQina=53&secao=Servi%E7os&id site=br 

•    Cópia única - quando um usuário quer uma obra que não tem no acervo, ele 

traz a obra que será gravada em fitas e suas fitas; 

• Divulgação da biblioteca braille - responsável pelo marketing da biblioteca 

com tudo que ela oferece; 

• Empréstimo domiciliar - é o empréstimo para leitura de livros impressos e 

falados, fora da biblioteca; 

• Ledores voluntários - são pessoas que se dispõem a ler para os portadores 

de deficiências visuais; 

• Orientação na utilização do Sistema Braille; 

• Orientação na utilização do Sistema Dosvox; 
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Figura 9 - Orientação na utilização do Sistema Dosvox Fonte: 
http://www.ibtnet.org.br/Paqinas/Fotos/Nosso Dia a Dia/Dosvox.htm 

Pesquisa; 

Produção de material informacional - é um serviço que leva o usuário a ter 

conhecimentos de tudo que diz respeito à informação cultural; 

Sala de leitura - é uma sala onde poderão ser lidos pelo usuário em cabines 

individuais, ou através de ledores; 

 

Figura 10 - Sala de Leitura Fonte:: 
http://www.ibtnet.orq.br/Paginas/Fotos/Momentos/Aptidoes.htm 

•   Serviço de alerta - é um serviço que tem como responsabilidade a divulgação 

de novos títulos adquirido pela biblioteca; 
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• Serviço de apoio a outras bibliotecas - é o intercâmbio com outras 

instituições; 

• Serviço de informação telefónica - é uma consulta via telefone para saber se 

o título que o leitor está querendo encontra-se disponível; 

• Transcrição de textos e revistas para o sistema digitalizado, para braille; 

• Transcrição para a escrita negra - transcrever o que esta escrito em braille 

para a escrita comum; 

• Videoteca - através de fitas, o deficiente com a visão reduzida assiste a 

vídeos, tendo a seu favor o aumento das letras sem, no entanto, ter o 

detalhamento dos ambientes como ocorre na audioteca; 

• Visitas orientadas - é feita uma descrição da biblioteca nos mínimos detalhes 

para que o usuário possa ter uma ideia tudo isso descrita em uma fita cassete 

que deverá ficar localizada na referência ou feita pelo bibliotecário antes da 

pesquisa. 
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3. O ESPAÇO INCLUSIVO NA BIBLIOTECA CENTRAL ZILA MAMEDE 

Educação, conforme conceito apresentado por Pereira (1996, p. 17), 

"pode ser definida como um processo de contínua reconstrução da experiência, com 

o propósito de ampliar e aprofundar o seu conteúdo social". 

A educação especial, iniciada, no Brasil, no século XIV, é base de todas 

as formulações para se chegar a educação inclusiva. Foi das críticas à educação 

especial que se chegou à educação inclusiva. Criou-se, pioneiramente, no Estado do 

Rio de Janeiro duas instituições dentre elas o IBC e FDNC, que tinham como função 

principal, o atendimento aos deficientes visuais e auditivos. A iniciativa gerou o 

surgimento de instituições no género em todo o país, que atendiam aos deficientes 

de forma diferenciada. Mudanças no sistema ocorreram, passando, os deficientes a 

serem vistos de forma mais humana. 

Partindo-se da informação de que 10% a 15% da população mundial é 

portadora de alguma deficiência, estas pessoas são merecedoras de tratamento 

especial que as igualem aos demais seres referenciados como normais. Sobre o 

assunto, Pereira (1996, p. 18), diz também, 

[...] ser fundamental considerar a educação como um meio de proporcionar aos 
deficientes visuais um atendimento especializado, tendo em vista o seu 
ajustamento nos planos físicos, intelectual, emocional, social e económico. 

E, ainda acrescenta, que: 
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[...] a educação especial é uma peça fundamental no processo de reabilitação, 
sendo assim necessária a todos os que experimentam ou podem experimentar 
grandes e sucessivas dificuldades para aprender e aproveitar as 
oportunidades oferecidas às demais pessoas, pela educação normal. 
(PEREIRA, 1996, p.18) 

Cabe destacar, que no mercado de trabalho a educação, de modo geral, 

é fundamental, no sentido de formar profissionais de qualidade para atuar em 

qualquer campo de trabalho. 

Desde 1948, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma a 

igualdade de direitos civis e políticos dos deficientes, direitos estes, dentre outros, 

inerentes à educação e formação de profissionais, conceituando deficiente como 

"toda pessoa em estado de incapacidade de prover por si mesma, no todo ou em 

parte, as necessidades de uma vida pessoal ou social normal, em consequência de 

uma deficiência congénita ou não, de suas faculdades físicas ou mentais". 

Em São Paulo, desde 1953, tendo como exemplo, Helen Keller, que 

apesar de surda e muda, foi educada por Anny Sullivan, vindo a publicar diversos 

trabalhos. O fato de ser uma pessoa atuante na sociedade, passou-se a considerar 

a possibilidade de empregar-se cegos em suas indústrias. A Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), pressionada por especialistas em 

educação, criou um programa de aproveitamento de cegos no mercado de trabalho, 

a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Após 20 anos de 

trabalhos, o SENAI elaborou um relatório avaliando o Programa aonde relata a 

rejeição do empresário quanto a contratação de deficientes visuais. 

No relatório, supracitado é possível destacar que: 
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[...] das 29 empresas procuradas no período de 1 de junho a 31 de dezembro 
daquele ano (1953), apenas a Indústria Valares S/A, Divisão de Elevadores, 
aceitou um trabalhador sem qualquer resíduo visual, encarando essa abertura 
como um 'ato de coragem', um desafio a ser enfrentado. (BELARMINO, 1997, 
p.42) 

A Indústria Valares acima referida, passou a contratar pessoas com 

deficiência visual em seus quadros funcionais, incentivando, por sua atitude, a que 

outras empresas assim agissem. Após algum tempo de trabalho, as informações 

apontavam para o seguinte: 

Os trabalhadores deficientes visuais apresentam grande segurança para a 
empresa quando estão trabalhando, porque em razão da própria deficiência, 
precisam regularizar seus hábitos de mobilidade e comunicação com o meio 
ambiente. Essa regularidade de hábitos é o maior equipamento de segurança do 
deficiente visual, uma vez que se trata de uma defesa natural consequente da 
perda de sentido. (BELARMINO, 1997, p.43) 

O Programa do SENAI difundiu-se por todo o país por tratar-se de 

programa de extrema seriedade no respeito ao deficiente visual. Novos espaços 

foram e vêm sendo conquistados. 

Na educação, muito se tem feito para evitar as desigualdades entre 

pessoas consideradas normais e deficientes. No entanto, os avanços embora 

graduais, ainda são lentos, persistindo ainda na sociedade soluções paternalistas e 

assistenciais que não permitem aos deficientes conviver em condições de igualdade 

com outras pessoas. 

A legislação brasileira acerca do assunto é vasta, visando a integração 

dos deficientes no contexto sócio-cultural do país. A Constituição Federal já em seu 
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artigo 5o, diz que "todos são iguais perante a lei", não podendo haver distinção de 

qualquer espécie a brasileiros e estrangeiros aqui residentes. 

