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RESUMO
A luta pela inclusão envolve a busca por uma sociedade democrática, que permita o pleno
exercício da cidadania por todas as pessoas. Apesar das conquistas, preconceitos seguem
permeando a realidade humana. Ao considerar a justaposição entre inclusão social e inclusão
digital, decorrentes do caráter que as tecnologias de informação e comunicação assumem na
contemporaneidade, e sendo esse um campo de pesquisa ainda pouco explorado, levantou-se a
necessidade de investigar tal relação sob a ótica de pessoas com deficiência. Por meio de um
estudo documental qualitativo descritivo-exploratório, objetivou-se descrever e analisar a
forma pela qual as pessoas com deficiência relatam em seus Blogs as condições de
acessibilidade e barreiras à inclusão social em seus cotidianos. Foram selecionados três Blogs
em um site de buscas, cujos autores eram pessoas com deficiência física, visual e auditiva. Ao
submeter os relatos à análise de conteúdo, definiram-se duas categorias distintas: (1)
acessibilidade no cotidiano da pessoa com deficiência (2) barreiras no cotidiano da pessoa com
deficiência, ambas subdivididas entre condições físicas, atitudinais e sensoriais. A partir do
relato de atividades rotineiras como trabalhar, passear, estudar, assistir TV, praticar esporte,
entre outras, os blogueiros contribuíram com evidências de desafios e conquistas no processo
de inclusão percebidos em seu dia a dia. Entre elas destacaram-se dicas e estratégias pessoais
voltadas para sua maior funcionalidade, tecnologias assistivas e as dificuldades de acesso a
esses recursos, ambientes e adaptações concebidos ou não sob a ótica do design universal e por
fim crenças e atitudes em relação à pessoa com deficiência que empoderam ou que dificultam a

autonomia e potencialidade de qualquer indivíduo, especialmente na condição de pessoa com
deficiência. Os blogueiros denotaram estar conscientes da importância de seu Blog como meio
de mobilização social por oferecer visibilidade à sua condição humana e permitir a
aproximação, ainda que virtual, de pessoas que ocupam, convivem ou buscam compreender
esse espaço social. A partir da análise dos dados, pondera-se que ocorreram avanços em relação
à acessibilidade, porém as barreiras presentes no dia a dia, principalmente as atitudinais,
tendem a aproximar ou distanciar a sociedade da inclusão efetiva. Portanto, ao compreender
que a busca por uma sociedade inclusiva é um dever de todos e constatar a necessidade de
maiores transformações, sugere-se a ampliação dos estudos acadêmicos, valorizando os Blogs
como instrumentos de visibilidade das condições objetivas de vida dessas pessoas.

Palavras-chaves: Deficiência. Inclusão Social. Acessibilidade. Barreiras. Tecnologias de
Informação e Comunicação.
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ABSTRACT

The efforts for inclusion involve the search for a democratic society, which allows the full
exercise of the citizenship by all people. Regardless the achievements, prejudices continue to
permeate the human reality. By considering the overlap between social inclusion and digital
inclusion, arising from the character that the information and communication technologies
assume nowadays, and being this a research field still underexplored, it was recognized the
need to look into such relationship through the perspective of persons with disabilities.
Through a descriptive-exploratory qualitative documental essay, the objective was to describe
and analyze the form whereby persons with disabilities report on their blogs the accessibility
and barriers to the social inclusion in their routines. There were select in picked up three
Blogs in a search site, whose authors were people with physical disabilities, visual
impairment and hearing impairment. When the reports were submitted to content analyzing,
two different categories were defined: (1) accessibility in everyday life of persons with
disabilities (2) barriers in the routine of the person with disabilities, both subdivided in
physical, attitudinal and sensorial conditions. When reporting common situations such as
working, hanging out, watching TV, sports practicing, among others, the bloggers have
contributed with evidences of challenges and achievements in the process of inclusion that
were noticed in their everyday life. Highlights to hints and personal strategies related to
their major functionality, assistive technologies and problems in accessing these means,
environments and adaptations conceived or not under the perspective of the universal design
and, lastly, beliefs and attitudes regarding the person with disabilities that empower or hamper

the independence and potentiality of any individual, especially in the condition of a person
with disability. The bloggers denoted being aware about the relevance of their Blogs as a
mean of social mobilization by offering visibility to their human condition and permitting the
approach, yet virtual, of people who occupy, coexist or try to understand this social space.
From the data analysis, it taken in account that accessibility breakthroughs have occurred,
however the barriers in the routines, mainly the attitudinal, tend to approach or distance the
society from the effective inclusion. Therefore, when it’s understood that the search for an
inclusive society is a duty for everyone and perceiving the need for bigger transformations, it
is suggested the expansion of the academic researches, recognizing the Blogs as instruments
of visibility for the objective living conditions of these people.
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APRESENTAÇÃO

A deficiência sempre fez parte de meu contexto familiar. Pensar sobre histórias de
vida, que vi e ouvi desde pequena, sempre me fez acreditar que a condição de deficiência
envolve questões que ultrapassam o modelo biológico. Mesmo antes de me tornar psicóloga
percebia a complexidade desse fenômeno e considerava que o viés social interferia
diretamente nas possibilidades da pessoa com deficiência.
Porém, durante a minha formação acadêmica, não me interessei pelo assunto. Até que,
recém-formada, fui contratada para atuar em um Centro Especializado em Reabilitação, a
SORRI-Bauru. Lá muito aprendi e me emocionei com pessoas e famílias que nasceram ou
passaram a viver sob a condição de deficiência. Vivi de perto a importância do vínculo de
pertencimento, da identidade grupal e do apoio mútuo para a superação de momentos de vida
desafiadores. Mais que isto, eu entendi a importância da inclusão e percebi o quanto nossa
sociedade não está preparada para lidar com a diversidade, principalmente quando ela se
intensifica.
Não obstante, durante o mestrado, discutia as diversas possibilidades de temas a serem
pesquisados, mas nenhum diretamente relacionado à deficiência. No entanto, ocorreram
grandes transformações em minha vida pessoal. Dessa vez, passei a acompanhar, sob o papel
de filha, o angustiante caminho de tornar-se uma pessoa com deficiência.
Dizem que não é a gente quem escolhe o tema e sim o tema que escolhe a gente. Pois
bem, posso dizer que o tema da deficiência e da inclusão me escolheu. Porém, quando me
preparava para conceber esse trabalho, senti a necessidade de desenvolver algo inovador.
Sempre acompanhei Blogs de temas diversos e em minha atuação profissional percebi
que algumas vezes as ferramentas da Internet poderiam ser também uma fonte de apoio e
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inclusão social. Vi inúmeras vezes usuários impossibilitados de participar mais ativamente da
vida comunitária se apegarem à Internet para usufruir melhor de seu tempo, compartilhar suas
histórias ou buscar mais informações sobre sua condição.
Portanto, analisar Blogs de pessoas com deficiência finalmente era uma saída que
fazia sentido, pessoal e profissional.
Aqui está o fruto de meu trabalho, o qual eu espero que contribua de alguma forma
para que um dia derrubemos as barreiras e conquistemos maior acessibilidade para a inclusão
de todas as pessoas, com e sem deficiência.
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1 INTRODUÇÃO: REVISÃO TEÓRICA
1.1 Deficiência e inclusão: perspectivas históricas e conceituais

Por meio de uma análise crítica das relações históricas entre a sociedade e a
deficiência, é possível afirmar que as pessoas com deficiência (PCD) adquiriram um status de
menos-valia diante das demais pessoas. Neste sentido, o julgamento moral sobre pessoas
marcadas por uma diferença socialmente considerada desvantajosa reflete, mesmo que num
contexto contemporâneo, marcas históricas e sociais de estigmatização e preconceito.
Segundo Goffman (1963), um estigma era um recurso visual utilizado na Grécia
Antiga para qualificar negativamente quem o portava. Assim, pessoas moralmente
condenadas tinham seus corpos marcados com fogo para que seu status moral fosse visível à
sociedade, e esta pudesse evitar a aproximação.
Porém, Jannuzzi (2004) salienta que
O modo de se conceber, de se pensar, de se agir com o diferente depende da
organização social como um todo, na sua base material, isto é, na organização para a
produção, em íntima relação com as descobertas das diversas ciências, das crenças,
das ideologias, apreendidas pela complexidade da individualidade humana na sua
constituição física e psíquica. Daí as diversas formas de o diferente ser percebido
pela sociedade nos diversos tempos e lugares, que repercutem na visão de si mesmo
(JANNUZZI, 2004, P. 10).

Os paradigmas atuais, relacionados aos direitos e conquistas das PCD, são frutos de
um longo processo histórico de mudanças nos modelos de organização social, política e
econômica, perpassados pelas crenças religiosas e debates acadêmico-científicos (ARANHA,
2001; MAIA, 2011). Portanto, conhecer essa historicidade, mesmo que parcialmente, torna-se
de fundamental importância para a compreensão deste trabalho.
Nas sociedades primitivas há indícios de que as pessoas com deficiência eram
abandonadas, supostamente em razão da dificuldade de sobrevivência que representavam para
o grupo. Já na Grécia Antiga, crianças com deficiência eram deliberadamente eliminadas, pois
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suas características eram incompatíveis com o ideal da época (RODRIGUES; MARANHE,
2009; 2010).
Tal prática social, que se estendeu até a Idade Média, vislumbrou maiores
modificações somente com o surgimento do cristianismo. A partir desta crença, PCD
passaram a ter status de seres humanos, e, portanto, não poderiam ser exterminadas ou
abandonadas. Dessa forma, tais pessoas passaram a ser alvo da caridade humana, sendo na
maioria das vezes acolhidas pela Igreja (ARANHA, 2005; LEÃO, 2004; RODRIGUES;
MARANHE, 2009; 2010). Porém, tal mudança social não efetivou mudanças na área do
direito civil e apenas refletia uma recomendação moral. Assim, algumas pessoas com
deficiência continuaram abandonadas à própria sorte ou servindo como atrações de circo.
Apesar dessa nova visão, a Igreja, durante a Inquisição, denominou as diferenças
como sinal de feitiçaria. Para auxiliar os inquisidores, criou-se o “Malleus Maleficarum”, um
manual que permitia identificar sinais de bruxaria e baseava-se principalmente em
deformidades físicas, características típicas de transtornos mentais e deficiência intelectual.
Ou seja, nesse período, muitas pessoas foram condenadas à fogueira em razão de
características pessoais socialmente marcadas como um risco aos demais (RODRIGUES;
MARANHE, 2009; 2010).
Posteriormente, com a Revolução Burguesa, o nascimento do modo de produção
capitalista e a ascensão da Medicina, as deficiências passam a ser vistas e tratadas enquanto
doenças. Mas os diferentes tratamentos e formas de compreender esta condição eram opostos:
enquanto modelo social preconizado por Itard e enquanto modelo médico preconizado por
Pinel (ARANHA, 2005; RODRIGUES; MARANHE, 2009; 2010).
Segundo Rodrigues e Maranhe (2009), até o século XX houve a supremacia do
modelo médico, que compreendia a deficiência como hereditária e tratava-a como doença. A
principal crítica feita a Itard e a seus seguidores era a de que seus métodos, pautados na
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possibilidade de educar pessoas com deficiência, não alcançavam a cura. Mesmo assim,
mundialmente ocorreram iniciativas, tanto positivas quanto negativas, voltadas para a
educação da PCD.
O modelo de tratamento proposto por Pinel defendia a necessidade da
institucionalização em manicômios de pessoas com deficiência, loucos e todos aqueles que
não tinham condições de celebrar um contrato de trabalho. Tal iniciativa resultou em uma
limpeza social por meio da marginalização dessas pessoas, internadas pelo o resto de suas
vidas. Além da segregação, concepções higienistas também defenderam a esterilização de
pessoas com deficiência intelectual, epilepsia e criminosos, como uma maneira de eliminar a
possibilidade de hereditariedade de tais características (ALMEIDA, 2007).
Tal momento histórico nomeou-se como Paradigma da Institucionalização. Seus
princípios preconizavam o abrigamento, para não dizer abandono, das PCD em instituições
totais para tratamento e educação, com o intuito de manter a ordem social e familiar. Dessa
forma, a sociedade passou a delegar suas tarefas, como responsabilidade pelo cuidado e pela
convivência com o improdutivo, para entidades assistenciais e instituições de educação
especial. Instituições estas que, no Brasil, eclodiram principalmente após a Proclamação da
República (ARANHA, 2005).
A partir de meados das décadas de 50 e 60, começaram a surgir críticas e
questionamentos sobre os efeitos da institucionalização nos indivíduos (ARANHA, 2001;
LEÃO, 2004) e sua efetividade enquanto tratamento. Na verdade, percebeu-se que este
modelo contribuía apenas para manter essas pessoas apartadas da sociedade.
Nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria (APA), após inspecionar
essas instituições, divulgou ao público as condições precárias e a falta de práticas terapêuticas
(ALMEIDA,2007). Portanto, a institucionalização diferia mais em filosofia do que em
resultados visíveis em relação ao momento histórico anterior (ARANHA, 2001; MENDES
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2006).
Segundo Jannuzzi (2004), no período da ditadura militar brasileira, em razão dos
interesses socioeconômicos, frutos do reposicionamento político e ideológico alinhados ao
capitalismo internacional, os olhares voltaram-se mais avidamente para a educação enquanto
formadora de mão de obra. Economicamente, a institucionalização se mostrou inviável.
Afinal, manter essas pessoas em idade produtiva segregadas demandava altos custos. Nesse
contexto, nasce o interesse em tornar a PCD participante dos processos produtivos. Surgiram
as oficinas abrigadas, onde as pessoas com deficiência se ocupavam de trabalhos de menor
interesse para o mercado, visando o desenvolvimento de habilidades manuais.
Com todas as críticas e as novas concepções, o discurso da autonomia ganhou força e
impulsionou a desinstitucionalização (ARANHA, 2001). A Educação acompanhou tais
mudanças, diversas leis foram criadas com o intuito de garantir a integração da criança com
deficiência no cotidiano escolar. Porém, Almeida (2007) analisa que, no Brasil, a legislação,
por utilizar termos de dúbia compreensão, limitou o acesso destas crianças à classe comum de
ensino.
No cenário mundial, a década de 80 foi palco de movimentos sociais, lutas de cunho
político pelos direitos das pessoas e pelo interesse em reduzir os custos estatais. Tais questões
históricas repercutiram no debate sobre o direito das PCD à vida comunitária e políticas
públicas destinadas a essa parcela da população. Ou seja, as pessoas com deficiência passaram
a ser reconhecidas enquanto um grupo social dotado de especificidades. Caminhava-se para o
Paradigma de Serviços, que pretendia buscar a integração da pessoa com deficiência a partir
de sua normalização (ARANHA, 2001; 2005).
Segundo Nirje (1969), o princípio da normalização reflete um conjunto de métodos,
ideias e experiências subjacentes às práticas de trabalho com pessoas com deficiência
intelectual de países escandinavos. O autor o propôs como um modelo adaptável, que deveria
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nortear questões políticas e sociais, e embasar a prática de médicos, psicólogos e educadores
nas intervenções com pessoas com deficiência intelectual, independente de seu grau de
comprometimento cognitivo.
O idealizador desse modelo foi Bank-Mikkelsen, que sugeriu a inclusão do princípio
da normalização na legislação dinamarquesa, promulgada em 1959. Resumidamente, o
objetivo principal da normalização era proporcionar uma vida o mais próxima do normal
possível para a pessoa com deficiência intelectual. A adoção de tal principio implicava,
portanto, em abandonar práticas segregantes (NIRJE, 1969; ALMEIDA, 2007; SANCHES;
TEODORO, 2006).
Mendes (2006) enfatiza um grande equívoco na compreensão do conceito de
normalização. Originalmente, a normalização foi compreendida como um princípio norteador
das práticas institucionais, em que todas as pessoas deveriam ser tratadas, independentemente
de suas características, como seres humanos plenos. Conclui-se que os serviços deveriam
buscar participação social e emancipação da pessoa com deficiência, respeitar sua condição
humana e desenvolver suas habilidades. Porém, algumas práticas institucionais, supostamente
baseadas nesse principio, buscaram enquadrar a pessoa com deficiência dentro dos parâmetros
da normalidade, inclusive no Brasil.
Entidades de transição entre a instituição total e a sociedade assumiram os cuidados e
a educação dessas pessoas, com o objetivo de habilitá-las para integrar a sociedade, ter uma
vida autônoma e economicamente produtiva por meio do trabalho. Ou seja, os serviços
existentes buscavam a integração da PCD, mas de forma segregada e voltada para a
normalidade.
Aranha (2001) afirma que a prática trouxe as contradições desse modelo, rapidamente
contestado no meio acadêmico, científico e pelas próprias PCD. Nem todos poderiam
alcançar, mesmo que treinados e habilitados, um desempenho semelhante a pessoas sem
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deficiência. As mazelas da tentativa de ignorar a diversidade, valorando-a negativamente, e
centrar as limitações na pessoa, tornaram-se evidentes.
Leão (2004) coloca que, nesse modelo, as PCD não eram compreendidas como
sujeitos inseridos em um contexto histórico-cultural. O modelo apenas propunha, da maneira
como foi praticado, reinseri-las na vida comunitária após vivenciarem o processo de exclusão
durante o período em que estavam na instituição. Surgiram diversos debates em torno desse
princípio, perpassados por críticas aos discursos ideológicos do capital e que propuseram a
deficiência enquanto condição social (ARANHA, 2001). A ideia de normalização
enfraqueceu e debates sobre a condição de cidadania dessas pessoas ganharam forças.

