
Direito de avançar 

Durante a 8ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos da 
Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), em junho deste 
ano, o vice-secretário-geral Jan Eliasson afirmou que “empoderar as pessoas com 
deficiência e garantir os seus direitos significarão avanços para a sociedade como 
um todo”. No mês seguinte, após 15 anos de discussões no legislativo e pressão dos 
movimentos sociais, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 
Federal 13.146/2015) é sancionada pela presidência da República e evidencia a 
tendência mundial de trazer a inclusão para o centro do debate. Hoje, Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, a data pode ser celebrada pelas conquistas da nova legislação. 

A Lei Brasileira de Inclusão é moderna e está em sintonia com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 
2030 da ONU. É impensável que o mundo consiga resolver seus conflitos mais dramáticos sem que as pessoas 
com deficiência tenham sua humanidade respeitada. Não se trata de favores muito menos de “tolerância”, mas 
de garantia de direitos para um público de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, sendo 9 
milhões apenas no Estado de São Paulo. 

O caminho para se conquistar uma ferramenta legal como esta encontrou barreiras durante os últimos 15 anos. 
O primeiro texto, que ainda levava o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi apresentado no ano 2000 
na Câmara dos Deputados. Em 2006, o texto foi alterado pela Câmara e o Senado e dois anos depois houve a 
ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Neste momento, movimentos 
sociais argumentaram que o texto não era condizente com a Convenção. Entre 2012 e 2015, diversas audiências 
públicas ocorreram por todo o país e a participação social foi intensa, sobretudo pela internet, provando que a 
tecnologia pode ser uma aliada importante na consolidação da democracia. 

Após anos de debates e adaptações, já sob a relatoria da deputada federal Mara Gabrili (PSDB-SP), a Lei Brasileira 
de Inclusão foi enfim aprovada na Câmara, no Senado e sancionada pela presidência da República. Entre as 
conquistas que passam a valer em janeiro de 2016, está o auxílio inclusão para trabalhadores com deficiência 
que exerçam atividade remunerada, antes válido apenas para quem não trabalhava, e a liberação de recursos do 
FGTS para aquisição de órteses e próteses.  

Outros ganhos estão na proibição aos planos de saúde de praticarem qualquer tipo de discriminação, assim como 
a cobrança da taxa adicional realizada por escolas aos alunos com deficiência. Na cultura, teatros, cinemas, 
auditórios e estádios passam a ser obrigados a reservar espaços e assentos adaptados e no turismo, cota de 10% 
de dormitórios acessíveis em hotéis e pousadas. No campo da mobilidade, ficam reservadas 2% das vagas em 
estacionamentos e 10% dos veículos de locadoras de automóveis deverão ser adaptados para motoristas com 
deficiência. 

A deficiência precisa ser entendida como uma condição humana que se modifica de acordo com o contexto 
cultural, econômico, social e arquitetônico no qual o indivíduo está inserido. Não precisamos criar um novo 
mundo exclusivamente para pessoas com deficiência, precisamos fazer com que o mundo que habitamos possa 
ser vivido dignamente por todos. O caminho é longo e complexo, como é complexa a conquista dos direitos, mas 
2015 ficará marcado como o ano que conquistamos o direito de avançar.  
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