A Constituição Federal, Artigo 208, anteriormente citada, no que diz 

respeito à educação determina, ainda, que as pessoas portadoras de alguma 

deficiência têm direito à educação e ingresso em classes regulares. Por seu turno, a 

Lei n° 4.024, de 1961, antiga LDB, já previa o comprometimento do Estado e do 

setor privado com a educação. Em 1996, a Nova LDB, Lei n° 9.394, criou o dever de 

que a educação de pessoas portadoras de deficiência faça parte do sistema regular 

de aprendizagem. 

Como se pode constatar a preocupação com o assunto não é recente. 

Mas, no ano de 1994, o Ministério de Educação e Cultura (MEC), publicou texto 

sobre a Política Nacional de Educação Inclusiva. Mais recentemente, o MEC, no 

documento acerca da Política e Resultados: Educação Especial/MEC (2002) afirma 

que "a palavra inclusão foi incorporada ao discurso oficial e passou a nortear a 

prática institucional" (ALMEIDA, 2003, p.13), substituindo, assim, o conceito antigo 

de deficiente, com todos os direitos inerentes à espécie e, induzindo a criação de 

uma política voltada ao atendimento dos portadores de necessidades especiais. O 

certo é que a partir de 1994, a palavra inclusão passou a substituir o conceito de 

"deficiente". 

Isso tem, ao longo do tempo, se caracterizado como uma proposta 

audaciosa, pois visa a construção de sociedades mais justas, que não vê as 

diferenças, mas sim adapta-as à realidade académica. Crer nas diferenças como 

fator fundamental é excluir os excepcionais, os especiais. O mundo inclusivo é 

proposta para todos, para quem é minoria, tendo como princípio básico, a igualdade 

entre seres humanos. Acredita-se em um mundo igual para todos. 
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Essa proposta visa colocar a quem está fora, dentro do contexto social, 

tendo direitos iguais, sem hipocrisias, sem descriminação, sem desigualdades. Não 

o simples colocar, mas, o fazer de forma efetiva, verdadeira, íntegra. 

A Resolução 45/91, da Organização das Nações Unidas (ONU), propõe a 

construção de um mundo igual para todos, despertando em jovens a ideia da 

inclusão através de oficinas já realizadas em todo o mundo e, no Brasil, em todas 

suas regiões, vêm acontecendo desde julho de 2002. Estas oficinas são inclusivas 

no forma e em seu conteúdo. Dessas, 15% dos adolescentes que são convidados 

são portadores de alguma deficiência, quer seja física, motora, mental ou sensorial, 

criando-se um impasse nas dinâmicas, levando, por conseguinte, a reflexões novas 

sobre a ética da diversidade. 

Claudia Wernek, no projeto "Quem cabe no seu TODOS?" discute quem 

são estes todos e, desde 1991, vem desenvolvendo trabalhos sérios no sentido de 

levantamento pioneiro no país do que o jovem comum pensa a respeito de outros 

jovens portadores de alguma deficiência. A partir daí desenvolve todo um trabalho 

voltado a igualdades entre eles, realizando as oficinas que têm como objetivo a 

integração desses jovens. 

Trabalhos dessa espécie são importantíssimos para a divulgação do que 

seja a inclusão dos portadores de deficiência, tendo como principal motivação, o 

respeito e a igualdade entre seres humanos, quando informa aos jovens dessa 

necessidade e quando forma opiniões positivas a esse respeito. 

Na educação especial, previa-se o atendimento do aluno em classe 

comum por um professor único, depois, em escolas ou centros especiais com 

profissionais especializados, o que não deixava de ser uma forma de segregação e 

de discriminação. 
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Diante da situação, as autoridades competentes passaram a questionar a 

forma de como prover as necessidades educacionais de um indivíduo portador de 

necessidade especial, gerando toda uma legislação que os amparassem, conforme 

anteriormente comentado. 

No entanto, vê-se que na prática, em nível nacional, muito ainda precisa 

ser feito para dotar as universidades de estrutura física e organizacional condizentes 

para a realização de um trabalho digno, justo e humano que atenda aos anseios 

culturais dos portadores de necessidades especiais. 

No Estado do Rio Grande do Norte, a preocupação com o ensino dos 

especiais é matéria de suma importância. 

A UFRN, se une à consciência nacional e universal, trazendo um novo 

enfoque à educação das pessoas portadoras de necessidades especiais 

reconhecendo suas características sem diferenciá-las, atentando para o princípio de 

que "todas as diferenças humanas são normais". 

Para tanto, essa universidade vê as diferenças adaptando-as à realidade 

académica, formando a consciência de que a mudança deve partir dos ditos iguais. 

Em tese, a máxima é de que a educação deve partir do princípio básico de que as 

necessidades educacionais são iguais entre todos. 

A UFRN passou os últimos quatro anos tentando oferecer igualdade para 

toda sua clientela e inovou na inclusão dos portadores de necessidades 

educacionais especiais ao seu corpo discente, sempre alerta aos direitos, dos 

mesmos, direitos estes, garantidos pela Constituição Federal, Decretos e Leis, 

inclusive pela LDB e, ainda, pelas Portarias do MEC. 

Nesse seu contexto ocorreu o primeiro vestibular para esse tipo de 

clientela, com todo o aparato necessário. Hoje existem cinco alunos de graduação, 



49 

dois alunos cegos, dois com visão subnormal e um com um crescente problema de 

visão. 

Dessa forma e, pensando assim, a UFRN, cria, uma Comissão que 

elabora diretrizes gerais e propõe ações para o atendimento àqueles indivíduos 

portadores de necessidades especiais. Com isso, realiza-se também Seminários 

sobre educação inclusiva, treinamento de pessoal através do setor de informática 

para uso de material específico aos portadores de deficiência visual. Cria-se um 

espaço dedicado a biblioteca inclusiva para alunos com deficiência e problemas de 

visão destinando alunos bolsista para assessorar os alunos cegos no uso da 

informática, conjuntamente com o Instituto dos Cegos de Natal, para o pessoal da 

BCZM no que diz respeito a atendimento aos portadores de necessidades especiais. 

Com isso, a PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO e a BCZM em um 

trabalho de parceria criam um espaço destinado a oferecer serviços informacionais 

dentro da biblioteca. Este ambiente foi chamado de Espaço Inclusivo, o que foi 

inaugurado no dia 27 de maio de 2003, embora este já estivesse atendendo 

anteriormente a data de inauguração. 

Nessa perspectiva de inclusão social através de serviços informacionais 

nesse espaço, tornou-se possível o seguinte: 

• A disponibilização dos recursos técnicos de informação e comunicação ao 

aprendizado dos alunos portadores de limitações visuais; 

• A integração das atividades curriculares com o suporte geral da BCZM; 

• Disponibilização do Sistema Operacional DOSVOX e a busca da obtenção de 

outros recursos tecnológicos; 
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• Impressão de material em braille, pelo Instituto dos Cegos de Natal, bem como, 

gravação de textos e exposições orais, em fita K-7 e CD, scanner e 

preparação de textos para impressão em braille, dentre outros. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apenar da dificuldade na obtenção de um referencial teórico maior, foi 

possível observar a existência de um material informacional extremamente 

pertinente sobre o tema em discussão. Nesse sentido, cabe destacar a literatura 

legislativa que subsidiou o presente estudo. 

Nas últimas décadas, a questão do portador de necessidades especiais 

tem ganhado relevância nos campos sócio-cultural. Isso pode ser demonstrado 

através de ações voltadas para a inclusão social. 