De modo geral, passou-se a discutir que as pessoas com deficiência necessitam, sim,
de serviços de avaliação e de capacitação, oferecidos no contexto de suas
comunidades. Mas também se começou a defender que estas não são as únicas
providências necessárias, caso a sociedade deseje manter com essa parcela de seus
constituintes uma relação de respeito, de honestidade e de justiça. Cabe também à
sociedade se reorganizar de forma a garantir o acesso de todos os cidadãos
(inclusive os que têm uma deficiência) a tudo o que a constitui e caracteriza
independente de quão próximos estejam do nível de normalidade (ARANHA, 2001,
p.18-19).

A inclusão despontava como o mote institucional, mais tarde incorporado ao discurso
político. Suas ideias defendiam o direito das pessoas com deficiência à participação
comunitária plena e imediata.

Em 1994, o Brasil assumiu o compromisso firmado na

Declaração de Salamanca, que impulsionou mudanças importantes na relação com as PCD em
nível mundial (ARANHA, 2005).
Sanches e Teodoro (2006) colocam que a Declaração de Salamanca constitui-se como
um marco formal de cisão com os princípios da segregação, integração e consequentemente
com a Educação Especial. Mais do que isto, sua grande contribuição foi alinhar os direitos das
PCD com os Direitos Humanos. A partir da Declaração de Salamanca, surgem novos
documentos políticos, pautados no conhecimento científico, em defesa da não-discriminação e
não-exclusão. Portanto, percebe-se, segundo os autores, a demanda inadiável de tornar a
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inclusão social uma realidade.
Segundo Aranha (2005), essas condições resultaram, em 1995, na adoção do chamado
Paradigma de Suportes, cuja ideia central pautava-se no conceito de inclusão. A autora nos
esclarece que:

Numa sociedade democrática, todos são iguais perante a lei. A igualdade real,
entretanto, pressupõe a diversidade de condições. Isso significa que, para garantir
efetivamente a igualdade de direitos, é preciso garantir a diversidade de condições.
Afinal, a uniformidade de condições não poderia suprir, igualmente, às diferentes
necessidades e desejos. (ARANHA, 2005, p. 26-27)

Quando falamos em inclusão não estamos falando apenas de pessoas com deficiência,
mas também na igualdade de direitos de todas as pessoas, o que implica em considerar a
diversidade humana, bem como os suportes e condições em nosso ambiente. Porém, para que
o exercício da cidadania plena ocorra de fato, em uma via de mão dupla, é essencial buscar a
transformação do indivíduo e da sociedade.
Ao analisarmos o caso das pessoas com deficiência, sugere-se que a partir de suportes
fundamentais - sejam físicos, psicológicos, instrumentais, econômicos ou sociais - é possível
promover seu acesso e participação efetiva na vida comunitária, em situação de igualdade de
direitos (WHO, 2011; BRASIL, 2009). O intuito principal da inclusão não é modificar a
pessoa para enquadrar-se aos padrões normativos da sociedade, mas agir no contexto social e
individual para garantir o exercício dos direitos fundamentais, elucidados tanto pela
Declaração de Direitos Humanos quanto pela “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência”.
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1.2 Funcionalidade e incapacidade: considerações à luz do modelo social

A existência de diferenças nunca foi negada. Mas, historicamente, pessoas que
possuíam características consideradas desvantajosas, entre elas a deficiência, foram relegadas
à margem da sociedade (ARANHA, 2001), o que se configura em um processo estigmatizante
no qual a deficiência torna-se uma marca que desqualifica e marginaliza o sujeito
(GOFFMAN, 1963). Como fruto desse processo, a pessoa com deficiência incorpora
sentimentos de menos-valia diante das demais pessoas (MAIA, 2011).
Na nossa sociedade a deficiência é compreendida como uma diferença que se
contrapõe a ideia de normalidade; essa diferença se manifesta diante de uma
audiência que a julga como tal e, em geral, traz um significado social de
desvantagem frente aos padrões desejados e impostos por uma sociedade desigual
(MAIA, 2011, p. 48).

Silva (2006) problematiza a diferença entre os indivíduos e como suas manifestações
foram naturalizadas pelo discurso científico. A naturalização implica em desconsiderar os
aspectos históricos e relacionais em que a discriminação e o preconceito permearam as
relações com a diversidade humana. Tal concepção foi utilizada para justificar políticas
higienistas e relações de poder. Portanto,
A nomeação da diferença no contexto de uma sociedade marcada pela exploração e
segregação, cujas causas estão estreitamente relacionadas às relações de dominação,
torna-se falsa, não aparecendo como diferença, mas como desigualdade (SILVA,
2006, p.116).

Desigualdade que se constitui como uma barreira para o pleno exercício dos direitos.
Ao restringir-se a um padrão normativo, que visa adaptação e controle, ao invés de
emancipação, a concepção de (des)igualdade revela nuances ideológicos (SILVA, 2006).
Conclui-se que, mesmo nos dias atuais, a diferença entre os indivíduos tem sido celebrada por
nossa sociedade apenas na superficialidade do fenômeno.
Ao nos debruçarmos sobre as relações sociais o conceito de “normalidade” as permeia
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de tal modo que a diferença permanece restrita a um padrão minimamente “tolerável”. Isso
resulta em barreiras atitudinais em relação ao outro real (AMARAL, 1998). No caso das
pessoas com deficiência, essa “leitura social que é feita das diferenças tem resultado em
atitudes, preconceitos, estereótipos e estigmatização que delegam à pessoa portadora de
deficiência o lugar de cidadão de segunda categoria na sociedade” (SILVA, 2006, p.117).
Apesar de todas as barreiras ainda encontradas, é necessário reconhecer que já
ocorreram avanços significativos na inclusão social de PCD. Mazzotta e D’antino (2011)
afirmam que a inclusão consolida-se enquanto direito universal, nos diferentes espaços
sociais, desde meados da década de 70, quando começou a galgar status de direito social
básico. Assim, com a mediação da cultura, educação e lazer seria possível buscar uma
inclusão mais ampla. Mas, segundo os autores, ao nos depararmos com a realidade,
concluímos que, mesmo com todas as mudanças ocorridas, essa inclusão ainda ocorre de
forma precária.
Leis e diversos dispositivos legais, continuam sendo criados mundialmente para
garantir o acesso das PCD aos diferentes espaços sociais. Estes avanços, em direção à
inclusão, galgaram espaço em nossa sociedade por meio da problematização da
normatividade. No Brasil, destacam-se a criação do Plano Viver Sem Limite (BRASIL,
2011), do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE); a Lei
8.213/91, entre outros. Em nosso país, tais recursos legislativos resultaram na criação de
residências inclusivas; moradias adaptadas dentro do Programa Minha Casa Minha Vida;
crédito facilitado para aquisição de produtos de tecnologia assistiva1 (TA); criação de sala de
recursos multifuncionais na escola e transporte público adaptado, para acesso a recursos
sociais ou de saúde. Vê-se multiplicar práticas de adaptação: de esportes, atividades culturais
e de lazer, meios de transporte e mobilidade urbana, por exemplo.
1

Tecnologia Assistiva: recursos, ferramentas ou dispositivos criados ou adaptados que visam proporcionar ou
melhorar a funcionalidade daquele que o utiliza em certa tarefa (WHO, 2011).
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Como resultado mais recente, destacamos a adoção da “Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência” e seu Protocolo Facultativo pela Organização das Nações
Unidas e demais países signatários. No Brasil, tal documento foi promulgado por meio do
Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009, e possui caráter de emenda constitucional. Seu teor
faz claras referências à mudança na compreensão da deficiência do modelo biomédico para o
modelo psicossocial. Remete-se, portanto, à “Classificação Internacional de Funcionalidades”
(CIF), para enfatizar que o limitante é o meio em que a pessoa está inserida devido à suas
diversas barreiras que impedem ou dificultam a plena participação na sociedade, e não a
deficiência em si (BRASIL, 2009).
Apesar disso, atualmente ainda é admissível questionar se vivemos plenamente numa
sociedade inclusiva, quando nos deparamos com certas barreiras nesse processo. Pois, como
Maia (2011) elucida:
Seria, portanto, ingênuo acreditar que apenas o fato de se oferecer recursos ou
acessibilidade, quando se é possível contar com essa possibilidade, garantiria às
pessoas com deficiência sua condição plena e legítima de cidadão, com o respeito
das pessoas diante de sua condição diversa. Crochik (1995) nos lembra que a
construção social da diferença é compreendida nas mediações entre a sociedade e o
indivíduo, pois é nesse que se consolida o fenômeno do preconceito quando se
revelam as atitudes de discriminação e exclusão diante daquele que é construído
socialmente como “diferente” (MAIA, 2011, p.40).

Os preconceitos sustentam-se a partir de crenças sociais que fragilizam e permeiam a
vida daqueles que têm uma deficiência, de seus familiares e das pessoas com quem eles
convivem (MAIA, 2009; 2011; MAIA; RIBEIRO, 2010). Diante disso, ainda é comum que
essas pessoas tenham que provar constantemente suas habilidades e capacidades para se
sentirem reconhecidos na sociedade (HERRERA; PASSERINO, 2008; HORST; VIEIRA,
2008). Portanto, os preconceitos e estigmas, historicamente construídos, persistem no
imaginário social e afastam-nos dos ideais de inclusão.
Conceitos e preconceitos permeiam até mesmo o modo que denominamos esse grupo
social. Sassaki (2003) pontua que cada palavra carrega consigo um significado circunscrito
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em um tempo e espaço, que expressam os valores e a moral de uma época. Segundo o autor,
por esta razão, encontrar um único termo universalmente correto é impossível.
Costa (2009) afirma que a questão vai além do simples vocábulo. O uso das palavras
está relacionado a conceitos e percepções do fenômeno, que traz consigo também um sentido,
ou seja, uma materialidade histórica que não deve passar despercebida. Portanto,
Os termos (não só os usados para designar às pessoas com deficiência, mas todos de
uma forma geral) produzem sentidos a cerca dos objetos que nomeiam e a partir de
cada termo diferente recebemos a informação de uma maneira, formamos opiniões
distintas e conferimos ao objeto nomeado atributos díspares (COSTA, 2009, p. 3).

Conclui-se que essa é uma explicação plausível para a adoção de diferentes termos
relacionados a essa condição, muitas vezes concomitantemente ao longo dos anos. Cada um
dos termos utilizados em nossa história evidencia o relacionamento da sociedade com a PCD,
permeado de valores, moral e costumes típicos de uma época.
Como exemplo, citamos os principais termos adotados até 1980: “inválidos”,
“incapacitados”, “deficientes”, “defeituosos” e “excepcionais”. É evidente nestas palavras o
significado valorativo que tais pessoas tinham para a sociedade.
Pressionada por organizações de pessoas com deficiência, a Organização das Nações
Unidas (ONU) nomeou o ano de 1981 como “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”
(SASSAKI, 2003). Perante aquele momento histórico, de mobilização social pela cidadania e
direitos humanos, utilizar o termo “pessoa” denotou o reconhecimento do status social de
cidadão (SASSAKI, 2003).
Em 1994, a Declaração de Salamanca utilizou os termos pessoas com deficiência e
pessoas sem deficiência, inaugurando um processo de empoderamento ao preconizar o direito
de todos à inclusão. Os movimentos sociais e a “Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência” ratificaram tal termo e definiram até o momento atual que “pessoas com
deficiência” é o termo mais representativo, não só por reconhecer sua condição humana, mas
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também por não mascarar a deficiência, uma característica que necessita de visibilidade para
que possam exercer seus direitos em igualdade com as demais pessoas (UNESCO, 1994;
SASSAKI, 2003).
Apesar de positiva, as mudanças não foram facilmente incorporadas pela sociedade,
que utilizou e ainda utiliza diferentes nomes: portadores de deficiência, pessoas com
necessidades especiais e pessoas especiais (SASSAKI, 2003).

Costa (2009), em sua

pesquisa, observou que na legislação, questões envolvendo o Governo Federal e mídias
digitais – que costumam adotar palavras utilizadas na lei ou por representantes
governamentais – na maioria das vezes, são utilizados os termos “pessoa portadora de
deficiência” e “portadores de necessidades especiais”. Já os movimentos sociais, ativistas e
conselhos representativos utilizam o termo “pessoas com deficiência”, por motivos já
enunciados anteriormente. Fato reafirmado na análise que a autora fez de Blogs que defendem
a causa da não-exclusão. A autora conclui que este é um campo que enfrenta divergências, em
razão da pouca problematização dos valores e da identidade que dada designação carrega
consigo.
Mas refletir sobre os termos que utilizamos no dia a dia, mesmo que não se chegue a
um consenso universal e atemporal, é importantíssimo justamente por possibilitar o
questionamento sobre aquilo que pensamos, como agimos e o lugar social ocupado quando
falamos de deficiência. Ao realizar esta breve análise, é possível observar que os documentos
oficiais da área da saúde também evidenciam as mudanças de conceitos em relação à
deficiência ocorridas ao longo dos anos.
Amiralian et al. (2000) refletem sobre a importância do surgimento da “Internacional
Classification of impairments, disabilities, and handicaps: a manual of classification relating
to the consequences of disease” (ICIDH). Aqui no Brasil o documento foi publicado em 1989
e traduzido como

“Classificação

Internacional

de Deficiências,

Incapacidades

e
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Desvantagens: um manual de classificação das consequências das doenças” (CIDID). Seu
lançamento ocorreu em 1976 na IX Assembleia da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
viabilizou uma nova compreensão da deficiência, complementar à “Classificação
Internacional de Doenças” (CID).
A CIDID foi além da lógica etiológica e nosológica da CID, pois considerou a
deficiência em níveis de dependência e limitação, com a proposta de ser utilizada em conjunto
com a CID. Segundo Amiralian et al (2000), a CIDID conceituou individualmente
deficiências, incapacidades e desvantagens de maneira clara. Para isto, adotou para melhor
compreensão um substantivo ou adjetivo para designar uma deficiência, um verbo no
infinitivo para descrever uma incapacidade e papéis de sobrevivência física e/ou social para
elucidar uma desvantagem.
Por exemplo, segundo a CIDID, uma pessoa com deficiência visual tem a
incapacidade de ver e desvantagem relacionada à orientação. Os autores ressaltam que tal
modelo permitiu a dissociação entre deficiência, incapacidade e desvantagem. Mas apesar dos
avanços, permaneceu pautada, principalmente, pelo modelo médico de doença, com o
diagnóstico subordinado à área médica.
Essas e outras falhas foram apontadas no processo de revisão da CIDID, que culminou
no lançamento, em 2001, da “International Classification of Functioning, Disability and
Health” (ICF), traduzida para o português como “Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde” (CIF). A proposta atual da OMS é que a CIF seja
utilizada em conjunto com a CID, permitindo uma compreensão diferenciada e
individualizada da saúde da pessoa.
O diferencial da CIF é justamente o conceito de funcionalidade, que descreve o que a
pessoa é capaz de fazer, não ficando restrita às funções, aos sistemas, aos órgãos e às
estruturas do corpo e do psiquismo humano, pois considera também questões
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socioambientais. Já a incapacidade é considerada como as limitações da pessoa em contato
com seu ambiente. O documento descreve quais barreiras, facilitadores e suportes são
encontrados para a sua participação social, seja em tarefas mais simples ou mais complexas,
em termos de fatores físicos, sociais, comunicacionais ou atitudinais (OMS, 2003).
Dessa forma, a classificação não constitui apenas um instrumento para medir o
estado funcional dos indivíduos. Além disso, ela permite avaliar as condições de
vida e fornecer subsídios para políticas de inclusão social (FARIAS; BUCHALLA,
2005, p. 190).

