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Quem são as pessoas com 
deficiência?



CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

• “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 
natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade com as demais pessoas.”

(Organização das Nações Unidas, 2006, Artigo n° 1)



Quem são as pessoas com 
deficiência visual?



Quem são as pessoas com 
deficiência visual?

CEGUEIRA: Acuidade visual igual ou inferior a 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica e após tratamento 
oftalmológico.

• BAIXA VISÃO: Acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica e após tratamento 
oftalmológico.

(Decreto Federal nº 5.296, artigo 5, parágrafo 1º, inciso I, alínia C)



 “Se os meus olhos não me deixam obter informações sobre 
homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de 
encontrar uma outra forma.”

(Louis Braille, 1821)



Dicas e sugestões para quando você 
encontrar uma pessoa com deficiência 

visual!



• Compreenda a deficiência, pois ela é uma característica da 
diversidade humana.

• Não subestime as possibilidades X Não super estime as 
dificuldades.

• Evite fazer perguntas muito íntimas no primeiro contato.

• Dirija sua fala diretamente à pessoa com deficiência.

• Fazer comentários em voz alta sobre o cego ao passar por ele. 
É deficiente visual, não auditivo.



• Ofereça ajuda + espere a oferta ser aceita + pergunte como 
deve proceder.

• Haja com naturalidade mediante situações cotidianas.

• Repetir o tempo todo a surpresa por ele trabalhar, divertir-se, 
namorar, ter filhos. O cego não quer necessariamente ser 
tratado como uma lição ambulante de superação.

• Aborde sempre a pessoa com deficiência visual identificando-
se e fazendo um ligeiro e sutil contato físico.

• Não evite utilizar palavras como: ver, olhar, assistir.



• Ao informar a localização de um determinado lugar ou 
objeto faça com o máximo de exatidão, sempre indicando 
a direção a partir da perspectiva da pessoa com 
deficiência visual.

• Identifique-se ao chegar em um ambiente e/ou começar a 
participar de uma conversa na qual há uma pessoa com 
deficiência visual. Sempre informe seu afastamento e/ou 
saída do local, a fim de que esta não continue falando 
para o vazio, causando-lhe desconforto

• Não remova seus itens pessoais do local previamente 
destinado e nem desloque móveis sem avisar 
antecipadamente as pessoas com deficiência visual.



• Ao indicar uma cadeira para uma pessoa com deficiência 
visual, somente direcione sua mão para o encosto.

• O  mesmo vale para ajudá-lo a se sentar sem que ele 
solicite. Uma coisa é não enxergar, outra é ter dificuldade 
motora.



• Ao guiar uma pessoa com deficiência visual ofereça seu braço. Ela 
segurará em seu cotovelo, ficando meio passo atrás de você e sentirá seus 
movimentos. Não a pegue pelo braço nem a empurre, pois se trata de uma 
ação inadequada e desrespeitosa.

• À medida que encontrar degraus, meio fios e outros obstáculos, informe-a 
e oriente-a, sempre estando um passo à sua frente.

• Se for a primeira vez que você a está guiando, ou, então, for um local 
desconhecido para ela, informe os possíveis obstáculos.

• Em lugares de passagem estreita para duas pessoas caminharem lado a 
lado, estenda para trás o braço que a pessoa está segurando, de modo que 
esta possa lhe seguir com segurança.

• Se você estiver ministrando uma palestra e perceber que na platéia existem 
pessoas com deficiência visual, antes de dar início, pronuncie algumas 
palavras distantes do microfone, a fim de que elas possam lhe localizar no 
ambiente.

/



•  Da mesma forma, ao ministrar uma fala para um grupo que 
possua participantes com deficiência visual, sempre, realize a 
áudio-descrição das imagens que você está utilizando em sua 
apresentação.

•  Informe o que de relevante possui na imagem, sendo conciso e 
fiel, sem imprimir suas percepções particulares e tentar 
"explicar" o significado.Não se esqueça de indicar a posição 
dos itens da imagem sob a perspectiva da platéia.

•  Caso você utilize vídeos, e não os encontrar com áudio-
descrição, proceda da mesma forma, sem sobrepor sua fala ao 
diálogo e/ou sons e ruídos relevantes a compreensão do 
contexto. Não é necessário áudio - descrever o óbvio nem o 
que se escuta.
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“Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as 
coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a 
tecnologia torna as coisas possíveis.”

(RADABAUGH, 1993)



Dicas para a boa convivência com 
cães-guia!



• A unidade cão-guia e usuário 
é uma dupla que deve 
trabalhar em conjunto. O 
usuário indica as direções e 
destinos a serem seguidos e o 
cão desvia dos obstáculos 
fixos e móveis, localiza 
pontos de referência e demais 
destinos solicitados pelo 
usuário. 

• O cão-guia só trabalha bem se 
seu usuário tiver pleno 
domínio das técnicas e possuir 
confiança no mapeamento dos 
caminhos a serem seguidos 
pela dupla.



• As pessoas que observam a dupla trabalhando em hipótese 
alguma devem oferecer alimento ao cão, acariciá-lo ou 
distraí-lo com acenos ou o chamando. Isto é muito grave, 
pois tira a atenção do cão-guia e oferece um risco a dupla, 
fazendo com que saiam do foco e percam seu objetivo, 
podendo até, às vezes, colocá-los em perigo ou excessivo 
estresse emocional.



Sentado ou deitado um cão-guia está 
trabalhando. Dessa forma, caso deseje 
acariciá-lo, sempre, solicite primeiro ao seu 
usuário. É importante lembrar que os 
usuários de cães-guia são pessoas com 
deficiência visual, então, nunca se aproxime 
do cão sem avisar, pois isto estará violando 
sua condição visual. Dirija sua pergunta à 
pessoa, questionando se pode acariciar o 
cão. E, importante, não se chateie se o 
usuário não permitir, isto é muito sério, 
carinhos durante o trabalho e realizados de 
maneira equivocada excitam o cão e o 
desconcentram. 



 Durante a caminhada 
possivelmente o usuário necessite 
chamar a atenção do cão-guia, 
corrigindo-o verbalmente e/ou 
com toques na guia. Não ache 
isto estranho nem se chateie. Tais 
atitudes são estritamente 
necessárias para o bom 
desempenho da dupla e a 
efetividade do trabalho, fazendo 
com que circulem com segurança 
e sigam para o destino desejado.



Mesmo que uma pessoa cega esteja sendo guiada por um 
cão-guia em algum momento ela precisará de ajuda. 
Responda às suas perguntas e a oriente quando solicitado. 
Caso você perceba que um usuário de cão-guia esteja 
precisando de auxílio, aproxime-se da dupla e, dirigindo sua 
pergunta à pessoa, questione se ela deseja algo.
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