No entanto, muitas ações ainda precisam ser feitas para transformar as 

medidas de amparo ao deficiente visual em algo, cada vez mais eficaz, trazendo 

para a prática o disciplinamento da convivência literária entre todos os seres 

humanos. 

Em face das peculiaridades do funcionamento de bibliotecas em braille e 

em decorrência da rapidez sempre crescente com que se verificam as mudanças e 

demandas sociais, científicas e tecnológicas, é necessário que se faço uso de 

mecanismos capazes de suprir deficiências dos tradicionais e seculares critérios de 

formação de bibliotecas. 

Uma das vias, a cada instante mais aberta nesta estrada que se ilumina 

pela riqueza de opções e se alarga pelo leque de alternativas que oferece, é a 

vontade daqueles que detém o poder de fazer valer, de cumprir, por em prática o 

que normativamente está previsto. 

O presente trabalho enfoca em grande parte a linguagem normativa que 

ampara o deficiente visual, com o objetivo de demonstrar que se na prática os 
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serviços ainda não funcionam a contento, possivelmente deve-se, às dificuldades 

enfrentadas pelas bibliotecas públicas. Por isso, a legislação credita aos portadores 

de deficiência visual, igualdade de direitos, permitindo-lhes mergulhar no mundo da 

informação, abrindo-lhes perspectivas de uma vida melhor, mais digna e atuante. 

Por outro lado, nas últimas décadas, a questão do portador de 

necessidades especiais vem ganhando relevância no campo sócio-cultural. Isso 

pode ser demonstrado através de ações voltadas para a inclusão social, tema hoje 

bastante discutido por profissionais da área, bem como por jornalistas, médicos, 

pedagogos, dentre outros, que vêm, através de palestras, ensaios, conferências, 

artigos em jornais de grande circulação, debates nas universidades, difundindo a 

ideia, hoje, mundialmente aceita. 

O acervo voltado para o deficiente visual, constituído de material em 

braille e textos sonoros a cada dia aumenta, isto, a partir das iniciativas tomadas por 

profissionais responsáveis. Mas, apesar do crescente aumento, as obras transcritas 

em braille, ainda não são suficientes para atender a demanda. Os equipamentos 

eletrônicos utilizados dão suporte aos programas a fim de proporcionar aos usuários 

sua utilização, enquanto que os demais, tais como: a máquina Perkins braille, 

gravadores, completam todo o manancial necessário ao funcionamento de uma 

biblioteca especializada. 

As instalações, serviços e recursos humanos devem estar voltadas para 

atender as necessidades dos usuários, quer cegos ou visão subnormal. 

Trazendo uma visão geral do que seja uma biblioteca para deficientes 

visuais, o presente trabalho voltou-se, especialmente para a BCZM, da UFRN, que 

disponibilizou espaço físico para instalação da biblioteca inclusiva, destinando para 

tanto,   equipamentos,   obras   em   braille   e   pessoal   necessário   para   o   seu 
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funcionamento. O esforço empregado para que o projeto se tornasse viável foi 

grande, tornando-se realidade no dia 27.05.2003, com a sua inauguração. 

Muito ainda precisa ser feito em prol dos universitários portadores de 

deficiência. Nesse sentido é louvável a ação da UFRN, restando às autoridades 

governamentais subsidiar verbas para que todo o esforço e trabalho realizado 

também pela BCZM venha a se desenvolver de forma efetiva proporcionando esses 

leitores desenvolvimento pessoal e cultural. 

Neste trabalho foi possível identificar dificuldades por que passa o 

deficiente visual no âmbito das universidades brasileiras, especificamente, 

mostrando que o desafio vem sendo posto à prova, dependendo de soluções para 

suprir escassez de recursos financeiros, de recursos humanos, interesse político 

que permitam viabilizar a criação de bibliotecas específicas para quem sofra de 

algum tipo de deficiência visual. 

Desse modo, percorreu-se a legislação, adentrou-se na criação, na 

estrutura física e organizacional de uma biblioteca braille, tudo isso para demonstrar 

que seres humanos, deficientes ou não têm o sagrado direito de trabalhar, realizar, 

criar, gravar sua presença na Terra, de forma digna e com resultados positivos para 

si e para a sociedade. 

Finalizando, tem-se a acrescentar que o acervo voltado para o deficiente 

visual, na maioria é constituído de material em braille e textos sonoros. Apesar disso 

cabe destacar a importância do texto impresso para o deficiente de visão subnormal. 

Para tanto, sugere-se, criação de serviço voluntário na transcrição de 

textos profissionais e literários, gravação de livros falados o que de muito iria 

completar o acervo do Espaço Inclusivo criado pela BCZM. Ainda,   ledores 
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voluntários, recrutados da própria universidade através de divulgação em salas de 

aula, chamamento em mural. 

Esta, a contribuição possível que repasso aos professores e colegas. 
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ANEXO A - Decreto n° 914, de 6 de Setembro de 1993 

Institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, alterada pela Lei 
n° 8.028, de 12 de abril de 1990, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Iniciais 

Art. 1o A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência é o conjunto de 
orientações normativas, que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais 
das pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 2o A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus princípios, 
diretrizes e objetivos obedecerão ao disposto na Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, e ao que 
estabelece este decreto. 

Art. 3o Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, em caráter permanente, 
perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 
humano. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios 

Art. 4o A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência nortear-se-á pelos 
seguintes princípios: 

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena 
integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-econômico e cultural; 

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais, que assegurem às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição 
e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e económico; 

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na 
sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou 
paternalismos. 

CAPÍTULO III 

Das Diretrizes 

Art. 5o São diretrizes da Policia Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam o desenvolvimento das pessoas portadoras de 
deficiência; 
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II - adotar estratégias de articulação com órgãos públicos e entidades privadas, bem como com 
organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta política; 

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas, as suas peculiaridades, em todas as 
iniciativas governamentais relacionadas à educação, saúde, trabalho, à edificação pública, 
seguridade social, transporte, habitação, cultura, esporte e lazer; 
 

IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência em todas as fases de 
implementação desta política, por intermédio de suas entidades representativas; 

V - ampliar as alternativas de absorção econômica das pessoas portadoras de deficiência; 
 

VI - garantir o efetivo atendimento à pessoa portadora de deficiência, sem o indesejável cunho de 
assistência protecionista; 

VII - promover medidas visando à criação de emprego, que privilegiem atividades económicas de 
absorção de mão-de-obra de pessoas portadoras de deficiência; 

VIII - proporcionar ao portador de deficiência qualificação profissional e incorporação no mercado de 
trabalho. 

CAPÍTULO IV 

Dos Objetivos 

Art. 6o São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade; 

II integração das ações dos órgãos públicos e entidades privadas nas áreas de saúde, educação, 
trabalho, transporte e assistência social, visando à prevenção das deficiências e à eliminação de suas 
múltiplas causas; 

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais 
das pessoas portadoras de deficiência; 

 

IV - apoio à formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência; 

V - articulação de entidades governamentais e não-govemamentais, em nível Federal, Estadual, do 
Distrito Federal e Municipal, visando garantir efetividade aos programas de prevenção, de 
atendimento especializado e de integração social. 