Portanto, a CIF concretiza uma mudança importante na compreensão da deficiência.
Ela permitiu compreender que qualquer pessoa pode ser considerada com diferentes níveis de
deficiência em algum momento da vida. Mas, além das incapacidades, as pessoas também
apresentam funcionalidades que podem ser ampliadas com o suporte ou adaptações adequadas
a sua necessidade (DI NUBILA; BUCHALLA, 2008; WHO, 2011).
O fato é que
A deficiência faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão uma
deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas, e aqueles
que sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com
a funcionalidade de seus corpos (WHO, 2011, p.3).

Pautados no modelo social, defendemos que a deficiência não é algo que se “porta” e
sim uma condição inserida em um contexto biopsicossocial a qual todos estão suscetíveis.
Esta condição não anula outras características pessoais, tão ou mais importantes que a
deficiência, muito menos deve, por si só, restringir os direitos de qualquer cidadão. Ou seja, a
deficiência não deve ser negada, minimizada, negligenciada ou exaltada, sob pena de alargar
os preconceitos ou dilapidar lutas e conquistas históricas.
Ao considerar as reflexões expostas até aqui, definimos que nesta dissertação
adotaremos o termo pessoa com deficiência (PCD), exceto nas citações literais, quando será
respeitado o termo utilizado pelo autor. Tal decisão pautou-se, principalmente, na importância
de pensarmos quais termos adotamos para designar um grupo e, consequentemente, um lugar
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social. Essa postura complementa-se pela compreensão da deficiência enquanto modelo
social, bem como os fatos históricos culturais que levaram à adoção dessa mesma expressão
pela Declaração de Salamanca, pela “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência” e pelos movimentos sociais representativos desse grupo.
Salienta-se que os ideais inclusivos estendem-se a todas as pessoas e há muito tempo
são defendidos pela humanidade, apesar dos desafios em viver de acordo com estes
princípios, tidos como revolucionários. Para tanto, é necessário que estejamos dispostos a
compreender o outro, e suas tantas diferenças, adotando uma nova postura em relação à
diversidade humana, capaz de agregar novas habilidades ou valores (SANCHES; TEODORO,
2006).
Entretanto, o “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011) demonstra que,
apesar dos esforços, pessoas com deficiência continuam apresentando mundialmente piores
níveis de acesso à saúde, trabalho e educação; além de menor participação política,
econômica, social e comunitária se comparadas aos mesmos índices de pessoas sem
deficiência. Tal relatório aponta a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e tecnologia
assistiva, assim como a importância das políticas governamentais, ações necessárias para que
os objetivos da “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” tornem-se cada
vez mais parte da realidade da PCD, promovendo sua plena cidadania e bem estar social. Ou
seja, para que a inclusão efetive-se enquanto fato.
Séculos e muitos debates produtivos se passaram, mas no Brasil ainda é possível
encontrar resquícios do paradigma de serviços coexistindo com o paradigma de suportes
(ARANHA, 2001), o que nos leva a questionar se a inclusão tem ocorrido enquanto fato e
direito.
No relato de Mendes, Rodrigues e Capellini (2003), sobre sua participação em um
programa com o intuito de esclarecer sobre educação inclusiva, fica evidente que a sociedade
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apresenta inseguranças e falta de informação em relação à deficiência, o que alimenta
preconceitos. Ou seja, ao nos aproximarmos do cotidiano, concluímos que, apesar de existir
enquanto lei, na prática a inclusão encontra dificuldade em ser efetivada por diferentes
motivos.
Torna-se indispensável, portanto, compreender a importância e o significado da
inclusão para a vida das pessoas, embasando a luta pela efetivação dos direitos fundamentais
do ser humano, respeitando a diversidade que tanto enriquece a convivência humana. Mais
que isso:
Os preconceitos em relação à inclusão poderão ser eliminados ou, pelo menos,
reduzidos por meio das ações de sensibilização da sociedade e, em seguida mediante
a convivência na diversidade humana dentro das escolas inclusivas, das empresas
inclusivas, dos programas de lazer inclusivo (MENDES, RODRIGUES,
CAPELLINI, 2003, p. 189).

Apesar de estarmos um tanto distantes da inclusão ideal, compreende-se que avanços
ocorreram e continuarão ocorrendo, pois se trata de um processo em constante transformação.
Por isso, devemos buscar aprimorar a inclusão de todas as pessoas, pois uma sociedade
inclusiva está mais próxima dos ideais de direitos humanos e de uma sociedade democrática.
Entendemos que esse caminho só torna-se possível de ser trilhado à luz do modelo
social de deficiência. Falar em modelo social implica compreender que a funcionalidade e a
incapacidade, de qualquer pessoa, será maior ou menor de acordo com as condições
encontradas no cotidiano.
Melo (2006) destaca que
Para o delineamento de uma sociedade mais inclusiva, que reconhece e valoriza as
diferenças entre as pessoas, torna-se cada vez mais importante que propostas para a
acessibilidade de pessoas com características específicas estejam articuladas à
promoção da qualidade de vida para todos. Assim, pessoas com habilidades,
necessidades e interesses variados, sejam ou não em decorrência de envelhecimento
ou de deficiências, poderão ser beneficiadas por propostas de ambientes, produtos e
serviços acessíveis, que não as discriminem (MELO, 2006, p.17).

O Design Universal é pautado em alguns princípios fundamentais, que visam garantir
os direitos e a não discriminação do ser humano em razão de suas características físicas,
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cognitivas, sociais ou de comunicação. Dentre esses princípios destacam-se como
características principais: o uso seguro, funcional e equitativo, flexibilidade e facilidade de
manuseio, a tolerância ao erro, a estética agradável e a redução do esforço, entre outros
(ARAGALL ET ALL, 2012; MELO, 2006).
Ao considerar o conceito de Design Universal, a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT, 2004) elaborou a NBR 9050, que estabeleceu diretrizes para possibilitar a
acessibilidade física. Na mesma direção, a “Convenção Internacional sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência” estabelece responsabilidades e diretrizes com o intuito de garantir
acessibilidade e inclusão para a plena cidadania das pessoas com deficiência (ONU; 2006,
BRASIL; 2009). A “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, juntamente
com o “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011), ratificam a definição de
acessibilidade e barreira estabelecidas no artigo oitavo do Decreto 5.296 de 2 de Dezembro de
2004:
I - Acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, 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, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas
se comunicarem ou terem acesso à informação (BRASIL, 2004).

O conceito de Design Universal compreende um desenho arquitetônico que visa
atender às necessidades de toda a humanidade, com suas peculiaridades inerentes a cada
indivíduo (ABNT, 2004; ARAGALL, 2000; ARAGALL ET AL, 2012; MELO, 2006). Ou
seja, objetiva eliminar as barreiras e promover a acessibilidade de todas as pessoas, reduzindo
a necessidade de recursos exclusivos para uma parcela da população. Portanto, podemos
afirmar que um dos alicerces do processo de inclusão é o Design Universal, pois está voltado
ao acesso pleno e funcional de qualquer individuo.
Ao falar de ambientes e espaços acessíveis, facilmente nos detemos nas condições

35

físicas e sensoriais. Porém, a participação social e a plena cidadania necessitam muito mais do
que ambientes e recursos tecnológicos que possibilitem a funcionalidade para que ocorram de
fato (MAIA, 2011). Um ambiente sem barreiras e com recursos de acessibilidade física e/ou
sensorial não promoverá a inclusão se as pessoas ou relações sociais ali presentes não o
permitirem.
Trata-se das barreiras atitudinais, um conceito elucidado por Amaral (1998) como
anteparos relacionais, que ocorrem na relação da pessoa com o meio. Os preconceitos,
segundo a autora, alteram a percepção dos fatos e interferem nas atitudes, em razão de crenças
carregadas de sentimentos e muitas vezes de puro desconhecimento. Desta forma, deixamos
de nos relacionar com a pessoa, ou objeto nas palavras da autora, para direcionar nossas
atitudes a esta ideia pré-concebida, carregada de características indesejáveis ou socialmente
desvalorizadas. Assim, a pessoa por trás do estigma passa a não ser reconhecida enquanto um
ser humano com direitos iguais apesar de suas excentricidades, sendo, portanto,
marginalizado.
A estranheza diante do diferente ocorre frequentemente nas relações humanas e deixa
o indivíduo sem saber como agir, motivando-o a recorrer a crenças e atitudes perpetuadas
socialmente. Crenças que, no caso das pessoas com deficiência, já foram elucidadas
anteriormente neste trabalho. Ainda que não sejamos capazes, inicialmente, de romper com
esse processo histórico-social, é imprescindível a análise crítica do fenômeno e de nossas
próprias atitudes, objetivando mudanças sociais rumo a uma sociedade igualitária, mas que
atenda as necessidades de todos os seres humanos em sua diversidade.
A busca pela inclusão reitera a necessidade de compreender os meandros que
potencializam a funcionalidade ou incapacidade do indivíduo, à luz do modelo social, pois
somente a partir dessa análise crítica sobre as variáveis envolvidas nesse fenômeno é possível
modificá-lo.
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1.3 Blogs: a visibilidade da pessoa com deficiência na internet

Horst e Vieira (2008) evidenciam o papel inclusivo que as novas formas de
comunicação assumiram no mundo atual. Em especial a internet que se tornou um espaço de
intercâmbio e possibilita que grupos antes marginalizados se insiram de alguma maneira na
sociedade, tornando-se, portanto, uma mídia cidadã.
Para as pessoas com deficiência, a internet torna-se um meio de comunicação
favorável à derrubada de preconceitos, dando voz e visibilidade à sua real condição. Nesse
espaço, as pessoas com deficiência têm a oportunidade de demonstrar que suas limitações
muitas vezes podem ser superáveis com o suporte adequado, mas, principalmente, suas
habilidades e potencialidades para a participação na sociedade em todas as esferas, um direito
garantido a qualquer pessoa. Não raro, tais pessoas, motivadas por essa mídia, passam a
engajar-se em ações políticas para a promoção de seus direitos. Ou seja, passam a agir
enquanto emissores e não apenas receptores em termos comunicacionais (HORST; VIEIRA,
2008; LUIZ; NUERNBERG, 2013).
Outro ponto a ser destacado refere-se à importância que as Tecnologias de Informação
e Comunicação (TIC’s) desempenham na contemporaneidade. O desenvolvimento dessas
tecnologias em favor da informação e do conhecimento provocou transformações sociais,
políticas e econômicas no modo de organização da sociedade, constituindo-se como
matéria-prima dos meios de produção. Apesar das críticas feitas à sociedade da informação do conhecimento ou em redes dependendo do autor estudado – seus avanços são inegáveis
(BARBOSA; MOURA; BARBOSA; 2004; CASTELLS; 2006; DEMO; 2000).
Castells (2006) destaca que as relações interpessoais também sofreram modificações
nesse processo:
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A sociedade em rede é uma hipersocial, não uma sociedade de isolamento. As
pessoas, na sua maioria, não disfarçam a sua identidade na Internet, excepto alguns
adolescentes a fazer experiências de vida. As pessoas integraram as tecnologias nas
suas vidas, ligando a realidade virtual com a virtualidade real, vivendo em várias
formas tecnológicas de comunicação, articulando-as conforme as suas necessidades
(Castells, 2006, p. 23).

Conforme defendido por Barbosa, Moura e Barbosa (2004), promover o acesso digital
implica em promover a plena potencialidade das pessoas, motivo pelo qual os autores
preconizam um viés inclusivo dessa forma de organização social apoiada pela educação.
Neste sentido, evidencia-se a importância de pensar a inclusão social associada à inclusão
digital, por meio da qual seria possível favorecer o desenvolvimento humano, pois, ao prover
a troca de experiências com qualquer pessoa do mundo, permite (re)construir identidades e o
sentimento de pertencimento, formando uma coletividade pautada pelo apoio social
(HERRERA; PASSERINO, 2008; HORST; VIEIRA, 2008).
Inseridos no contexto das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), os
Blogs, desde o início, desempenharam “as funções paralelas de expressar sentimentos e
opiniões de seus donos pela Internet, além de dicas referentes à própria Internet.”
(MONTARDO; PASSERINO, 2006, p. 2). Em outras palavras, Blogs são espaços midiáticos,
que assumiram o papel de diário eletrônico e diferenciam-se dos diários tradicionais pela
visibilidade de seu conteúdo. De acordo com as preferências dos blogueiros, esse recurso
também permite ocultar características pessoais, manter-se no anonimato ou até mesmo
restringir o acesso para determinadas pessoas ou grupos.
Outro diferencial é a possibilidade de interação com o interlocutor, por meio dos
comentários ou referências a outros Blogs, criando um círculo de relações. Porém, muitas
pessoas, além de relatos pessoais, publicam notícias, links, downloads ou até mesmo
marketing empresarial. (MONTARDO; PASSERINO, 2006).
Blogs permitem que as pessoas expressem sua opinião, criem uma comunidade e
estruturem temporalmente suas experiências de vida, pautadas em sua personalidade. Tal
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ferramenta, aliada aos avanços tecnológicos, fornece também a possibilidade de sua
mensagem obter um grande alcance de forma rápida e anônima, se assim o autor desejar, e em
qualquer lugar que ofereça conexão com a internet, permitindo igualmente receber o retorno
social de sua mensagem (NARDI ET AL, 2004; GURAK; ANTONIJEVIC 2008).
Os conteúdos dos textos postados podem ser analisados das perspectivas de
explicitação dos próprios dilemas e reajustes dos processos. Assim, o uso de blogs
pode ser eficaz na tomada de consciência desses dilemas e na busca concreta de
soluções, seja pelo compartilhamento, seja pela auto-reflexão daí decorrente
(MONTARDO; PASSERINO, 2006, p.3).

Segundo Nardi et al (2004), as principais motivações para manter um Blog envolvem
o desejo de relatar sua vida pessoal, expressar sentimentos, tecer comentários e opiniões sobre
diferentes assuntos, articulando e discutindo suas próprias ideias. Também permite formar e
manter comunidades virtuais, que se organizam e se relacionam em torno de uma temática
comum.
Portanto, mais do que qualquer outro dispositivo da Internet, os Blogs configuram-se
enquanto espaços de socialização e construção de uma identidade. Diferenciam-se de outros
dispositivos, como redes sociais, sites e afins por suas características intrínsecas, que
permitem que seus autores se expressem em público, favorecendo a expressão e construção de
si mesmo, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Portanto, os Blogs constituem-se
em mais do que uma ferramenta, suas publicações são produtos e produtores da personalidade
de seus autores. (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009).
Rocha (2003) complementa o papel dos Blogs na era pós-moderna como uma
expressão simultânea da coletividade e da individualidade:
Sendo assim, o blog, na sua essência (diário virtual) teria tamanha repercussão na
contemporaneidade em função de ser produto e (re)produtor de uma parcela de
indivíduos que encontra na rede a possibilidade de se comunicar com o outro, de
tocar o outro através de uma narrativa bem particular (Rocha, 2003, p. 74).