CAPÍTULO V 

Dos Instrumentos 

Art. 7o São instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - a articulação entre instituições governamentais e não-govemamentais que tenham 
responsabilidades quanto ao atendimento das pessoas com deficiência, em todos os níveis, visando 
garantir a efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de integração 
social, bem como a qualidade do serviço ofertado, evitando ações paralelas e dispersão de esforços 
e recursos; 
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II - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento das pessoas 
portadoras de deficiência; 

III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho, em favor 
das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da administração pública e do setor privado, e 
que regulamenta a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a 
situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência; 

IV - o fomento ao aperfeiçoamento da tecnologia dos equipamentos de auxílio utilizados por pessoas 
portadoras de deficiência, bem como a criação de dispositivos que facilitem a importação de 
equipamentos; 

V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente às pessoas portadoras de deficiência. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Finais 

Art. 8o O Ministério do Bem-Estar Social, por intermédio da Coordenadoría Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), providenciará a ampla divulgação desta política, 
objetivando a conscientização da sociedade brasileira. 

Art. 9o Os Ministros de Estado aprovarão os planos, programas e projetos de suas respectivas áreas, 
em consonância com a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 
estabelecida por este decreto. 

Art. 10. Caberá à Corde a coordenação superior de todos os assuntos, ações governamentais e 
medidas referentes à política voltada para as pessoas portadoras de deficiência, em articulação com 
os órgãos da Administração Pública Federal. 

Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO B - Decreto n° 3.076, de 1 de Junho de 1999 

Cria, no âmbito do Ministério da Justiça, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CONADE, e dá Outras providências. Revogado pelo Dec. n° 3.298. de 20.12.99 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, da 
Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1a Fica criado, no âmbito do Ministério da Justiça, como órgão superior de deliberação coletiva, o 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 

Art. 2a Compete ao CONADE: 

I - zelar pela efetiva implantação e implementação da Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 

II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, 
trabalho, assistência social, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de deficiência; 

III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Ministério da Justiça, 
sugerindo as modificações necessárias à consecução da Política Nacional para Integração da 
Pessoal Portadora de Deficiência; 

IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo dos direitos da pessoa portadora 
de deficiência; 

V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações dos Conselhos dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da 
pessoa portadora de deficiência; 

VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e a 
promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência; 

VIII - aprovar o plano de ação anual do órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 

IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos do órgão 
da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência. 

X - elaborar o seu regimento interno. 

Art. 3º O CONADE será constituído, paritariamente, por representantes de instituições 
governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu funcionamento disciplinados 
em ato do Ministro de Estado da Justiça. 

Parágrafo único. Na composição do CONADE, o Ministro de Estado da Justiça disporá sobre os 
critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, observando, dentre outros, a 
representatividade e a efetiva atuação, em nível nacional, relativamente aos direitos da pessoa 
portadora de deficiência. 
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Art. 4a Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado dos direitos da pessoa portadora de 
deficiência. 

Art. 52 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



65 

ANEXO C - Decreto n° 3.298, de 20 de Dezembro de 1999 

Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 7.853. de 24 de outubro de 1989. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 1º A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência compreende o 
conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais 
e sociais das pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 2° Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa portadora de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à 
edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

1 - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou 
anatómica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 
normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 
tratamentos; e 

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções; 

II - deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de 
graus e níveis na forma seguinte: 

 

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; 

b) de 41 a 55 db - surdez moderada; 

. 
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c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 db - surdez severa; 

e) acima de 91 db - surdez profunda; e 

f) anacusia; 
 

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor 
correção, ou campo visual inferior a 20° (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as 
situações; 

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: 

 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e h) 

trabalho; 

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 

CAPÍTULO II 

Dos Princípios 

Art. 5° A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em consonância 
com o Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios; 

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a plena 
integração da pessoa portadora de deficiência no contexto sócio-econômico e cultural; 

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição 
e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e 

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades na 
sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou 
paternalismos. 

CAPÍTULO III 

Das Diretrizes 
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Art. 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de 
deficiência; 

II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com 
organismos internacionais e estrangeiros para a implantação desta Política; 

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as 
iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à 
previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer; 

 

IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação 
dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas; 

V - ampliar as alternativas de inserção económica da pessoa portadora de deficiência, 
proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e 

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem o 
cunho assistencialista. 

CAPÍTULO IV 

Dos Objetivos 

Art. 7a São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de deficiência em todos os serviços 
oferecidos à comunidade; 

II - integração das ações dos órgãos e das entidades públicos e privados nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, transporte, assistência social, edificação pública, previdência social, habitação, 
cultura, desporto e lazer, visando à prevenção das deficiências, à eliminação de suas múltiplas 
causas e à inclusão social; 

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento das necessidades especiais 
da pessoa portadora de deficiência; 

IV - formação de recursos humanos para atendimento da pessoa portadora de deficiência; e 

V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento especializado e de inclusão 
social. 

CAPÍTULO V 

Dos Instrumentos 

Art. 8º São instrumentos da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

I - a articulação entre entidades governamentais e não-govemamentais que tenham 
responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, em nível federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal; 

II - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e eficiente atendimento da pessoa 
portadora de deficiência; 
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III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de mercado de trabalho, em favor da 
pessoa portadora de deficiência, nos órgãos e nas entidades públicos e privados; 

IV - o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa portadora de deficiência, bem 
como a facilitação da importação de equipamentos; e 

V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa portadora de deficiência. 

CAPÍTULO VI 

Dos Aspectos Institucionais 

Art. 9º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta deverão conferir, 
no âmbito das respectivas competências e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos 
assuntos relativos à pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno exercício de 
seus direitos básicos e a efetiva inclusão social. 

Art. 10. Na execução deste Decreto, a Administração Pública Federal direta e indireta atuará de modo 
integrado e coordenado, seguindo planos e programas, com prazos e objetivos determinados, 
aprovados pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 

Art. 11. Ao CONADE, criado no âmbito do Ministério da Justiça como órgão superior de deliberação 
colegiada, compete: 

I - zelar pela efetiva implantação da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência; 

II - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, 
trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana e outras 
relativas à pessoa portadora de deficiência; 

III - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Ministério da Justiça, 
sugerindo as modificações necessárias à consecução da Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 

IV - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos da pessoa 
portadora de deficiência; 

V - acompanhar e apoiar as políticas e as ações do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que objetivem a melhoria da qualidade de vida da 
pessoa portadora de deficiência; 

VII - propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à 
promoção dos direitos da pessoa portadora de deficiência; 

VIII - aprovar o plano de ação anual da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência - CORDE; 

IX - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos da Política 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; e 

X - elaborar o seu regimento interno. 
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Art. 12. O CONADE será constituído, paritariamente, por representantes de instituições 
governamentais e da sociedade civil, sendo a sua composição e o seu funcionamento disciplinados 
em ato do Ministro de Estado da Justiça. 

Parágrafo único. Na composição do CONADE, o Ministro de Estado da Justiça disporá sobre os 
critérios de escolha dos representantes a que se refere este artigo, observando, entre outros, a 
representatividade e a efetiva atuação, em nível nacional, relativamente à defesa dos direitos da 
pessoa portadora de deficiência. 

Art. 13. Poderão ser instituídas outras instâncias deliberativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios, que integrarão sistema descentralizado de defesa dos direitos da pessoa portadora 
de deficiência. 

Art. 14. Incumbe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos, a coordenação superior, na Administração Pública Federal, dos assuntos, das atividades e 
das medidas que se refiram às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 1º No âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, compete à CORDE: 

I - exercer a coordenação superior dos assuntos, das ações governamentais e das medidas 
referentes à pessoa portadora de deficiência; 

II - elaborar os planos, programas e projetos da Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias à sua completa implantação 
e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter 
legislativo; 

 

III - acompanhar e orientar a execução pela Administração Pública Federal dos planos, programas e 
projetos mencionados no inciso anterior; 

IV - manifestar-se sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, dos 
projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos; 

V - manter com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e o Ministério Público, estreito 
relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração das pessoas 
portadoras de deficiência; 

 

VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civil de que trata a Lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989. e indicando-lhe 
os elementos de convicção; 

VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da 
Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; e 

VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora 
de deficiência, visando à conscientização da sociedade. 

§ 2- Na elaboração dos planos e programas a seu cargo, a CORDE deverá: 

I - recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas; e 

II - considerar a necessidade de ser oferecido efetivo apoio às entidades privadas voltadas à 
integração social da pessoa portadora de deficiência. 
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CAPÍTULO VII 

Da Equiparação de Oportunidades 

Art. 15. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou 
indiretamente à pessoa portadora de deficiência os seguintes serviços: 

I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa portadora 
de deficiência, destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social; 

II - formação profissional e qualificação para o trabalho; 

III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios necessários, ou 
em estabelecimentos de ensino especial; e 

IV - orientação e promoção individual, familiar e social. 

Seção I 

Da Saúde 

Art. 16. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis 
pela saúde devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento prioritário e adequado, 
viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da 
mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às 
doenças do metabolismo e seu diagnóstico, ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência, e à detecção precoce das doenças crônico-degenerativas e a outras 
potencialmente incapacitantes; 

II - o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidentes domésticos, de trabalho, 
de trânsito e outros, bem como o desenvolvimento de programa para tratamento adequado a suas 
vítimas; 

III - a criação de rede de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes 
níveis de complexidade, voltada ao atendimento à saúde e reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência, articulada com os serviços sociais, educacionais e com o trabalho; 

IV - a garantia de acesso da pessoa portadora de deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados e de seu adequado tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados; 

V - a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao portador de deficiência grave não internado; 

VI - o desenvolvimento de programas de saúde voltados para a pessoa portadora de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a inclusão social; e 

VII - o papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da 
família na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade. 

§ 1- Para os efeitos deste Decreto, prevenção compreende as ações e medidas orientadas a evitar 
as causas das deficiências que possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua 
progressão ou derivação em outras incapacidades. 
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§ 2º A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e caracterizada por equipe multidisciplinar 
de saúde, para fins de concessão de benefícios e serviços. 

§ 3º As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência deverão 
também assegurar a igualdade de oportunidades no campo da saúde. 

Art. 17. É beneficiária do processo de reabilitação a pessoa que apresenta deficiência, qualquer que 
seja sua natureza, agente causal ou grau de severidade. 

§ 1º Considera-se reabilitação o processo de duração limitada e com objetivo definido, destinado a 
permitir que a pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental ou social funcional ótimo, 
proporcionando-lhe os meios de modificar sua própria vida, podendo compreender medidas visando a 
compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional e facilitar ajustes ou reajustes sociais. 

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, toda pessoa que apresente redução funcional devidamente 
diagnosticada por equipe multiprofissional terá direito a beneficiar-se dos processos de reabilitação 
necessários para corrigir ou modificar seu estado físico, mental ou sensorial, quando este constitua 
obstáculo para sua integração educativa, laboral e social. 

Art. 18. Incluem-se na assistência integral à saúde e reabilitação da pessoa portadora de deficiência 
a concessão de órteses, próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais 
equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e 
inclusão da pessoa portadora de deficiência. 

Art. 19. Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os elementos que permitem 
compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora 
de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e 
de possibilitar sua plena inclusão social. 

Parágrafo único. São ajudas técnicas: 

I - próteses auditivas, visuais e físicas; 

II - órteses que favoreçam a adequação funcional; 

III - equipamentos e elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência; 

IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados 
para uso por pessoa portadora de deficiência; 

V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a autonomia e a 
segurança da pessoa portadora de deficiência; 

VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para pessoa 
portadora de deficiência; 

VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação, capacitação e recreação da 
pessoa portadora de deficiência; 

VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia 
pessoal; e 

IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia. 
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Art. 20. É considerado parte integrante do processo de reabilitação o provimento de medicamentos 
que favoreçam a estabilidade clínica e funcional e auxiliem na limitação da incapacidade, na 
reeducação funcional e no controle das lesões que geram incapacidades. 

Art. 21. O tratamento e a orientação psicológica serão prestados durante as distintas fases do 
processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa portadora de deficiência atinja o mais 
pleno desenvolvimento de sua personalidade. 

Parágrafo único. O tratamento e os apoios psicológicos serão simultâneos aos tratamentos funcionais 
e, em todos os casos, serão concedidos desde a comprovação da deficiência ou do início de um 
processo patológico que possa originá-la. 

Art. 22. Durante a reabilitação, será propiciada, se necessária, assistência em saúde mental com a 
finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação desenvolva ao máximo suas 
capacidades. 

Art. 23. Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com periodicidade e 
abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e 
incapacidades. 

Seção II 

Do Acesso à Educação 

Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis 
pela educação dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste Decreto, 
viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoa portadora de deficiência capazes de se integrar na rede regular de ensino; 

II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como modalidade de educação escolar 
que permeia transversalmente todos os níveis e as modalidades de ensino; 

 

III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições especializadas públicas e 
privadas; 

IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em estabelecimentos públicos de ensino; 

V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao educando portador de 
deficiência em unidades hospitalares e congéneres nas quais esteja internado por prazo igual ou 
superior a um ano; e 

VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, transporte, merenda escolar e bolsas de estudo. 

§ 1- Entende-se por educação especial, para os efeitos deste Decreto, a modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades 
educacionais especiais, entre eles o portador de deficiência. 

§ 2º A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, dinâmico e individualizado, 
oferecido principalmente nos níveis de ensino considerados obrigatórios. 

§ 3º A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil, a partir de zero ano. 

§ 4° A educação especial contará com equipe multiprofissional, com a adequada especialização, e 
adotará orientações pedagógicas individualizadas. 
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§ 5º Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino deverá ser observado o 
atendimento as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT relativas à 
acessibilidade. 

Art. 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas instituições de ensino público ou 
privado do sistema de educação geral, de forma transitória ou permanente, mediante programas de 
apoio para o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas 
exclusivamente quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades 
educativas ou sociais do aluno ou quando necessário ao bem-estar do educando. 

Art. 26. As instituições hospitalares e congêneres deverão assegurar atendimento pedagógico ao 
educando portador de deficiência internado nessas unidades por prazo igual ou superior a um ano, 
com o propósito de sua inclusão ou manutenção no processo educacional. 

Art. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 
necessários, previamente solicitados pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para 
realização das provas, conforme as características da deficiência. 

§ 1º As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral do processo seletivo para 
ingresso em cursos universitários de instituições de ensino superior. 

§ 2º O Ministério da Educação, no âmbito da sua competência, expedirá instruções para que os 
programas de educação superior incluam nos seus currículos conteúdos, itens ou disciplinas 
relacionados à pessoa portadora de deficiência. 

Art. 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do ensino fundamental ou médio, de 
instituições públicas ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação 
profissional que lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

§ 1- A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência será oferecida nos níveis básico, 
técnico e tecnológico, em escola regular, em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho. 