Diante de tantas variáveis, é possível afirmar que o estudo dos Blogs permite
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compreender não só o uso das tecnologias, mas possibilitam compreender e transformar a
cultura tradicional e suas nuances entre o público e o privado.
Komesu (2004) realizou uma análise sobre as características da escrita sobre si na
internet no referente às dimensões de tempo, espaço e interatividade. Concluiu, por meio de
suas características, que os Blogs diferem muito dos diários tradicionais, apesar de alguns
elementos de aproximação. Segundo a autora, a prática de manter diários virtuais permite o
encontro de respostas às próprias questões e angústias por meio da interação com o outro. O
que possibilita a constituição do autor enquanto sujeito, sendo esta uma diferença primordial
do diário virtual quando comparado ao diário tradicional, que não permite essa interação.
Vieira et al (2011) também compararam a escrita de Blogs com a escrita de diários
impressos. Os autores explicam que as diferenças principais relacionam-se às peculiaridades
dos meios de comunicação em que estão inseridos. Desta forma, os Blogs assumem uma
característica mais próxima das crônicas ou textos de jornal. Mesmo assim, os tipos de diários
mantém similaridades, pois tendem a relatar experiências pessoais e proporcionam uma
aproximação do leitor com as histórias dos autores.
Di Luccio e Nicolacci-da-Costa (2010) contextualizam o uso dos Blogs nas mudanças
ocorridas em torno da leitura e escrita. Afirmam que antes o leitor interagia apenas de forma
imaginária com o texto lido, não tendo acesso aos autores, que por sua vez tinham seu texto
submetido a intervenções de escribas, tipógrafos, corretores ou editores. Pautadas nesse
contexto, as autoras entrevistaram escritores de Blogs brasileiros. Os resultados apontam o
surgimento de uma comunidade, com capacidade elevada de integração social, contestação e
formação de opinião pública. O que seria possível em razão do compartilhamento de ideias e
aglutinação das atividades de leitor e escritor de Blogs, em razão da proximidade dos autores
com seus temas de interesse.
Em outro relato de pesquisa (DI LUCCIO; NICOLACCI-DA-COSTA, 2007), as
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autoras investigaram a interação entre os escritores e leitores de Blogs por meio da ferramenta
comentários. Concluíram que, apesar da importância dos comentários para a existência de um
Blog ser reconhecida pelos autores, curiosamente, há pouca interação virtual com os leitores,
cuja grande parte dos comentários ficam sem resposta. Entretanto, um dos dados da pesquisa
de Nardi et al (2004) aponta que os blogueiros não estão totalmente alheios à seu público. Os
autores costumam adequar seu texto à sua audiência, principalmente no caso de Blogs com
conteúdos pessoais, em que, por exemplo, o autor sabe que um conhecido tem acesso a esse
conteúdo.
Luiz e Nuernberg (2013) analisaram a forma como PCD abordam a deficiência em
seus Blogs. Observou-se que, nos Blogs selecionados, havia temas e perspectivas políticas
aproximadas, evidenciando uma rede de movimento social consolidada em torno desta
temática. Os autores, como no estudo de Di Luccio e Nicolacci-da-Costa (2010), perceberam
uma prática comum, na qual os blogueiros citam uns aos outros e aos movimentos sociais. Os
discursos analisados apresentavam a deficiência como um modo de vida, inseparável do
sujeito em questão, pautada na concepção social de deficiência. Enfatizamos que, nesse
estudo, os autores de Blogs atuavam dando visibilidade às barreiras sociais que pessoas com
deficiência física enfrentam em seu cotidiano.
Montardo e Passerino (2010) realizaram uma extensa análise das postagens feitas
durante o ano de 2007 em Blogs temáticos, no caso, mantidos por familiares de autistas, com
o intuito de compreender a inclusão social de pais de PCD. As autoras elencaram as
postagens, links e comentários dos Blogs selecionados e interpretaram os laços ali
estabelecidos, sob a ótica do capital social2. O estudo observou variação de gênero entre pais e
mães de autistas, concluindo que entre as mulheres predominava a socialização por meio do

2

Capital Social: “constitui-se em um conjunto de recursos de um determinado grupo obtido através da
comunhão dos recursos individuais, que pode ser usufruído por todos os membros do grupo, ainda que
individualmente, e que está baseado na reciprocidade” (RECUERO, 2005 citado por MONTARDO;
PASSERINO, 2010).
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capital social relacional – mensagens de apoio e afeto – e entre os homens por meio do capital
social cognitivo – mensagens de cunho informativo. Mesmo com tais diferenças, as autoras
notaram que as trocas de mensagem contribuíam para a inclusão dos familiares,
independentemente de enquadrarem-se ou não no mesmo tipo de capital social do Blog.
Herrera e Passerino (2008) analisaram o uso dos Blogs por pessoas com deficiência
visual. As autoras objetivaram compreender como essas pessoas manejam seu estigma na rede
e quais barreiras encontram para sua inclusão social. Os resultados apontam que as pessoas
com deficiência visual também enfrentam barreiras, em especial relacionadas ao uso de
ferramentas na internet, como por exemplo, a utilização de um leitor de tela com conexão
lenta. Tais dificuldades acabam por limitar possibilidades e muitas vezes excluem a pessoa
com deficiência visual dentro desta rede, que foi concebida para ser utilizada por pessoas sem
deficiência. As autoras enfatizam a necessidade de progresso da tecnologia assistiva, que
deveria acompanhar o ritmo das demais tecnologias desenvolvidas, com o intuito de evitar a
exclusão dessas pessoas nos novos e diferentes contextos.
Montardo e Codeiro (2009) investigaram a presença do estigma em Blogs de pessoas
com deficiência auditiva. Os resultados apontaram uma baixa incidência do estigma nos
Blogs analisados, cujos relatos vão além da deficiência auditiva: abordam o cotidiano dessas
pessoas e a heterogeneidade da comunidade surda, bem como as nuances em torno de sua
socialização e do implante coclear.
Alguns dos estudos encontrados na literatura apontaram e analisaram os Blogs
enquanto facilitadores da aprendizagem e do trabalho docente (GOMES, 2005; COUTINHO;
ALVES, 2010; GODWIN-JONES, 2003; FREIRE, 2011; URBAN; REIS, 2013). Mas,
Montardo, Passerino (2007) defendem a inclusão digital como potencializadora do
desenvolvimento cognitivo e social das PCD, em razão de suas características, cujas
possibilidades de uso vão além do apoio pedagógico, mas constitui-se como uma ferramenta
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facilitadora da vida.
Conclui-se que, embora se identifiquem diversas pesquisas nas quais os Blogs são
objeto de estudo, tais pesquisas pouco os exploram no cenário da inclusão social,
principalmente quando os autores são as próprias pessoas que têm a deficiência.
Ao considerar a importância de garantir a inclusão digital, os autores Montardo,
Passerino, Bez (2008) realizaram uma investigação sobre Blogs utilizando softwares que
analisam a acessibilidade digital para PCD. Para categorização, os autores basearam-se em
critérios estabelecidos por organizações internacionais de padronização da web. Seus
resultados concluem que, apesar de todos os critérios estabelecidos internacionalmente,
nenhum Blog analisado, mesmo os mantidos por pessoas com deficiência, foram plenamente
satisfatórios quanto à acessibilidade e inclusão, tanto social quanto digital.
Conforme apontam Amaral, Recuero e Montardo (2009), os Blogs têm sido estudados
sob as mais diferentes perspectivas. Uma delas sob o ponto de vista da sua utilização por PCD
e seus familiares, essencialmente no tocante à sociabilidade e às dificuldades relacionadas à
acessibilidade. No entanto, acredita-se que os Blogs podem também se caracterizar como
um meio de suporte social e um espaço de reivindicações de direitos.
Ademais, o cotidiano da PCD é permeado por diversos desafios às questões
interpessoais, à superação de barreiras físicas, atitudinais e de comunicação para o exercício
da cidadania, permeados pelo preconceito historicamente construído.

Com os avanços

tecnológicos e científicos, a internet, em especial por meio dos Blogs, constitui-se como mais
um elemento capaz de favorecer a inclusão social e dar visibilidade ao enfrentamento dessas
dificuldades, tornando-se ainda uma vasta fonte de dados para pesquisa.
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Muitos espaços sociais têm sido procurados por pessoas com deficiência para
reivindicar direitos, desvelar dificuldades e possibilidades de atuação nos espaços
educacionais, laborais e afetivos. No entanto, o uso da internet como um local importante para
essas questões ainda é pouco explorado cientificamente.
Amaral, Recuero e Montardo (2009) destacam que as principais metodologias
utilizadas para o estudo dos Blogs são a netnografia ou etnografia virtual (concebidas como
sinônimos) e a análise de redes sociais. A netnografia, que surgiu de uma adaptação
metodológica da etnografia para o mundo virtual, busca uma compreensão dos fenômenos
sociais e culturais por meio do outro, realizando uma leitura muito mais interpretativa do que
descritiva dos sentidos e significados que emergem durante a observação-participação
(AMARAL;

RECUERO;

MONTARDO,

2009;

HERRERA;

PASSERINO,

2008;

MONTARDO; PASSERINO, 2006).
Já na análise de redes sociais, Amaral, Recuero e Montardo (2009) esclarecem que o
foco centra-se nas redes e a partir de suas características, tanto estruturais quanto dinâmicas,
estudam-se os laços e capitais sociais, sendo possível combinar ambos os métodos de análise,
e até mesmo a análise de conteúdo, em diferentes fases de uma pesquisa.
Este estudo foi concebido a partir desta proposta de netnografia e da possibilidade de
analisar empiricamente o Blog enquanto um documento virtual, que expressa ideias,
sentimentos, pensamentos e opiniões de seus autores e configura-se como uma ferramenta de
engajamento social. Diante da necessidade de refletirmos sobre a efetividade da inclusão
social das pessoas com deficiência, considerou-se que os Blogs seriam uma fonte de dados de
livre acesso, que possibilitaria analisar relatos sobre o cotidiano de pessoas com deficiência,
sem a interferência do pesquisador. Elegeu-se esse tipo de documento devido à possibilidade
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de analisar um texto fidedigno à realidade de seus autores e com o poder de (in)formar sobre
as dificuldades e facilidades que uma pessoa com deficiência encontra para o exercício de
seus direitos. Portanto, acredita-se que essa seja uma boa justificativa para aprofundar o
conhecimento nesse campo de estudo.
Por fim, acredita-se que estudos interessados em conhecer a realidade da pessoa com
deficiência, possam colaborar de alguma forma na estruturação de ações de combate ao
preconceito, promotoras de inclusão e qualidade de vida de pessoas com deficiência.
Quem são as pessoas com deficiência que se responsabilizam pela construção e
postagem dos conteúdos de Blogs? Em seus relatos, quais condições encontradas no cotidiano
promovem a inclusão? Quais os principais desafios encontrados na sociedade para o pleno
exercício dos direitos por pessoas com deficiência explicitados em seus Blogs? Qual o papel
dos Blogs nesse processo? Para responder a esses problemas de pesquisa, realizou-se este
estudo, caracterizado como uma pesquisa documental descritiva exploratória de cunho
qualitativo. Como objetivo geral procurou-se descrever e analisar a maneira com que as
pessoas com deficiência relatam em seus Blogs a vivência da deficiência no que tange à
acessibilidade e barreiras para a inclusão.

Especificamente buscou-se:

a) Descrever os relatos de pessoas com deficiência em seus Blogs sobre seu
cotidiano;
b) Analisar as condições de acessibilidade e barreiras à inclusão social da pessoa com
deficiência, evidenciadas nos relatos selecionados.
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3 MÉTODO
3.1 A internet e os Blogs como fonte documental

Esta pesquisa caracteriza-se como de natureza descritiva exploratória, cuja abordagem
está inserida no campo qualitativo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). Em razão dos
objetivos pretendidos no estudo e da necessidade de focalizar a compreensão cultural dos
fenômenos na internet, optou-se, inicialmente, em utilizar como método de análise, a análise
de conteúdo temática, como propôs Bardin (1977). Amaral, Recuero e Montardo (2009)
apontam-na como uma das possibilidades viáveis para as pesquisas realizadas com Blogs.
Nesta pesquisa, o objeto de análise, como fonte primária de documentos analisados,
foram Blogs públicos na rede de internet brasileira.

3.2 Procedimento de coleta de dados: a seleção dos Blogs

Para a seleção dos Blogs que seriam analisados estabeleceu-se os seguintes critérios de
inclusão:
a) Os Blogs deveriam ser de autoria declarada e exclusiva de uma pessoa com
deficiência e,
b) Os Blogs deveriam conter ao menos oito postagens, sendo uma em cada mês
do período de janeiro a dezembro do ano de 2012.

Ou seja, foram desconsiderados os Blogs redigidos por familiares, cuidadores,
profissionais, políticos, jornais, organizações, conselhos, redes, associações, instituições de
saúde ou governamentais, que não possuíam o mínimo de postagens estabelecidas no ano de
2012, fosse redigido por mais de um autor ou que se dedicava a apenas um tema ou tipo de
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texto, como por exemplo, células-tronco, educação ou excertos poéticos e jornalísticos.
Também foram excluídos Blogs em que não fosse possível identificar se o autor era ou não
uma pessoa com deficiência ou não constasse as datas das postagens.
Adotaram-se tais critérios supracitados com o intuito de garantir que o Blog analisado
fosse de autoria declarada por uma pessoa com deficiência, já que os objetivos relacionam-se
as barreiras e acessibilidades do processo de inclusão relatadas nos Blogs por essas pessoas.
Entendeu-se que Blogs com mais de um autor dificultaria a compreensão e organização dos
dados dessa pesquisa, que adquire caráter exploratório. Enfim, a exigência em relação ao
número de postagens durante o período buscou garantir o mínimo de regularidade das
postagens, sugerindo que o autor costuma utilizar rotineiramente o Blog para tratar de seu
cotidiano.
O procedimento para busca dos Blogs, após eleição dos critérios de inclusão e
exclusão, ocorreu do seguinte modo: os Blogs foram localizados em um site de busca de
Blogs na internet (Google Blogs - http://www.google.com.br/blogsearch). Tal site permite aos
usuários buscar na internet apenas Blogs que contenham assuntos de seu interesse. Outra
funcionalidade oferecida refere-se às ferramentas de pesquisa, que possibilitam filtrar a busca
de acordo com as características desejadas pelo usuário, dentre elas:


Pesquisar a Web, páginas em português ou páginas do Brasil;



Pesquisar por postagens ou páginas iniciais dos Blogs;



Selecionar um intervalo de datas a serem pesquisadas e



Classificar os resultados por data ou por relevância.

Configurou-se essa ferramenta para que exibisse apenas resultados de páginas iniciais
de Blogs em português. Adotando-se tal configuração, as demais opções – selecionar um
intervalo e classificar os resultados – não são mais exibidas para o usuário. Posteriormente,

47

buscou-se por Blogs que continham além da palavra Blog alguma destas palavras-chave:
deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. Quando, até a terceira página de buscas, não
fossem encontrados Blogs que satisfizessem os critérios de inclusão, foram utilizadas palavras
aproximadas como deficiente físico, cadeirante, amputado, surdez, síndrome de down, por
exemplo.
Em seguida, visitou-se os Blogs até que fosse encontrado um representante de cada um
dos quatro grandes tipos de deficiência (física, visual, auditiva e intelectual) que satisfizesse
os critérios de inclusão. Um dos desafios nesse processo foi identificar se o autor do Blog
enquadrava-se nos critérios de inclusão. Para verificar se o autor do Blog era ou não uma
pessoa com deficiência acrescentou-se ao procedimento, previamente proposto, a consulta de
abas que encaminhavam a uma breve descrição do autor. Caso o Blog não disponibilizasse tal
recurso, era automaticamente excluído da pesquisa.