§ 2º As instituições públicas e privadas que ministram educação profissional deverão, 
obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico à pessoa portadora de deficiência, 
condicionando a matrícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade. 

§ 3a Entende-se por habilitação profissional o processo destinado a propiciar à pessoa portadora de 
deficiência, em nível formal e sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades 
especificamente associados a determinada profissão ou ocupação. 

§ 4a Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional expedidos por instituição 
credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente terão validade em todo o território 
nacional. 

Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de 
apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como: 

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo; 

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e 

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de 
comunicação. 

Seção III 

Da Habilitação e da Reabilitação Profissional 
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Art. 30. A pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não do Regime Geral de Previdência 
Social, tem direito às prestações de habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter 
trabalho, conservá-lo e progredir profissionalmente. 

Art. 31. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a 
pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira 
o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho 
e participar da vida comunitária. 

Art. 32. Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão estar dotados dos recursos 
necessários para atender toda pessoa portadora de deficiência, independentemente da origem de sua 
deficiência, desde que possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e tenha perspectivas 
de obter, conservar e nele progredir. 

Art. 33. A orientação profissional será prestada pelos correspondentes serviços de habilitação e 
reabilitação profissional, tendo em conta as potencialidades da pessoa portadora de deficiência, 
identificadas com base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar: 

I - educação escolar efetivamente recebida e por receber; 

II - expectativas de promoção social; 
 

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso; 

IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e 

V - necessidades do mercado de trabalho. 

Seção IV 

Do Acesso ao Trabalho 

Art. 34. É finalidade primordial da política de emprego a inserção da pessoa portadora de deficiência 
no mercado de trabalho ou sua incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de 
trabalho protegido. 

Parágrafo único.   Nos casos de deficiência grave ou severa, o cumprimento do disposto no caput 
deste artigo poderá ser efetivado mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a Lei 
n° 9.867. de 10 de novembro de 1999. 

Art. 35. São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência: 

I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais para sua concretização, não 
sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios especiais; 

II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios especiais para sua concretização; 
e 

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma ou mais pessoas, 
mediante trabalho autónomo, cooperativado ou em regime de economia familiar, com vista à 
emancipação económica e pessoal. 

§ 12 As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, poderão intermediar a 
modalidade de inserção laboral de que tratam os incisos II e III, nos seguintes casos: 



75 

I - na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou privada, da pessoa portadora 
de deficiência física, mental ou sensorial: e 

II - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de habilitação profissional de 
adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida de produção ou terapêutica. 

§ 2º Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para a contratação de pessoa que, 
devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, exija condições especiais, tais como 
jornada variável, horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado às 
suas especificidades, entre outros. 

§ 32 Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas entre outros 
elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, 
sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras da 
mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas capacidades em condições de 
normalidade. 

§ 4- Considera-se oficina protegida de produção a unidade que funciona em relação de dependência 
com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo desenvolver 
programa de habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, provendo-o 
com trabalho remunerado, com vista à emancipação econômica e pessoal relativa. 

§ 5° Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que funciona em relação de dependência 
com entidade pública ou beneficente de assistência social, que tem por objetivo a integração social por 
meio de atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto que devido 
ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, não possa desempenhar atividade laboral no 
mercado competitivo de trabalho ou em oficina protegida de produção. 

§ 6º O período de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e adulto portador de 
deficiência em oficina protegida terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado 
a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento biopsicosocial da pessoa. 

§ 7º A prestação de serviços será feita mediante celebração de convênio ou contrato formal, entre a 
entidade beneficente de assistência social e o tomador de serviços, no qual constará a relação 
nominal dos trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do tomador. 

§ 8º A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva deverá promover, em parceria com 
O tomador de serviços, programas de prevenção de doenças profissionais e de redução da 
capacidade laboral, bem assim programas de reabilitação caso ocorram patologias ou se manifestem 
outras incapacidades. 

Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por 
cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora 
de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

1 - até duzentos empregados, dois por cento; 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro porcento; ou 

IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 

§ 1º A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de contrato 
por prazo determinado, superior a noventa dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo 
indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. 
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§ 2º Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que concluiu curso de educação 
profissional de nível básico, técnico ou tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação 
expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou 
órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação 
profissional fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

§ 3º Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se 
submetido a processo de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. 

§ 4a A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 2º e 3º deste artigo poderá 
recorrer à intermediação de órgão integrante do sistema público de emprego, para fins de inclusão 
laboral na forma deste artigo. 

§ 5º Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer sistemática de fiscalização, 
avaliação e controle das empresas, bem como instituir procedimentos e formulários que propiciem 
estatísticas sobre o número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas, para 
fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo. 

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso 
público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

§ 1º O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, 
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da 
classificação obtida. 

§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

Art. 38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de provimento de: 

I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração; e 

II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato. 

Art. 39. Os editais de concursos públicos deverão conter: 

I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa 
portadora de deficiência; 

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 
 

III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a 
deficiência do candidato; e 

IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, no ato da inscrição, de laudo 
médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
deficiência. 

Art. 40. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiência em 
concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Federal direta e indireta. 

§ 1a No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência que necessite de tratamento 
diferenciado nos dias do concurso deverá requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
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§ 2º O candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área 
de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do concurso. 

Art. 41. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas neste 
Decreto, participará de concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
concerne: 

I - ao conteúdo das provas, 

II - à avaliação e aos critérios de aprovação; 
 

III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e 

IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

Art. 42. A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a 
pontuação destes últimos. 

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe 
multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em 
questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. 

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; 
 

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas; 

IV - a possibilidade de uso, peio candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize; e 

V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a 
deficiência do candidato durante o estágio probatório. 

Art. 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de 
deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da Lei n° 8.112. de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 45. Serão implementados programas de formação e qualificação profissional voltados para a 
pessoa portadora de deficiência no âmbito do Plano Nacional de Formação Profissional - PLANFOR. 

Parágrafo único. Os programas de formação e qualificação profissional para pessoa portadora de 
deficiência terão como objetivos: 

I - criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência o direito a receber uma 
formação profissional adequada; 

li - organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa portadora de deficiência para 
a inserção competitiva no mercado laboral; e 
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III - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de educação geral para fomentar o 
desenvolvimento harmônico da pessoa portadora de deficiência, assim como para satisfazer as 
exigências derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da evolução social e 
econômica. 

Seção V 

Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer 

Art. 46. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta responsáveis 
pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer dispensarão tratamento prioritário e adequado 
aos assuntos objeto deste Decreto, com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes 
medidas: 

I - promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de comunicação social; 

II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante: 
 

a) participação da pessoa portadora de deficiência em concursos de prêmios no campo das artes e 
das letras; e 

b) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa portadora de deficiência; 
 

III - incentivar a prática desportiva formal e não-formal como direito de cada um e o lazer como forma 
de promoção social; 

IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas entre a pessoa portadora de 
deficiência e suas entidades representativas; 

V - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de ensino, desde o 
nível pré-escolar até à universidade; 

VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa portadora de deficiência na prática da 
educação física ministrada nas instituições de ensino públicas e privadas; 

VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informação adequada à pessoa 
portadora de deficiência; e 

VIII - estimular a ampliação do turismo à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços adaptados de 
transporte. 

Art. 47. Os recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura financiarão, entre outras ações, a 
produção e a difusão artístico-cultural de pessoa portadora de deficiência. 