3.3 Documentos selecionados para análise

Seguindo-se os critérios e procedimentos estabelecidos anteriormente, visitou-se no
total cento e sessenta e três Blogs. Destes, três foram selecionados para análise documental e
estão caracterizados a seguir:
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Blog 1 – PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA- Alessandro

Topo da página:

Endereço: http://www.blogdocadeirante.com.br/
Data de início: 12 de março de 2009
Autor: Alessandro Fernandes
Deficiência: Física decorrente de lesão medular por acidente com motocicleta
Auto-descrição: foto do autor seguida da descrição – “Mineiro, 39 anos, paraplégico e
cadeirante desde julho de 2006 devido a um acidente de moto.”
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Blog 2 – PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL- Mariana
Topo da página:

Endereço: http://tresgotinhas.com.br/
Data de início: 30 de Julho de 2011
Autora: Mariana Baierle Soares
Deficiência: deficiência visual parcial congênita (baixa visão)
Auto-descrição: “QUEM SOU EU?- Meu nome é Mariana Baierle Soares. Tenho 26 anos,
sou jornalista pela PUCRS e mestre em Letras pela UFRGS. Moro em Porto Alegre/RS.
Tenho deficiência visual parcial (baixa visão) desde que nasci.
ESSE BLOG- Esse blog tem a intenção de divulgar gotas do meu pensamento, pequenas
reflexões, comentários, observações sobre o mundo e reivindicações. Trato aqui de temas
relacionados à acessibilidade, inclusão, justiça, direitos humanos, audiodescrição, educação,
cultura, além de divulgar crônicas e poemas de minha autoria.
CONTATO- Críticas, opiniões, sugestões de pauta e material para divulgação podem ser
encaminhados para: mariana.baierle@uol.com.br ou tresgotinhas@gmail.com
Por que três gotinhas?
Três gotinhas é a quantidade de adoçante que coloco (ou que tento colocar) no cafezinho.
Como tenho baixa visão, não é fácil contar as gotinhas e saber quantas já caíram.
Sou realmente apaixonada por um bom café. Aliás, mais do que o próprio cafezinho, aprecio
a interação social que ele propicia. Gosto de sentar com as pessoas numa mesa de bar com a
desculpa de tomar cafezinho e fica ali jogando conversa fora.
Esse blog tem o propósito de registrar conversas e pensamentos oriundos de um bom
bate-papo na mesa de bar ou no boteco da esquina, no momento do cafezinho ou da
cervejinha.
Quando peço ajuda para colocar três gotinhas no café, a reação é sempre a mesma: “Só três
gotinhas? Não quer mais?”. E respondo que três gotinhas está ótimo por uma razão simples:
o café com três gotinhas não fica nem muito amargo nem muito doce – está na medida certa.
Outra coisa importante em se adoçar o café com adoçante é o fato de que não engorda,
afinal, toda mulher quer se manter magra e elegante. Assim, não quero desperdiçar calorias
tomando café, tendo em vista que são muitas as vezes que tomo café ao longo de um único
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dia Prefiro gastar calorias com um doce de chocolate e não no cafezinho de todos os dias,
de todas as horas.
Quando eu mesma coloco as gotinhas, provavelmente caem muito mais do que as três que eu
esperava (talvez seja por isso eu pense que três gotinhas são o suficiente).
Meu amigo Felipe conta as gotinhas pelo tempo que o adoçante está virado de cabeça para
baixo e pelo numero de redemoinhos que se formam no copo pela queda das gotinhas. Ele
que me desculpe, mas acho que essa estratégia não é eficiente, pois o café sempre fica mais
doce do que de costume. Então imagino que caem umas dez gotinhas quando ele coloca!
Minha amiga Catharina ri muito das minhas três gotinhas no café, pois ela diz que não
importa o tamanho da xícara, eu sempre quero três gotinhas. Acho que três gotinhas é uma
boa conta, considerando que às vezes posso colocar a mais ou a menos (e não ficarei
sabendo disso). Então a tentativa de sempre colocar três gotinhas me parece uma boa média.
Esse blog tem a proposta de registrar gotinhas do meu pensamento (não necessariamente
três, mas quantas forem surgindo) ao longo de cafezinhos, cervejinhas, vinhos e conversas
com os amigos. Por favor me ajudem a divulgar esse blog!”
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Blog 3 – PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA- Lakshmi
Topo da página:

Endereço: http://desculpenaoouvi.laklobato.com/
Data de início: 17 de Abril de 2009
Autora: Lakshmi Lobato
Deficiência: Auditiva - surdez profunda bilateral em consequência de uma sequela tardia de
caxumba
Auto-descrição: Foto da autora seguida da descrição - “Meu nome é Lakshmi, mas uso Lak
porque para a maioria das pessoas é mais fácil de pronunciar. Adoro meu nome, que é em
homenagem à deusa hindu da fortuna, da felicidade e da beleza. Sou carioca, mas moro em
São Paulo desde os 6 anos de idade. Uma bela manhã, poucas semanas antes de completar
10 anos de idade, acordei surda. Meu caso foi diagnosticado como sequela tardia de
caxumba, com diagnóstico irreversível de surdez profunda bilateral. Eu nunca utilizei
a língua de sinais. Meu idioma materno é o português falado e escrito. Não tenho qualquer
identificação com a LIBRAS e, por isso, não escrevo sobre ela e não tenho interesse no
assunto. Respeito, contanto que não tentem me impor nada em relação a isso! Durante 26
anos, fui usuária exclusiva da leitura labial. Essa era a minha forma de comunicação e foi
suficiente para que eu estudasse e me formasse em publicidade e propaganda. Estudasse
espanhol em Madrid e francês, aqui no Brasil. Sou casada, sem filhos. Trabalho na área de
comunicação. Já fui fotógrafa, redatora, arte finalista e, atualmente, trabalho com
comunicação interna. Já viajei pelo mundo, tenho amigos e a surdez nunca foi uma barreira
para viver plenamente. No entanto, a revelia de todas as minhas conquistas, eu sentia falta de
ouvir. Sempre fui uma pessoa extremamente auditiva. O som me inspira, me motiva, me dá
prazer. Em outubro de 2009, então com 32 anos de idade, submeti-me à cirurgia do Implante
Coclear, no ouvido esquerdo. Como a minha cóclea não estava em bom estado, o resultado
não foi considerado um sucesso do ponto de vista físico, mas foi um sucesso do ponto de vista
emocional. Eu ouvia os sons ambientes e era capaz de discriminar a maioria deles, mas

52

ainda dependia da leitura labial. Mesmo assim, amei o resultado e passei a relatar minhas
descobertas e redescobertas sonoras do cotidiano aqui nas páginas do blog. Ficam na
categoria “deslumbramentos sonoros”. Exatos 3 anos depois, fiz uma nova cirurgia, no
ouvido direito, que teve o resultado perfeito: hoje sou capaz de ouvir música, de entender
uma conversa sem ler os lábios das pessoas, fazer breves ligações ao telefone, etc… Este blog
é, portanto, dedicado aos deficientes auditivos e surdos oralizados, aqueles que tem
a língua portuguesa como primeiro ou único idioma. Nossas necessidades, nossas
dificuldades, nossos interesses. Escrevo também sobre próteses e implantes auditivos e
minhas experiências subjetivas para com o Implante Coclear. Beijinhos sonoros, Lak
Lobato”

53

Torna-se necessário esclarecer que não foi encontrado nenhum Blog relacionado à
deficiência intelectual que satisfizesse os critérios de inclusão e o procedimento adotado. Os
Blogs encontrados na busca não eram escritos declaradamente por uma pessoa com
deficiência intelectual e sim por professores, cuidadores, instituições ou familiares. Tal
característica se manteve mesmo quando utilizamos termos relacionados a condições em que
a deficiência intelectual pode estar associada, como por exemplo, Síndrome de Down,
Autismo ou Paralisia Cerebral.
Por isso, tal documento foi excluído da análise e foram mantidos apenas os três
grandes grupos de deficiência, sendo deficiência física, visual e auditiva. Levanta-se a
hipótese que isto tenha ocorrido ou por pessoas com deficiência intelectual não se
identificarem enquanto tal na web ou em razão das prováveis dificuldades que essas pessoas
encontram na aprendizagem da leitura e escrita, ou até mesmo no domínio de ferramentas da
web, essenciais para a manutenção de um diário virtual.
De cada Blog foram selecionadas para análise as 20 primeiras postagens do período
entre janeiro e dezembro de 2012. Por se tratar de um documento virtual, ressalta-se que
existe a possibilidade tanto do Blog ter sido excluído após a coleta de dados, ou ter sofrido
alterações em suas características acima enunciadas. Por isso, optou-se por manter as
postagens salvas em documento de texto, evitando a perda de dados.

3.4 Procedimentos de análise dos dados

O procedimento, inicialmente, elegido para a análise dos textos apresentados nos
Blogs foi o da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), que Caregnato e Mutti (2006) definem
como:
Uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e
objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto replicáveis
ao seu contexto social. Na Análise de Conteúdo o texto é um meio de expressão do
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sujeito, onde o analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases)
que se repetem, inferindo uma expressão que as representem (CAREGNATO;
MUTTI, 2006, P.682).

Assim, após a seleção dos Blogs, procedeu-se a análise de conteúdo, uma técnica de
análise de dados muito utilizada em pesquisas documentais (CAMPOS, 2000; SPATA, 2005;
SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006).

Esta proposta de análise configura-se nos

seguintes passos:
a) Leitura flutuante e exaustiva do material;
b) Identificação de unidades de registros, palavras e frases que indicam um tema;
c) Reunião de frases e textos que se agrupam por similaridade temática;
d) Elaboração e nomeação das categorias mutuamente exclusivas;
e) Descrição das categorias para analise nos resultados.
Entretanto, o número de categorias alcançadas, em razão da grande diversidade de
relatos acerca do cotidiano da pessoa com deficiência, inviabilizou a manutenção dessa
proposta de análise. Por isso, recorreu-se à literatura anteriormente descrita (ABNT, 2004;
AMIRALIAN et al, 2000; AMARAL, 1998; BRASIL, 2004; 2009; 2011; OMS, 2003;
GOFFMAN, 1963; MAIA, 2011; MOURA, 1992; ONU, 2006; WHO, 2011) e aos objetivos
dessa pesquisa para aglutinar as características principais dos relatos que responderiam ao
problema de pesquisa.
Assim, foram elaboradas as seguintes categorias e subcategorias para análise de dados,
descritas no quadro a seguir:
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CATEGORIAS

Acessibilidade no
cotidiano da PCD

Barreiras no
cotidiano da PCD

Situações que
envolvem
condições
satisfatórias, que
atendem ou não
dificultam, às
necessidades da
PCD e
favorecem a
inclusão

Situações que
envolvem
condições
insatisfatórias,
que não
atendem às
necessidades da
PCD e
dificultam a
inclusão

SUB-CATEGORIAS

Acessibilidade
Física

Condições
urbanísticas,
arquitetônicas e de
mobilidade ou
locomoção
encontradas pela PCD

Acessibilidade
Atitudinal

Atitudes e argumentos
que refletem ideias
socialmente
construídas em relação
à PCD

Acessibilidade
Sensorial

Condições
relacionadas à
percepção, à sensação
ou aos sentidos da
PCD

Barreiras
Físicas

Condições
urbanísticas,
arquitetônicas e de
mobilidade ou
locomoção
encontradas pela PCD

Barreiras
Atitudinais

Atitudes e argumentos
que refletem ideias
socialmente
construídas em relação
à PCD

Barreiras
Sensoriais

Condições
relacionadas à
percepção, à sensação
ou aos sentidos da
PCD

Quadro 1. Descrição das categorias elaboradas para análise.

CARACTERÍSTICAS
Envolve adaptações e
estratégias, de cunho
individual ou por meio de
equipamentos de
Tecnologia Asssistiva e
concepção de locais
(design universal), que
eliminam ou não oferecem
dificuldade de acesso aos
locais ou uso de mobiliário
Envolve crenças,
percepções e atitudes de
pessoas ou da sociedade
quanto à condição de
deficiência que
empoderam o indivíduo no
exercício de seus direitos
ou auxiliam na superação
de diferentes limitações
Envolve recursos,
adaptações e estratégias,
pessoais ou de tecnologia
assistiva, para a captação
ou compreensão de
estímulos sensoriais e
perceptuais do ambiente
ou do seu próprio corpo
Envolve adaptações,
condições e concepção de
locais, organização do
espaço e mobiliário que
dificultam a
movimentação da pessoa
nos diferentes locais,
utilizando ou não meios
auxiliares de locomoção
Envolve crenças,
percepções e atitudes, de
pessoas ou da sociedade,
quanto à condição de
deficiência, que fragilizam
a autonomia e
potencialidade do
individuo no exercício de
seus direitos
Envolvem adaptações,
condições e concepção de
recursos que dificultam, ou
não permitem, a captação,
ou compreensão, de
estímulos sensoriais e
perceptuais do ambiente
ou de si
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3.5 Procedimentos éticos

Os Blogs são documentos de domínio público e uma vez que o (a) autor(a)
disponibiliza seu relato, está ciente da divulgação ampla e irrestrita publicamente. Entende-se,
portanto, que não se torna necessário solicitar permissão para seu uso e análise. Por isso, esta
pesquisa não foi submetida ao Comitê de Ética, por não se tratar de pesquisa com seres
humanos e sim uma pesquisa documental.
De qualquer forma, assume-se aqui o compromisso ético de respeitar a integridade das
postagens, de analisá-las de modo acadêmico e científico e não utilizar de nenhuma citação
para depreciar ou prejudicar os autores envolvidos.
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4 RESULTADOS

A partir dos relatos publicados nos Blogs, foram analisadas as categorias
acessibilidade e barreiras no cotidiano da pessoa com deficiência, baseadas nas definições de
acessibilidade e barreiras descritas anteriormente (ABNT, 2004; AMARAL, 1998; BRASIL,
2004; 2009; 2011; ONU, 2006). Foram adicionados à categoria acessibilidade no cotidiano da
pessoa com deficiência os relatos dos autores que trouxessem exemplos de seu cotidiano ou
de outras pessoas que favorecem o processo de inclusão.
Em razão das diversas condições encontradas, optou-se em dividir a categoria
acessibilidade no cotidiano da pessoa com deficiência de acordo com as condições principais
envolvidas no relato. Desta forma, criaram-se as subcategorias acessibilidade física, atitudinal
e sensorial.
Na subcategoria acessibilidade física foram expostos todos os relatos que envolvessem
meios, tecnologias ou estratégias que permitiram o acesso e a mobilidade da pessoa aos
diferentes recursos comunitários. Alessandro, PCDF, e Mariana, PCDV, foram os blogueiros
que exploraram essa temática e trouxeram dicas funcionais, recursos de Tecnologia Assistiva
(TA) e concepção do ambiente que permitem a inclusão, em alguns momentos de PCD e em
outros de qualquer pessoa. Como exemplo dessa subcategoria, citamos o uso de meio auxiliar
para locomoção (cadeira de rodas, bengala, andador), ambulift, rampas, corrimão, mesas em
altura diferenciada, barras de apoio, espaços amplos, handbike, cadeiras de rodas adaptadas
ou outros recursos que permitem acesso com segurança ao meio líquido, calçadas em boas
condições, entre outros.
A subcategoria acessibilidade atitudinal, caracteriza-se por comportamentos da
comunidade ou da pessoa com deficiência que, essencialmente, permitem o exercício dos
direitos ou auxiliam a superação de limitações pessoais ou ambientais. Como, por exemplo,
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perceber a dificuldade do outro e oferecer o suporte necessário, o reconhecimento e aceitação
de limitações e potencialidades, a luta pelos direitos próprios ou de outrem, entre outros.
Foram incluídos, na subcategoria acessibilidade sensorial, relatos em que os
blogueiros apresentassem estratégias que permitissem a percepção e interação consigo próprio
ou com o ambiente. Alguns desses recursos incluem audiolivro, implante coclear,
audiodescrição, bengala, marcações táteis no piso, leitura labial, softwares leitores de tela, uso
de ampliações ou contrastes, linguagem de sinais, fichas de comunicação alternativa ou
suplementar, legendas, técnica de integração sensorial, posições sexuais entre outros.
Em contraponto, foram adicionados à categoria barreiras no cotidiano da pessoa com
deficiência todos os relatos que trouxessem situações em que os direitos da PCD não foram
passíveis de ser exercidos em prol da inclusão. Assim como na categoria acessibilidade no
cotidiano da pessoa com deficiência, foram criadas subcategorias de acordo com a condição
principal envolvida no relato analisado.
Na subcategoria barreira física, foram incluídos relatos de situações em que o acesso
ao espaço não foi possível ou foi dificultado por condições arquitetônicas. Por exemplo,
calçadas em péssimo estado de conservação, passagens estreitas, ausência de recursos de TA
ou de adaptações, escadas, rampas íngremes, adaptações que não satisfazem as necessidades
de seu usuário, piso escorregadio, obstáculos em locais de circulação, a lotação de certos
locais, entre outros.
Já relatos de comportamentos preconceituosos, de incompreensão da necessidade da
pessoa com deficiência ou que evidenciassem estigmas foram enquadrados na subcategoria
barreiras atitudinais.

Trata-se, portanto, de relatos de desrespeito ou interpretação equívoca

à legislação que garante os direitos humanos e da pessoa com deficiência, comportamentos
que desvalorizam, ocultam ou supervalorizam a limitação ou potencialidade da pessoa,
pensamentos e sentimentos em relação que dificultam a aceitação desta condição, entre
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outros.
Na subcategoria barreiras sensoriais foram incluídos relatos que abordassem condições
que dificultam a percepção e interação com o meio ou consigo próprio. Evidencia-se
principalmente relatos de ausência de suportes, tecnologia assistiva ou adaptações sensoriais,
excesso de estímulos sensoriais, etc.
As categorias e subcategorias serão apresentadas abaixo e comentadas a partir de
fragmentos de textos extraídos dos Blogs, com autoria atribuída ao seu autor. Os mesmos
serão identificados pelo seu nome seguido da caracterização de sua deficiência. Sendo:
PCDF- pessoa com deficiência física, PCDV - pessoa com deficiência visual e PCDA pessoa com deficiência auditiva.