Parágrafo único. Os projetos culturais financiados com recursos federais, inclusive oriundos de 
programas especiais de incentivo à cultura, deverão facilitar o livre acesso da pessoa portadora de 
deficiência, de modo a possibilitar-lhe o pleno exercício dos seus direitos culturais. 

Art. 48. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, promotores ou 
financiadores de atividades desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e financeiramente para 
obtenção dos objetivos deste Decreto. 

Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas a manifestação desportiva de rendimento e a 
educacional, compreendendo as atividades de: 
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I - desenvolvimento de recursos humanos especializados; 

II - promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, estaduais e locais; 
 

III - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e informação; e 

IV - construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações desportivas e de lazer. 

CAPÍTULO VIII 

Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados 

Art. 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, responsáveis 
pela formação de recursos humanos, devem dispensar aos assuntos objeto deste Decreto tratamento 
prioritário e adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I - formação e qualificação de professores de nível médio e superior para a educação especial, de 
técnicos de nível médio e superior especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores e 
professores para a formação profissional; 

II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de conhecimento e de recursos humanos 
que atendam às demandas da pessoa portadora de deficiência; e 

III - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
relacionadas com a pessoa portadora de deficiência. 

CAPÍTULO IX 

Da Acessibilidade na Administração Pública Federal 

Art. 50. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e indireta adotarão 
providências para garantir a acessibilidade e a utilização dos bens e serviços, no âmbito de suas 
competências, à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a eliminação 
de barreiras arquitetônicas e obstáculos, bem como evitando a construção de novas barreiras. 

Art. 51. Para os efeitos deste Capítulo, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das instalações e equipamentos esportivos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento 
e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em: 

 

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, 
sejam ou não de massa; 

III - pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 
permanentemente tenha limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio ambiente e de utilizá- 
lo; 
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IV - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os 
referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia 
elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam 
as indicações do planejamento urbanístico; e 

V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
translado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e 
quaisquer outros de natureza análoga. 

Art. 52. A construção, ampliação e reforma de edifícios, praças e equipamentos esportivos e de lazer, 
públicos e privados, destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se 
tomem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de 
edifícios, praças e equipamentos esportivos e de lazer, públicos e privados, destinados ao uso 
coletivo por órgãos da Administração Pública Federal, deverão ser observados, pelo menos, os 
seguintes requisitos de acessibilidade: 

I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso 
público, serão reservados dois por cento do total das vagas à pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, garantidas no mínimo três, próximas dos acessos de circulação de pedestres, 
devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas de desenho e traçado segundo as normas 
da ABNT; 

II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas 
e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida; 

III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências 
e serviços do edifício, entre si e com o exterior, cumprirá os requisitos de acessibilidade; 

 

IV - pelo menos um dos elevadores deverá ter a cabine, assim como sua porta de entrada, acessíveis 
para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, em conformidade com norma 
técnica específica da ABNT; e 

V - os edifícios disporão, pelo menos, de um banheiro acessível para cada gênero, distribuindo-se 
seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 53. As bibliotecas, os museus, os locais de reuniões, conferências, aulas e outros ambientes de 
natureza similar disporão de espaços reservados para pessoa que utilize cadeira de rodas e de 
lugares específicos para pessoa portadora de deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de 
acordo com as normas técnicas da ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, 
circulação e comunicação. 

Art. 54. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, no prazo de três anos a partir da 
publicação deste Decreto, deverão promover as adaptações, eliminações e supressões de barreiras 
arquitetônicas existentes nos edifícios e espaços de uso público e naqueles que estejam sob sua 
administração ou uso. 

CAPÍTULO X 

Do Sistema Integrado de Informações 

Art. 55. Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça, o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência, sob a responsabilidade da CORDE, 
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com a finalidade de criar e manter bases de dados, reunir e difundir informação sobre a situação das 
pessoas portadoras de deficiência e fomentar a pesquisa e o estudo de todos os aspectos que afetem 
a vida dessas pessoas. 

Parágrafo único. Serão produzidas, periodicamente, estatísticas e informações, podendo esta 
atividade realizar-se conjuntamente com os censos nacionais, pesquisas nacionais, regionais e locais, 
em estreita colaboração com universidades, institutos de pesquisa e organizações para pessoas 
portadoras de deficiência. 

CAPÍTULO XI 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 56. A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, com base nas diretrizes e metas do Plano 
Plurianual de Investimentos, por intermédio da CORDE, elaborará, em articulação com outros órgãos 
e entidades da Administração Pública Federal, o Plano Nacional de Ações Integradas na Área das 
Deficiências. 

Art. 57. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, comissão especial, 
com a finalidade de apresentar, no prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua constituição, 
propostas destinadas a: 

I - implementar programa de formação profissional mediante a concessão de bolsas de qualificação 
para a pessoa portadora de deficiência, com vistas a estimular a aplicação do disposto no art. 36; e 

II - propor medidas adicionais de estímulo à adoção de trabalho em tempo parcial ou em regime 
especial para a pessoa portadora de deficiência. 

Parágrafo único. A comissão especial de que trata o caput deste artigo será composta por um 
representante de cada órgão e entidade a seguir indicados: 

I - CORDE; 

II - CONADE; 

III - Ministério do Trabalho e Emprego; 

IV - Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social; 

V - Ministério da Educação; 

VI - Ministério dos Transportes; 

VII - Instituto de Pesquisa Económica Aplicada; e 

VIII - INSS. 

Art. 58. A CORDE desenvolverá, em articulação com órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal, programas de facilitação da acessibilidade em sítios de interesse histórico, turístico, cultural 
e desportivo, mediante a remoção de barreiras físicas ou arquitetônicas que impeçam ou dificultem a 
locomoção de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 59. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

Art. 60. Ficam revogados os Decretos nºs 93.481, de 29 de outubro de 1986, 914, de 6 de setembro 
de 1993,1.680, de 18 de outubro de 1995, 3.030. de 20 de abril de 1999. o $ 2o do art. 141 do 



Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048. de 6 de maio de 1999. e o 
Decreto n° e 3.076. de 1° de junho de 1999. 
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ANEXO D - Lei nº 7.853, de 24 de Outubro de 1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 
Público, define crimes, e dá outras providências. 

0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e 
sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei. 

§ 1o Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de 
tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-
estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. 

§ 2o As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações 
governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais 
que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida 
a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade. 

Art. 2o Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 
exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos 
assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 
outras, as seguintes medidas: 

1 - na área da educação: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que 
abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 1o e 2° graus, a supletiva, a habilitação e 
reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades 
hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino; 

II - na área da saúde: 

a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao 
aconselhamento genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da 
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mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às 
doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência; 

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de 
tratamento adequado a suas vítimas; 

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; 

d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta 
apropriados; 

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; 

f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social; 

III - na área da formação profissional e do trabalho: 

a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, 
inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de 
tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos 
empregos comuns; 

c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de 
pessoas portadoras de deficiência; 

d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das 
pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que 
regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a 
situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência; 

IV - na área de recursos humanos: 

a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, de técnicos de nível médio 
especializados na habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional; 

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas áreas de conhecimento, 
inclusive de nível superior, atendam à demanda e às necessidades reais das pessoas portadoras de 
deficiências; 

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 
relacionadas com a pessoa portadora de deficiência; 

V - na área das edificações: 

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias 
públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso 
destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte. 

Art. 3o As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos das pessoas 
portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal; por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei 
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civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas 
finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

§ 1o Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias. 

§ 2o As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 
15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão se utilizadas 
para a instrução da ação civil. 

§ 3o Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá 
ser negada certidão ou informação. 

§ 4o Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das 
certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e, 
salvo quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o 
processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença. 

§ 5o Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como litisconsortes nas ações 
propostas por qualquer deles. 

§ 6o Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-legitimados pode assumir a 
titularidade ativa. 

Art. 4o A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, exceto no caso de haver sido a 
ação julgada improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá 
intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

§ 1o A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau 
de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. 

§ 2o Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá 
recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive o Ministério Público. 

Art. 5o O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações públicas, coletivas ou individuais, em 
que se discutam interesses relacionados à deficiência das pessoas. 

Art. 6o O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, exame ou perícias, no 
prazo que assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis. 

§ 1o Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério Público da inexistência de 
elementos para a propositura de ação civil, promoverá fundamentadamente o arquivamento do 
inquérito civil, ou das peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as 
respectivas peças, em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, 
deliberando a respeito, conforme dispuser seu Regimento. 

§ 2o Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho Superior do Ministério Público 
designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 

Art. 7o Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta Lei, no que couber, os dispositivos da Lei n° 
7.347, de 24 de julho de 1985. 

Art. 8o Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: 
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I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno 
em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados 
da deficiência que porta; 

II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de 
sua deficiência; 

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou 
trabalho; 
 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar e 
ambulatória!, quando possível, à pessoa portadora de deficiência; 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida 
na ação civil a que alude esta Lei; 

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta 
Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 

Art. 9o A Administração Pública Federal conferirá aos assuntos relativos às pessoas portadoras de 
deficiência tratamento prioritário e apropriado, para que lhes seja efetivamente ensejado o pleno 
exercício de seus direitos individuais e sociais, bem como sua completa integração social. 

§ 1o Os assuntos a que alude este artigo serão objeto de ação, coordenada e integrada, dos órgãos da 
Administração Pública Federal, e incluir-se-ão em Política Nacional para Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, na qual estejam compreendidos planos, programas e projetos sujeitos a 
prazos e objetivos determinados. 

§ 2° Ter-se-ão como integrantes da Administração Pública Federal, para os fins desta Lei, além dos 
órgãos públicos, das autarquias, das empresas públicas e sociedades de economia mista, as 
respectivas subsidiárias e as fundações públicas. 

Art. 10. A coordenação, superior dos assuntos, ações governamentais e medidas, referentes às 
pessoas portadoras de deficiência, incumbirá a órgão subordinado à Presidência da República, 
dotado de autonomia administrativa e financeira, ao qual serão destinados recursos orçamentários 
específicos. 

Parágrafo único. A autoridade encarregada da coordenação superior mencionada no caput deste 
artigo caberá, principalmente, propor ao Presidente da República a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seus planos, programas e projetos e cumprir as 
instruções superiores que lhes digam respeito, com a cooperação dos demais órgãos da 
Administração Pública Federal. 

Art. 11. Fica reestruturada, como órgão autônomo, nos termos do artigo anterior, a Coordenadoria 
Nacional, para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde. 

§ 1o (Vetado). 

§ 2o O Coordenador contará com 3 (três) Coordenadores-Adjuntos, 4 (quatro) Coordenadores de 
Programas e 8 (oito) Assessores, nomeados em comissão, sob indicação do titular da Corde. 

§ 3o A Corde terá, também, servidores titulares de Funções de Assessoramento Superior (FAS) e 
outros requisitados a órgão e entidades da Administração Federal. 

§ 4o A Corde poderá contratar, por tempo ou tarefa determinados, especialistas para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
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Art. 12. Compete à Corde: 

I - coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às pessoas portadoras de 
deficiência; 

li - elaborar os planos, programas e projetos subsumidos na Política Nacional para a Integração de 
Pessoa Portadora de Deficiência, bem como propor as providências necessárias a sua completa 
implantação e seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos e as de caráter 
legislativo; 

III - acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e 
projetos mencionados no inciso anterior; 

IV - manifestar-se sobre a adequação à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência dos projetos federais a ela conexos, antes da liberação dos recursos respectivos; 

V - manter, com os Estados, Municípios, Territórios, o Distrito Federal, e o Ministério Público, estreito 
relacionamento, objetivando a concorrência de ações destinadas à integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; 

 

VI - provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que 
constituam objeto da ação civil de que esta Lei, e indicando-lhe os elementos de convicção; 

VII - emitir opinião sobre os acordos, contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da 
Administração Pública Federal, no âmbito da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência; 

VIII - promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes à pessoa portadora 
de deficiência, visando à conscientização da sociedade. 

Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas e projetos a seu cargo, deverá a Corde 
recolher, sempre que possível, a opinião das pessoas e entidades interessadas, bem como 
considerar a necessidade de efetivo apoio aos entes particulares voltados para a integração social 
das pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 13. A Corde contará com o assessoramento de órgão colegiado, o Conselho Consultivo da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A/ide Medida 
Provisória n° 2.216-37. de 31.8.2001) 

§ 1o A composição e o funcionamento do Conselho Consultivo da Corde serão disciplinados em ato 
do Poder Executivo. Incluir-se-ão no Conselho representantes de órgãos e de organizações ligados 
aos assuntos pertinentes à pessoa portadora de deficiência, bem como representante do Ministério 
Público Federal. 

§ 2o Compete ao Conselho Consultivo: 

I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência; 

II - apresentar sugestões para o encaminhamento dessa política; 

III - responder a consultas formuladas pela Corde. 

§ 3o O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente 1 (uma) vez por trimestre e, 
extraordinariamente, por iniciativa de 1/3 (um terço) de seus membros, mediante manifestação 
escrita, com antecedência de 10 (dez) dias, e deliberará por maioria de votos dos conselheiros 
presentes. 
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§ 4o Os integrantes do Conselho não perceberão qualquer vantagem pecuniária, salvo as de seus 
cargos de origem, sendo considerados de relevância pública os seus serviços. 

§ 5o As despesas de locomoção e hospedagem dos conselheiros, quando necessárias, serão 
asseguradas pela Corde. 

Art. 14. (Vetado). 

Art. 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que dispõe esta Lei, será reestruturada a 
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, e serão instituídos, no Ministério do 
Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgão 
encarregados da coordenação setorial dos assuntos concementes às pessoas portadoras de 
deficiência. 

Art. 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 (sessenta) dias posteriores à vigência desta Lei, as 
providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da Corde, como aquelas 
decorrentes do artigo anterior. 

Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico de 1990, e nos subsequentes, questões concementes à 
problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número 
de pessoas portadoras de deficiência no País. 

Art. 18. Os órgãos federais desenvolverão, no prazo de 12 (doze) meses contado da publicação desta 
Lei, as ações necessárias à efetiva implantação das medidas indicadas no art. 2o desta Lei. 

Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 



89 

ANEXO E - Lei n° 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 

CAPITULO V DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Art. 58 . Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. 

§1° Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as 
peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2° O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns do ensino regular. 

§3° A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a 
seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 59 . Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 
suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo 
o programa escolar para os superdotados; 

 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 

Art. 60 . Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder público. 

Parágrafo único. O poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 
independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 