4.1 Acessibilidade no cotidiano da pessoa com deficiência
4.1.1 Acessibilidade Física

Os autores relataram em seus Blogs condições que favorecem o acesso, locomoção e
mobilidade da PCD em diferentes contextos. Em inúmeras postagens, eles compartilham
situações diversas de seu cotidiano ou de seus leitores.
Em relação às experiências pessoais, Alessandro, PCDF, relata vivências como
viagens aéreas, prática esportiva, lazer e estratégias que costuma utilizar para lidar com as
dificuldades encontradas em seu dia a dia. Alessandro, PCDF, também publica
frequentemente em seu Blog bons exemplos de acessibilidade física encontrada no cotidiano
da PCD a ele enviados por seus leitores, como por exemplo, hotéis e passeios acessíveis.
Alessandro, PCDF, em uma postagem sobre uma de suas viagens aéreas, cita o uso de
um caminhão que favorece o embarque de cadeirantes e uma mesa na praça de alimentação
adaptada às necessidades de locomoção dessa parcela da população. O autor também cita
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gentilezas dos passageiros em relação à sua condição, que serão posteriormente analisadas em
outra categoria.
Mas com o ambulift 3, aquele caminhão que sobe até a porta do avião, o problema
se resolve (...) No embarque, finalmente resolveram usar o ambulift. E para minha
surpresa, um ambulift novinho em folha. O maior que já vi no Brasil, dá para levar
até quatro cadeirantes de uma vez. (...) Há algum tempo, passando pelo aeroporto de
Congonhas em, São Paulo, me deparei com esta mesa da foto acima, onde está
escrito "Mesa reservada para deficientes físicos". Achei interessante a ideia, pois
está colocada em um local mais externo, é mais alta, e só tem uma cadeira ao lado
dela, o que sugere que é dedicada ao acompanhante do deficiente, se houver.
(Alessandro, PCDF)

Em outra situação, Alessandro, PCDF, relata uma adaptação encontrada em uma
escada localizada no prédio de uma universidade, que segundo sua opinião, não necessita de
grandes mudanças no projeto arquitetônico para ser realizada. O blogueiro comemora a boa
vontade em auxiliar a locomoção de pessoas com deficiência projetando uma rampa acessível.
Essa escada com uma rampa no meio fica na Universidade Federal de Minas Gerais,
em frente ao primeiro prédio à esquerda de quem entra pela Avenida Antônio Carlos
(não me lembro qual é a faculdade). É uma excelente solução que não precisa de
nenhuma adaptação ou espaço extra, basta apenas dar uma recuada em parte da
escada para fazer a rampa. (...) É uma boa alternativa e prova que, quando a
acessibilidade é levada a sério, até uma escadaria pode ser adaptada. Fica a dica!
(Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, cita adaptações que favorecem a participação da PCD em
atividades esportivas. O esporte experimentado por Alessandro foi a esgrima, algo não tão
popular como o basquete sobre rodas, por exemplo. Seu relato demonstra entusiasmo pela
possibilidade de participação, dele e de outras pessoas com mobilidade reduzida, e pela
estrutura oferecida de acordo com a necessidade do participante.
Enrolei um pouco mas ontem finalmente resolvi ir lá conferir. Fiquei impressionado
com a estrutura que eles tem lá e com a animação dos cadeirantes treinando esgrima.
Já participaram de várias competições, e um deles, o Marcos Melo, foi vice campeão
brasileiro em duas modalidades (espada e florete) no campeonato do ano passado,
em Porto Alegre.(...) Em seguida, ele explicou quais são as categorias de esgrima em
cadeira de rodas, que variam de acordo a lesão e o controle de tronco que o atleta
apresente, e sobre o movimento de tronco necessário nos combates. De acordo com
a categoria, o cadeirante pode fazer uso de uma barra que fica do lado da cadeira
3

Ambulift: veículo com elevador que se acopla à aeronave permitindo o embarque de passageiros com
mobilidade reduzida. Para melhor compreensão ver foto no Anexo 1.1
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para segurar e se apoiar. Todo o equipamento é adaptado à necessidade do atleta.
(Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, relata também sobre a visita à casa de um amigo, cuja família fez
todas as adaptações necessárias na casa pensando em favorecer a mobilidade de seu
integrante. Principalmente no caso de uma deficiência adquirida, nem sempre o local de
convívio da PCD é favorável arquitetonicamente à sua necessidade, sendo necessário realizar
reformas e adaptações visando melhor mobilidade e maior autonomia para a PCD.
Cheguei lá e a família dele nos recebeu muito bem. Fiquei impressionado com as
rampas que construíram na casa dele, todas com corrimãos dos dois lados, o que
ajuda a subir ou descer. O quarto do Eddie também é todo bem adaptado, com um
amplo banheiro. (Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, compartilha também em seu Blog sua participação no projeto
“Praia Legal”, na cidade de Guarapari (ES). Sua experiência demonstra, que com alguns
recursos simples e orientação profissional, é possível que uma PCDF desfrute de bons
momentos de lazer na praia.
Na segunda feira combinei com minha família de irmos todos para aquela praia, para
conhecer o projeto e desfrutar da estrutura. Chegando lá fui atendido pelo Robson e
pelo Adenilson, que são guarda-vidas e foram treinados para auxiliar no projeto.
Eles estavam retirando uma pessoa do mar e em seguida me explicaram como
funciona: eles levam o cadeirante até o mar e disponibilizam "macarrões"4 (aquelas
espumas compridas) para auxiliar na flutuação, e podem deixar a pessoa à vontade
para curtir o mar desde que acompanhada por um familiar e supervisionada por eles.
Me disseram também que nos fins de semana o projeto conta com fisioterapeuta,
psicólogo e um profissional de educação física. (Alessandro, PCDF)

Por meio dos relatos de Alessandro, PCDF, é possível perceber o quanto as adaptações
são necessárias para a autonomia da PCD. Orgulhoso, ele relata sobre sua experiência laboral,
cuja única diferença percebida facilmente em relação aos colegas de trabalho, em sua opinião,
é a sua cadeira, em razão de suas necessidades locomotoras.
Na foto acima estou na minha mesa de trabalho, da mesma forma que todos os
outros analistas da empresa, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento da
4

“Macarrão”: material feito de espuma que permite a flutuação em ambiente aquático e tem formato de
macarrão tipo espaguete. Para melhor compreensão, ver foto no Anexo 1.2.
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companhia, e a única diferença para meus colegas de trabalho é a minha cadeira que,
diga-se de passagem, é mais bacana que a deles! Eu costumo passar para a cadeira
do escritório, pois tenho mais conforto e posso me movimentar mais, mas quando
vou para reuniões, geralmente fico na minha mesmo. (Alessandro, PCDF)

Em relação às estratégias e dicas que facilitam a superação de obstáculos, Alessandro,
PCDF, compartilha com os leitores diversos produtos que auxiliam a vida de uma PCD, em
especial com deficiência física. Além de divulgá-los, o autor faz questão de explicitar sua
opinião ou experiência pessoal – ou de amigos – no uso desses produtos.
Ano passado, quando fui ao Rio andar de handbike, o Nickolas, do Blog Mão na
Roda, me mostrou um aparelho que ele utilizava para encher os pneus da handbike
dele, um compressor portátil que era ligado no acendedor de cigarros do carro. O
aparelho é pequeno e tem um cabo comprido, além de um manômetro que mostra a
pressão do pneu em libras. Achei muito bacana e útil o aparelho (...) Este é mais um
modelo de comando de acelerador e freio manual para adaptar em veículos para
deficientes. O F1, da Guidosimplex, é um tipo diferente de comando, pois fica na
lateral do console do carro. Tem gente que acha que a barra do comando manual
atrapalha as pernas ou é difícil manusear, para estes o comando F1 é uma excelente
alternativa. Funciona como um manche de avião, para acelerar o motorista puxa a
alavanca, e para frear empurra. Simples assim! (...) Gostei muito do veículo, que é
bem completo e tem boa autonomia, mas o preço é meio salgado, em torno de 14 mil
reais. Esse dias, porém, descobri mais uma alternativa bem mais interessante para
cadeirantes: o triciclo elétrico. Ele é bem parecido com o Scooter Vita, mas é menor
e bem mais barato. E a autonomia também é um pouco menor, mas ainda assim mais
do que suficiente para uso dentro da cidade, no dia a dia: 60 km.(...) Hoje meu
amigo Gregori, de Lages, me mandou um e-mail mostrando um compressor
doméstico da Black & Decker que tem vários tipos de tomada e ainda dupla
utilidade para um cadeirante. Ele funciona na tomada de casa ou na do carro, e tem
até uma saída como a do carro para fornecer energia para outros aparelhos, como
computador, celular, etc. E a outra função dele para cadeirantes é para quem tem
cadeira motorizada. Ele pode servir como bateria suplementar no caso de uma
descarga das baterias da cadeira. (Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, com frequência procura trazer também estratégias funcionais de
como lidar com certas barreiras encontradas no ambiente. Porém, alerta com humor que
algumas delas podem ter efeito tragicômico se não forem bem planejadas.
Não acho fundamental ter banheiro adaptado porque dá para passar sem com alguns
truques. O primeiro é se aliviar antes de sair de casa, fazendo o cateterismo 5 (para

5

Grande parte das pessoas com lesão medular apresenta bexiga neurogênica, tendo como consequência
dificuldades no controle urinário, apresentando incontinência ou dificuldade para esvaziá-la completamente. O
cateterismo relatado por Alessandro, PCDF, é um procedimento em que se introduz um cateter (ou sonda)
através da uretra para esvaziar a bexiga. Esse procedimento pode ser intermitente ou permanente. (GOMES,
2009).
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quem é lesado medular). Depois, é só colocar um coletor de perna6 para ficar
tranquilo por um bom tempo. Para quem não conhece, o coletor de perna é uma
bolsa de plástico com elásticos que é fixada na canela, e tem um tubo que é ligado a
uma camisinha que fica presa ao pênis. Simples e prático, geralmente cabe 500 ml
de xixi. Só tem que ficar atento para não lotar a sacola e transbordar. Se não ficar
atento, você só vai descobrir quando o garçom escorregar num certo líquido que sai
da sua perna... (Alessandro, PCDF)

A blogueira Mariana, PCDV, também traz aos leitores diversos relatos de experiências
pessoais em viagens e passeios. Ela demonstra preocupar-se não só em relatar as condições
físicas acessíveis para PCDV, mas também condições que favorecem o acesso de qualquer
PCD.
Um desses relatos envolve uma viagem de lazer ao Espírito Santo, realizada por
Mariana, PCDV. A blogueira preocupou-se em observar detalhes de acessibilidade e publicou
diversas dicas aos seus leitores de locais a serem visitados. Como é possível observar em sua
postagem, o acesso a praias e à cidade turística foi relatado como algo facilitado pelas boas
condições arquitetônicas de acessibilidade.
Seguem algumas observações que julgo oportunas para quem pensa em conhecer o
estado (ou mesmo para que vocês conheçam um pouco através desse blog) (...)
Pontos fortes- 1) A maioria das calçadas possui rebaixamento para acesso de cadeira
de rodas. Os carros geralmente respeitam as faixas de segurança e param para os
pedestres. 2) Não cheguei a conhecer a Praia da Sereia (em Vila Velha/ES), mas a
guia de um dos passeios comentou que é uma praia com boa acessibilidade para
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Dispõe de bóias e cadeiras de roda
para uso na areia e no mar, além de dispor de uma equipe de pessoas treinada para
dar instruções e auxílio aos banhistas. 3) As praias de Guarapari e a Praia da Costa
(em Vila Velha) possuem rampas de acesso para cadeirantes. Em Guarapari, havia
três cadeirantes na areia no dia que eu estava lá. 4) As cidades e as praias em geral
são bem limpas. Não vi sujeira na areia da praia. Em um dos dias inclusive recebi
uma sacolinha plástica na beira da praia para colocar o lixo. 5) Para chegar na Praia
do Cambori é preciso passar por uma ponte. Nela, existe uma calçada para pedestres.
Me chamou atenção o fato de que nesse espaço há corrimão dos dois lados da
calçada. Isso aumenta a segurança e facilita o deslocamento de pessoas com
mobilidade reduzida. 6) O calçadão na beira da praia de Vitória é bem amplo. Possui
uma calçada grande para os pedestres e uma ciclovia. Inclusive para atravessar a rua
há um espaço demarcado para os pedestres e outro para as bicicletas. (Mariana,
PCDV)

Mariana, PCDV, também descreve as vantagens de acesso aos locais proporcionados
por sua deficiência. No caso, o seu direito à fila preferencial permitiu que ela e sua amiga
6

Coletor de perna: trata-se de uma bolsa que coleta e armazena a urina nos casos de cateterismo permanente.
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conseguissem entrar em um bar com maior facilidade do que os demais presentes.

Chegamos no local super cedo e nos deparamos com uma fila gigantesca quase
dobrava a esquina. A Renata disse que não iríamos conseguir entrar, que estava
impossível e teríamos que ir para outro lugar. Apontei para a bengala e disse para
não desistirmos, que aquilo iria abrir caminhos. E, de fato, foi o que aconteceu.
Fomos até a porta, no início da fila. O recepcionista olhou para nós – eu com a
minha bengala elegantemente aberta – e disse que poderíamos entrar. Naquele
momento senti que a sorte – celebrada nessa data – estava do meu lado. (...) Minha
amiga e eu comemoramos muito, pois realmente não iríamos conseguir entrar se não
fosse pela minha bengala, que estava me trazendo sorte!
(...) A fila era tanta que
tinha gente comprando inclusive uma camiseta por 50 reais que dava direito a
entrada preferencial no bar. Algumas pessoas disseram que ficaram na fila por mais
de duas horas. Simplesmente inacreditável. E eu tinha furado a fila enorme. Que
maravilha! (Mariana, PCDV)

4.1.2 Acessibilidade Atitudinal

Os blogueiros evidenciaram em seus textos diversas situações em que a atitude das
pessoas ao redor favoreceu a superação de alguns desafios encontrados em sua trajetória de
vida. Algumas vezes refletem sobre o quanto a própria mudança de atitude em relação a si
mesmo ou a sua deficiência mudaram o seu modo de agir no mundo. Opinam também sobre
leis e dispositivos legais que defendem os direitos da PCD.
Como dito anteriormente, Alessandro, PCDF, em suas viagens aéreas relata diversas
gentilezas dos demais passageiros que permitiram a superação de uma barreira. Nesse caso, a
companhia aérea não havia reservado para Alessandro, PCDF, o assento na primeira fileira:
“Bem, falei para me carregarem, mas a senhora que estava na primeira fila se sensibilizou e
ofereceu para trocar” (Alessandro, PCDF).
Novamente sobre o projeto “Praia Legal”, Alessandro, PCDF, procura dar ênfase ao
valor do projeto. Para ele, o diferencial da experiência ocorrida em Guarapari (ES) envolve a
possibilidade de ficar mais à vontade por estar sendo supervisionado por amigos ou familiares
ao invés da presença constante dos profissionais dentro do mar, que ocorreu em sua ida ao
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projeto em outra cidade brasileira.
Me colocaram na cadeira e levaram para o mar, e assim que colocaram os macarrões
e minha irmã ficou ao lado, me deixaram à vontade para curtir a fria água capixaba.
Achei mais interessante este sistema, pois a gente não fica preocupado em empatar a
vida dos profissionais, o que dá mais liberdade para ficar na água. No Rio, ano
passado, também curti, mas fiquei preocupado com os caras, e a liberdade não é a
mesma. (Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, relata ainda outra atividade neste mesmo local, andar de caiaque,
caracterizada por ele como “um sonho realizado”, uma grande diversão e um excelente
exercício físico para lesados medulares. O blogueiro relata sobre a importância do apoio de
um familiar e a supervisão dos profissionais devidob o risco do caiaque virar.
Como já estava na praia, aproveitei para realizar outro sonho: andar de caiaque.
Havia uma barraca alugando, e o responsável disse que eu poderia remar numa boa,
já que o caiaque era de duas pessoas e poderia ir com acompanhamento, atém, é
claro, do colete salva-vidas. Recrutei meu cunhado para ir comigo (apesar de que
não dá pra confiar muito em cunhado), e eles trouxeram o caiaque até onde eu estava.
O pessoal da Praia Legal me colocou no caiaque e se disponibilizou para ajudar caso
houvesse algum acidente e o barco virasse (...). Felizmente a canoa não virou, e me
diverti bastante. É também um excelente exercício para lesado medular, pois exige
muito de tronco e braços. (Alessandro, PCDF)

Em relação à possibilidade de trabalho para PCD, Alessandro, PCDF, aponta que hoje
no Brasil há vagas em empresas públicas, em cargos de diferentes níveis (exigindo ensino
fundamental ou superior). Segundo ele, isso permite que a pessoa com deficiência se insira no
mercado de trabalho em uma função bem remunerada e adaptada à sua condição. Ele pondera
ainda a escolha de algumas pessoas em permanecer com o benefício oferecido pelo o governo,
mesmo com potencial para o trabalho.
Já as empresas públicas disponibilizam nos editais vagas para deficientes em quase
todos os cargos disponíveis, de nível fundamental ou superior, possibilitando ao
deficiente ganhar maiores salários, com a garantia de um ambiente adaptado às suas
necessidades. (...) Eu falei aqui outras vezes sobre o assunto trabalho, e minha dica é
sempre procurar emprego, se qualificar, estudar e buscar seu lugar no mercado de
trabalho como qualquer outra pessoa, respeitando, claro, as limitações que tenha.
Hoje em dia há muitos deficientes plenamente capacitados para ocupar cargos
importantes e crescer dentro das empresas como qualquer outro. (...) Muita gente é
aposentado por invalidez e, mesmo com potencial para trabalhar e crescer na
profissão, ficam com medo de perder o benefício. Se for trabalhar com carteira
assinada perde o benefício mesmo, mas se não trabalhar perde a oportunidade de se
desenvolver profissionalmente, socializar com as pessoas no ambiente de trabalho e
melhorar muito sua renda mensal. (Alessandro, PCDF)
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Complementando, Alessandro, PCDF, relata sua experiência pessoal na empresa na
qual trabalha. Seu texto demonstra que é algo muito gratificante, pois ele se sente em
igualdade de condições. O blogueiro enfatiza a possibilidade de mostrar seu potencial no
trabalho, sem sofrer preconceito e atendendo às suas próprias necessidades.
Felizmente encontrei na Gasmig um excelente clima de trabalho e jamais sofri
qualquer tipo de preconceito, desenvolvi meu trabalho com liberdade e igualdade
com todos. (...) Cheguei lá e encontrei um ambiente muito bom, nunca sofri
qualquer tipo de preconceito e vivi ótimos momentos. As pessoas foram muito
bacanas comigo em todos os sentidos, e sou extremamente grato a todos por tudo. A
minha chefe, da época em que comecei a trabalhar, foi muito receptiva, não fez
qualquer distinção entre eu (sic) e meu colega de trabalho e me deu tarefas muito
desafiadoras, confiando plenamente no meu potencial. Tenho muito a agradecer a
ela. (Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, comenta que conseguiu um novo emprego e enfatiza com bom
humor a importância de um bom ambiente de trabalho para o desempenho profissional.
Fui chamado para trabalhar no BDMG, semana que vem já começo. Espero
encontrar por lá o mesmo clima de profissionalismo e respeito que tive na Gasmig.
Se for assim, eles ganharam mais um excelente profissional (que além de tudo, é
modesto)! (Alessandro, PCDF)

Esse tom bem humorado, de inclusão efetiva, reflete na experiência de Alessandro ao
mudar de emprego. Nessa ocasião, seus amigos da empresa que ele estava deixando
mostraram seu carinho e o quanto foram capazes de aprender com ele.
Alessandro,
Na vida passamos por vários momentos, os que esquecemos fácil e os outros que
deixam marcas. Hoje, ao olhar para você, conseguimos ver um exemplo de vida!
Vemos que não há nada que possa nos impedir de alcançar os nossos sonhos. Muitos
de nós sabemos um pouco de sua história e o quanto tem passado por provações.
Muitas não tem sido fáceis, mas Deus sempre esteve do seu lado, pois tem visto o
quanto tem esforçado e lutado para alcançar seu objetivo. Neste dia 1º de fevereiro
vai ficar marcado, afinal estamos perdendo um grande colega de trabalho...
sentiremos saudade! Mas ficamos felizes ao mesmo tempo, afinal você conseguiu
alcançar mais um objetivo em sua vida. Desejamos a você muito sucesso nessa sua
nova trajetória e, ao mesmo tempo, parabenizamos pelo seu empenho, sabemos que
o caminho é longo... depende de muito esforço e muita força de vontade. E isso você
tem de sobra! Sucesso! Felicidades! De seus colegas de trabalho da Gasmig. (Carta
de despedida escritas pelos colegas de trabalho de Alessandro, PCDF)
Como eu dizia, ontem foi o último dia, e quando eu estava de saída, a Beatriz me
trouxe a carta acima, impressa em papel A3, com recados e assinaturas de quase
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todos da empresa, junto com um presente de muito bom gosto do Boticário. Foi
emocionante ver o carinho de todos comigo e a sinceridade nas palavras. Vou sentir
muita falta dos papos, risadas, e até dos momentos de trabalho! (Alessandro, PCDF)

Em outra passagem Alessandro, PCDF, ressaltou a importância de adotar uma postura
de enfrentamento resiliente em relação ao adoecimento ou à deficiência. Seu relato ocorre
diante da divulgação de uma notícia sobre bons resultados obtidos por uma pesquisa com
células-tronco. Ele coloca que, apesar das dificuldades, não se deve deixar de viver a vida
positivamente em razão de sua condição, esperando um “milagre”, mas que também é
importante manter a esperança.
Não acho correto deixar a vida em stand-by e ficar esperando um milagre bater na
porta para resolver um problema "irresolvível", como uma doença terminal ou
deficiência grave. Mas nem por isso a gente deixa de ficar ligado nas possibilidades
que a ciência nos abre, e sempre que vejo uma boa notícia como a que vi hoje faço
questão de compartilhar com todos aqui no blog. A boa nova é que o projeto que
tem dado resultados com células tronco em Salvador, na Fundação Osvaldo Cruz, já
tem projeto de ampliação. (Alessandro, PCDF)

É possível perceber que, mesmo com as dificuldades encontradas em seu dia a dia, o
autor mantém essa postura resiliente, fazendo brincadeiras com sua própria condição quando
machucou o pé.
No dia seguinte, cheguei no trabalho de chinelo e dedão enfaixado. Logo vieram
perguntar porque da situação, e eu não resisti e falei: "ah, foi a história de sempre,
encontrei com os primos no reveillon, fomos jogar futebol e machuquei numa
dividida!" Claro que o povo riu. Para o segundo que perguntou, mudei: "bem, bebi
um pouco no reveillon e saí pela rua meio tonto, acabei tropeçando numa pedra!". E
ainda emendei: "pensa pelo lado positivo, pelo menos, não estou mancando!"
(Alessandro, PCDF)

Relações de afeto, amizade e vínculos familiares foram também destacados por
Alessandro, PCDF, com bom humor e com indícios de serem situações importantes em seu
cotidiano.
Neste carnaval fui para Guarapari, como de costume, pois meus pais moram lá. E
tendo lugar para ficar na praia, não dá pra dispensar, né? Ainda mais quando
reunimos a família, minha irmã foi com a família e mais quatro primos meus de Juiz
de Fora, com meus tios. (...) Fomos então passear no Rio e chegamos a Vitória. A
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essa altura, eu estava quebrado. Mas foi ótimo chegar na casa dos meus pais e
encontrar o povo todo. Fomos para a praia na virada ver os fogos. Foi muito legal, o
clima de praia em reveillon é sempre bom. (Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, se diz uma pessoa que gosta muito de sair e passear com amigos.
Ele ressalta a importância de suas próprias atitudes e do apoio dos amigos não só para manter
uma vida ativa, mas para auxiliar na superação de diversas barreiras. De acordo com o
blogueiro, tal prática se torna tão comum com o tempo que nem é preciso pedir para que os
mesmos escolham locais com acessibilidade.
Quem acompanha o blog sabe que tenho uma vida muito ativa, saio todo fim de
semana. É meu jeito, sempre curti programas ao ar livre, encontros com amigos,
festas. E nesses mais de cinco anos em uma cadeira de rodas aprendi alguns truques
que podem tornar a saída mais divertida e menos preocupada . (...) Se não sabe bem
onde vai ser, avise os amigos para observarem este detalhe quando decidirem. Com
o tempo, os amigos já lembram disto e buscam lugares acessíveis antes de te chamar.
(...) Enfim, com um pouco de planejamento e ajuda dos amigos, podemos sempre
sair para bater um papo, comer em um bom restaurante, ir ao cinema, e tomar uma
cervejinha, que é sagrada nos fins de semana! (Alessandro, PCDF)

Os relacionamentos amorosos de PCD foram destacados por Alessandro, PCDF, como
possíveis e satisfatórios, a despeito de obstáculos às vezes encontrados na própria família.
Para exemplificar, o blogueiro publica uma reportagem elaborada pela Folha Universal com a
ajuda de uma psicóloga, também blogueira.
A Ivonete, repórter da Folha Universal que já fez algumas reportagens comigo, me
mandou essa semana uma bela matéria sobre relacionamentos com pessoas com
deficiência. Nela foi ressaltada a força do amor entre duas pessoas que independe da
condição física, mostrando o quanto é possível vencer todos os obstáculos e ser feliz
com deficiência. (Alessandro, PCDF)
Quando se ama de verdade, não há barreiras, não existem fronteiras, nada é capaz de
destruir o que começou, germinou e deu frutos, nem mesmo as diferenças, muitas
vezes aparentes (...) Mesmo sendo fisicamente diferente do namorado neste detalhe
em especial, Juliana garante que o relacionamento de ambos não está solidificado no
exterior, naquilo que as pessoas chamam de “normal”.(...) Ela conheceu João no
ambiente de trabalho e, segundo relata, encontrou nele características de suma
importância em relação à vida a dois. (Reportagem da Folha Universal publicada
por Alessandro, PCDF)

A pedido dos leitores, o blogueiro Alessandro foi atrás de mulheres cadeirantes para
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falarem sobre o tema da sexualidade e postou então textos com base nos comentários de
outras duas blogueiras também cadeirantes. Tais postagens não se definem bem como sendo
uma organização dele dos depoimentos das colegas, ou como um texto integralmente de
autoria delas.
Minhas principais dúvidas eram em relação a dia a dia, utilização de banheiro,
menstruação e vaidade. As duas são muito bonitas, estão sempre arrumadas e me
tiraram muitas dúvidas. A Adriana é tetraplégica, com lesão no nível C5, e a Laura é
paraparética, devido a uma mielite. (Alessandro, PCDF)

As amigas de Alessandro, PCDF, revelaram que, assim como ele, têm estratégias para
driblar as questões do dia a dia. No caso da menstruação, ressalta-se que essas práticas podem
e costumam ser utilizadas por qualquer mulher em período menstrual. O mesmo desafio
também se aplica a todas as mulheres no uso do banheiro, com a diferença que a mulher sem
deficiência pode ter maior facilidade no uso de outras estratégias para não sentar-se no vaso
sujo.
Dia a dia: Tetraplégicas geralmente precisam de ajuda para se transferir da cadeira e
vestir roupas. A dica é se vestir deitada, facilita. Além disso, é bom usar apenas
calcinhas menores, de tecido macio e confortável, não necessariamente algodão, que
possuam apenas uma ou duas tirinhas nas laterais (estilo 'periguete'). Elas são
facílimas de retirar, mesmo para quem tem pouquíssima força nos braços. (...)
Menstruação: Para controlá-la com mais precisão e evitar surpresas, uma dica é
tomar pílula, que ajuda a diminuir os sintomas da TPM e manter o fluxo menstrual
regular. Assim que termina a cartela, a menstruação chega no 5º dia sem a pílula, e a
partir daí é só usar absorvente, como qualquer mulher, e trocar a cada ida ao
banheiro, evitando usar roupas claras nesse período. Para amenizar os sintomas da
TPM, a Adriana recomenda comer muito brócolis no período (essa eu não sabia).
Quando pintam cólicas menstruais, ela aproveita para nadar ou se exercitar. Assim,
com movimento, elas passam logo. (...) Banheiro: As duas tem algum controle de
esfíncter e não fazem cateterismo, mas a Laura não consegue prender por muito
tempo, por isso o banheiro para ela é fundamental. Se não houver um adaptado, é
preciso usar um absorvente para prevenir escape. Ou, então, não beber, ou ficar
pouco tempo no local. (...) um dos grandes dramas das meninas que não fazem
cateterismo é ter de se sentar num vaso sanitário emporcalhado pelas outras
representantes do sexo feminino que não aprenderam regras de boa educação. Isso é
duro! Algumas fazem xixi de pé e respingam tudo com urina. Eca!! Outras sobem
no vaso e sujam o assento com seus sapatos!! Inacreditável, mas é
verdade. (Alessandro, PCDF/Amigas blogueiras)

Alessandro, PCDF, e suas amigas ressaltam em uma das dicas que, apesar da
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deficiência, é possível aliar “beleza, sensualidade e praticidade”, citando o uso de lentes de
contato, os autocuidados e adornos como as unhas afiadas usadas como “armas de sedução”.
Porém, enfatizando a importância da estética corporal.
Vale ressaltar que dá para aliar beleza, sensualidade e praticidade. Por exemplo, dá
pra ter unhas grandes e bonitas e colocar lente de contato sozinha ou fazer a higiene
sem arrancar pedaço de nada. As unhas afiadas servem como armas! Tanto de
sedução quanto de defesa, em caso de gracinhas não desejadas. (...) Para a higiene,
utilizar sabonete íntimo, lenços próprios para a região e hidratantes e óleos no corpo,
sobretudo no bumbum, o que ajuda a prevenir as escaras. (...) Se depilar
constantemente facilita a vida, pois quanto menos pelo, melhor. A Adriana optou
pela depilação a laser nas pernas - já que ela faz natação e adora usar vestidos virilha completa, axila, coxas, etc. Fica mais fácil cuidar de um corpo sem pelos e é
bem mais bonito esteticamente falando. (Alessandro, PCDF/Amigas blogueiras)

Alessandro, PCDF, complementa lembrando sobre o uso do anticoncepcional e
preservativo, também apontando a necessidade de uma escolha “criteriosa” do parceiro.
Sempre lembrando da camisinha aliada a outro método anticoncepcional e de um
critério na escolha do parceiro.(...) Dá, inclusive, para fazer muita coisa interessante
na cadeira de rodas! (Alessandro, PCDF)

Mariana, PCDV, mostra a importância da existência de direitos voltados para a PCD e
de fazê-los valer. Ela os defende enquanto direitos inalienáveis, principalmente pelas
dificuldades que enfrenta no acesso a certos recursos que são facilmente utilizados por
pessoas sem deficiência.
Contudo, ter a preferência nas filas é um direito que eu tenho – e que não pode ser
contestado. Essa lei existe na constituição nacional e está ai para ser cumprida. (...)
Já furei muitas filas em ambientes que julgo justificável minha preferência, como,
por exemplo, em fila de banco ou em fila de lojas. No banco, entendo que eu tenha
preferência, visto que preciso entrar em uma agência toda vez que quero tirar
dinheiro. (...) Ou ainda, para pegar o ônibus também exerço meu direito à
preferência na fila por ser realmente uma situação complicada para mim – visto que
não identifico qual o meu ônibus e tenho que perguntar para os motoristas. (...) Creio
que locais que pretendem atender bem o turista devem se preocupar com essas
questões [DE ACESSIBILIDADE], que são fundamentais para que os clientes
sintam-se confortáveis no ambiente. Para mim, trata-se inclusive de um fator
determinante na hora de pensar em retornar ou não ao estabelecimento. (Mariana,
PCDV)

71

Mariana, PCDV, complementa seu discurso expressando o quão importante foi para
ela fazer uso de seus direitos para sua própria diversão, quebrando seus próprios paradigmas.
Mais do que simplesmente entrar no local, furar a fila naquele momento representou
um marco importante na minha vida. Representou eu poder me divertir com essa
situação. Ir em um local descontraído, com o objetivo de puramente me divertir,
ouvir música, conversar, tomar um chope, falar bobagens. Pude fazer tudo isso
usando minha bengala, sem achar que ela fosse um problema ou que fosse “errado”
eu estar usufruindo de um direito que eu tenho. A bengala foi uma solução real e
imediata para o problema que se apresentou diante de nós (a interminável fila). (...)
Nesse momento foi motivo de alívio e felicidade. Consegui finalmente inverter
minha própria visão dos fatos. A lógica que até então eu vinha acostumada era a de
só usar a bengala em situações críticas e de risco ou em momentos tensos e difíceis.
Pude, dessa vez, usá-la para em minha descontração e lazer. Mas estou feliz e
orgulhosa em concretizar esse desafio. Tenho uma bengala da sorte, que me trouxe
sorte no Patrick’s Day e tenho certeza que vai trazer sorte em outros diversos
momentos. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, compartilha com os leitores um pouco dos pontos positivos de sua
experiência escolar. Ela enfatiza as estratégias e habilidades pessoais que desenvolveu para
superar suas dificuldades
E, de fato, era o que eu fazia. Me virava como podia e dava um jeito. Pedia caderno
dos colegas emprestado para copiar. Levava o caderno para casa, às vezes tirava
copia. (...) Lembro que cheguei na 1ª série já sabendo ler. Então muitas coisas
ficaram mais fáceis. Quando a professora colocava no quadro coisas do tipo “ba- be
– bi – bo – bu” eu já sabia escrever. Então ouvia o que ela dizia e escrevia. Sempre
fui muito atenta em aula, desde criança. Acho que era uma forma de compensar o
que eu não conseguia ler no quadro. (...) Nas disciplinas humanas sempre ia muito
bem. Uma vez ganhei um concurso de redação na escola. Escrevia poesia, contos,
crônicas desde criança. Literatura sempre foi minha paixão. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, demonstra em trechos de suas postagens a importância que os amigos
assumem em sua vida. Eles costumam, por exemplo, auxiliá-la nos recursos para tornar seu
blog mais acessível ou acompanhando-a em viagens, passeios noturnos ou dando apoio para
lutar por seus direitos.
Aproveito para agradecer a consultoria fundamental da minha amiga Marilena Assis,
que fez contribuições imprescindíveis para a descrição dos elementos visuais da
página. Agradeço também o Gustavo Sartori, que realizou o projeto do site. E,
principalmente, agradeço aos leitores que têm prestigiado o blog. (...) Uma cidade
muito aconchegante, onde eu e minhas amigas fomos muito bem recebidas. (...)
Confesso que eu e minha amiga Renata Lontra só fomos lá por dois motivos:
primeiro porque quem estivesse vestindo roupa verde ganhavam um chope grátis
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(hehehehe) e segundo porque era uma festa muito comentada e sempre com muito
público. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, cita também uma experiência de socialização por meio de um clube
de cartas que foi muito importante em sua vida, que considera que foi essencial também por
desenvolver sua paixão pela leitura, escrita e apropriação de diferentes culturas.
Lá pelos dez anos criei um clube de cartas, em que muitas crianças e adolescentes do
Brasil todo se correspondiam. O clube tinha um jornalzinho feito por mim, que era
enviado para todos os “sócios”. Nesse jornal, eu colocava curiosidades sobre
natureza, animais, ciência, informações sobre as cidades em que havia “sócios” do
clube morando, entre outras coisas. Em minhas correspondências eu trocava papel
de carta, figurinhas, cartões postais e cartas propriamente ditas com gente de todo o
Brasil O clube chegou a ter mais de 100 participantes, todos se correspondendo entre
si. Até hoje guardo com carinho as cartas dos amigos que criei nessa época.
Inclusive cheguei a conhecer alguns deles depois pessoalmente. (...) Encerro esse
relato contando sobre o clube de cartas, que foi uma experiência muito positiva que
tive durante minha infância e adolescência. Desenvolvi o hábito da escrita, da leitura,
a curiosidade por conhecer outros lugares, os costumes e peculiaridades de outros
pontos do país. Enfim, foi bem produtivo e emocionante. Cada carta era
emocionante. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, ilustra que só quando cresceu um pouco mais conseguiu superar
algumas das dificuldades relacionadas ao convívio na escola. Além disso, o apoio para o
acesso à educação veio pela contribuição do pai, que completava em casa a função da escola.
Quando fiquei mais velha, já no fim do Ensino Fundamental e início do Ensino
Médio, percebi que eu não tinha problemas de relacionamento. Comecei a ter mais
amigos, a me dar bem com as pessoas. Todos passaram a me chamar para eu
identificar que eles estavam ali perto de mim. (...) Por sorte meu pai me “salvou” em
todas as matérias da área das exatas. Sempre tinha aula particular com ele. E acho
que era com ele que eu aprendia a maior parte das coisas que não conseguia
acompanhar no quadro negro. Sua ajuda foi sempre essencial para que eu fosse
aprovada nessas disciplinas. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, reconhece os avanços relacionados à inclusão da PCD no mercado de
trabalho, a despeito de algumas dificuldades para efetivar esse direito. Ela enfatiza a
possibilidade de superar suas limitações conquistando seu espaço profissional.
Desde o final do ano passado, com o fim do mestrado se aproximando, comecei a
enviar currículo e a me cadastrar em algumas agências de emprego focadas na
contratação de pessoas com deficiência. (...) Sou formada em Jornalismo pela
PUCRS e tenho Mestrado em Letras pela UFRGS. Tenho deficiência visual parcial
(baixa visão) – o que me traz algumas dificuldades -, mas que não me impediu até
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hoje de trabalhar, de estudar e de buscar o meu espaço. (...) Com a Lei de Cotas, as
empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a destinar entre 2 e 5% de
suas vagas para pessoas com deficiência (PCDs), além de investir em tecnologia e
adaptações para o ambiente de trabalho. Os concursos públicos também destinam 5%
de suas vagas para pessoas com deficiência. (...) Entendo que, até pouco tempo atrás,
as empresas não contratavam PCDs e que o simples fato de estarem contratando
agora – mesmo que ainda somente para funções pouco qualificadas – já seja um
avanço. Percebo os reais benefícios que a Lei de Cotas promove (...) Mas vagas
como auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, serviços gerais, recepcionista,
telemarketing, vendedor, entre outras, surgem aos montes. Não que não devam
existir essas vagas – é ótimo que existam! (Mariana, PCDV)

Diversas atividades artísticas e culturais são divulgadas por Mariana, PCDV. Abaixo
ela divulga em seu Blog uma oficina de dança inclusiva, ou seja, para todas as pessoas. Em
seu olhar, essa iniciativa representa uma experiência ímpar, em que todos se sentem aptos
àquela atividade, favorecendo a coesão grupal e a autoestima.
Oficina gratuita de dança contemporânea irá integrar pessoas com e sem deficiência
e com e sem experiência em dança. Bela iniciativa. Fiquei com vontade de participar,
vamos ver se os meus horários irão permitir! (...) O resultado é que todo o grupo
constrói um entendimento comum, dentro das suas formas individuais e variadas de
aprender, de se comunicar, expressar e movimentar. Dentro desta dinâmica, todos se
sentem e são aptos a dançar, com maior ou menor experiência em dança, com ou
sem deficiência. Todos constroem caminhos instigantes e desafiantes na dança
individual e com o grupo. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, aponta a questão da acessibilidade na internet. O acesso à internet e a
possibilidade plena de seu uso é uma condição de acessibilidade importante no sentido de
inclusão digital. Mariana, PCDV, preocupa-se em tornar seu Blog também acessível para
pessoas com deficiência visual, demonstrando que é importante defender e praticar a
acessibilidade.
Trago também como novidade a descrição do logo e de elementos visuais
importantes do layout. Sei que ainda há muito a ser melhorado em termos de
acessibilidade. De qualquer forma, trata-se de um passo na nossa constante luta por
tornar todos os ambientes (físicos e virtuais) mais acessíveis. (Mariana, PCDV)

Tal preocupação também é demonstrada por Lakshmi, PCDA, que busca tornar seu
Blog mais acessível a todos.
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Notaram que agora tem uma descrição da foto, quando passam o mouse sobre elas?
São descrições para que os leitores com deficiência visual possam ‘ler’ as imagens.
(Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, defende junto aos leitores a importância da fonoterapia para
qualquer pessoa que precise dela.
Hoje sou uma ávida e intensa defensora da fonoterapia ser um ‘companheiro de vida’
das pessoas com deficiência auditiva, de fala, neurológicos e até quem quer
melhorar a respiração, o sotaque, os vícios de linguagem... (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, compartilha e comemora diante de uma notícia que leu em outro
Blog sobre um projeto de lei que pretende promover uma educação inclusiva. Em sua opinião,
a maneira como foi estruturado o projeto de lei respeita a necessidade e singularidade de cada
aluno com deficiência auditiva ou visual.
Enfim, semana passada tive o prazer de ler no blog SULP (Surdos Usuários da
Língua Portuguesa) sobre um outro Projeto de Lei, o 6706/06, que também fala de
educação especial, oferecendo LIBRAS e Braile para quem precisa (e quer), mas
que também fala sobre oferecimento de outros recursos de acessibilidade.(...) É de
projetos assim que precisamos: que ofereçam aquilo que o aluno precisa, de acordo
com a necessidade dele e não criar um padrão-do-que-é-certo-pra-categoria,
deixando apenas uma parcela das pessoas com tal deficiência satisfeitas e as outras,
tendo que engolir goela abaixo uma obrigatoriedade que não condiz em nada com as
necessidades intrínsecas da condição sensorial dela. (...) Como alguém que perdeu a
audição em idade escolar, sempre teve português como língua materna e que sempre
se virou perfeitamente bem com a leitura labial e a fala oral, é esse o tipo de
acessibilidade coerente que eu acredito! Funciona! (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, também costuma dividir com seus leitores as próprias histórias ou de
pessoas conhecidas – familiares de PCDA –, dividindo especialmente suas angústias até a
cirurgia do implante coclear (IC). Os relatos demonstram a importância da equipe de
profissionais da saúde ao esclarecer dúvidas, acolher a família e buscar o suporte necessário
para que essas pessoas tenham maior qualidade de vida.
Lembro que ali mesmo chorei muito, mas 5 minutos depois comecei a fazer várias
perguntas, afinal precisava ajudar minha filha. Uma das minhas perguntas foi: “Ela
vai conseguir falar?”. Eu, leiga no assunto, era uma daquelas pessoas que achava
que surdo não falava, eis o problema da falta de informação. (Mãe de PCDA 1)
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Me passaram todas as informações possíveis, inclusive sobre o teste genético, afinal
não sabíamos qual era a causa da surdez da Ana. No dia seguinte, a Ana já tinha
feito o seu primeiro molde. Em duas semanas ela já estava com seu primeiro
aparelho auditivo. (Mãe de PCDA 2)

Lakshmi, PCDA, mostra sua preocupação em divulgar informações que possam
colaborar com o diagnóstico precoce e tratamento de PCD, fato que pode ser observado
quando a blogueira compartilha informações sobre doenças raras e uma instituição que atua
promovendo “qualidade de vida e inclusão social” destas pessoas. Esclarece-se que nesta
postagem não é possível identificar se a autora publicou a matéria do próprio instituto ou
reescreveu as ideias principais a partir de seu ponto de vista.
O Instituto Baresi atua na melhoria da qualidade de vida e da inclusão social, sendo
a federação nacional para o fortalecimento das associações de pessoas com doenças
raras e disseminando informações para a sociedade, seja na esfera da educação, do
atendimento médico ou da informação jornalística. Com este objetivo, desenvolve
projetos junto às associações específicas de cada doença, levando um modelo de
apoio à família e ao grupo social ao redor do portador, além de conhecimentos
administrativos, contábeis e legais. Hoje o Instituto Baresi tem associações
aliançadas em todas as regiões do Brasil, e já identificou no Brasil centenas de
pessoas com diversas doenças raras e raríssimas (Lakshmi?, PCDA)

Lakshmi, PCDA, mostra uma coesão grupal muito grande, além de sentimento de
pertencimento e apoio mútuos proporcionados por encontros de PCDA usuários de IC. Ela
demonstra participar de tais encontros ativamente, sempre os divulgando em seu Blog.

Na primeira semana do ano, já tivemos o prazer de realizar um encontrinho na
Capital Carioca, pra troca de informações e convivência entre os implantados,
pré-implantados e interessados… (...) Como foi o primeiro encontrinho do ano,
marcado em época de férias, fomos poucas pessoas. Mas assim, é bem agradável,
porque dá pra conversar com calma. (...) Daí, os encontros são para esclarecer essas
dúvidas (...), Inclusive porque amizades precisam de pontos em comum e esse é um
ponto excelente para servir de ponto de partida à ela. (...) Pessoas, 2012 começa
agitada no que se refere a encontros de implantados, candidatos ao IC, familiares,
profissionais e interessados nessa maravilhosa tecnologia que permite que surdos
profundos se divirtam ouvindo grilos e cigarras, no finalzinho da tarde….
Desta
vez, o encontro será em São José dos Campos,SP pela Lesle Maciel e pelo Marcelo
de Paula. Lembram do Marcelo? Contei a história dele aqui, que fui visitá-lo no
Hospital das Clínicas, assim que ele foi operado do IC. (Lakshmi, PCDA)
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Lakshmi, PCDA, demonstra ainda a importância do apoio e troca de experiências, seja
pelo Blog ou nesses encontros. Seus relatos demonstram o laço que a blogueira criou com
seus leitores, que muitas vezes tornam-se amigos.
O gostoso desses encontros é a troca de experiência, de informações, de
esclarecimento de dúvidas. A maioria já se conhece pela internet, mas a amizade
passa para outro nível quando ocorre o encontro real. Deixamos de ser apenas
palavras digitadas e lidas através de uma tela, para nos transformar em seres
humanos reais e palpáveis, que tem histórias de vidas parecidas… (...) Adoro trazer
histórias contadas pelas mães e pais de crianças surdas oralizadas, implantadas e/ou
usuárias do aparelho de amplificação sonora individual (AASI).(...) Compartilhar
histórias que, de alguma forma, se assemelham um pouco (as vezes, quase nada, mas
ainda assim, paralelas) com a minha. (...) Contar experiências humanas, com seus
altos e baixos, com suas mazelas e suas conquistas. Histórias reais, que podem
ajudar e servir de inspiração para muita gente (...) Principalmente, que servem para
mostrar que surdos oralizados são menos raros do que tentam pregar por aí. Nós
existimos sim e somos muitos. (...) Não lembro bem quando conheci Priscila. Acho
que foi aqui no DNO, no dia que ela veio comentar sobre a história do Bernardo, a
primeira criança implanta a ilustrar a página do DNO, sob as palavras doces da
mamãe Aline. (...) Ou talvez tenha sido nas comunidades Surdos Oralizados /
Implante Coclear do Orkut… (...) Na verdade, acho que nem importa. Só sei que faz
bastante tempo que a conheci virtualmente e que acompanho o caso da Ana Luiza.
(...) Estou combinando com o pessoal do Fórum do Implante Coclear de realizar
uma festa para comemorar o sucesso do DNO, que vem se consolidando cada vez
mais como um blog de referência sobre o IC. (Lakshmi, PCDA)

Em uma de suas expressões de sentimentos positivos a alguns amigos, Lakshmi,
PCDA, demonstra que quando a família educa a criança desde pequena a conviver com a
diversidade humana, é possível um mundo mais inclusivo, o que demonstrado pela atitude de
uma criança de apenas cinco anos.
Ele tem 5 anos de idade e a primeira coisa que ele me disse foi “Eu sei que tenho
que falar devagar e olhando pra você, porque você não ouve igual a minha irmã”
(...) tem um lugar especial no meu coração, porque foram meu presente de 25 anos
de surdez, que há 2 anos se tornaram bem barulhentos hehe. (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, comenta também sobre os avanços atitudinais em relação ao uso de
TA ao longo do tempo. A blogueira dá ênfase à sensação de inclusão quando a PCD passa a
sentir os recursos de TA como algo que lhe permite aproveitar a vida em condições de
igualdade.
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Achei muito show o trechinho da palestra do Bob Spence, que é eyeborg. Ele perdeu
um olho em 2007 e colocou uma câmera no lugar dela. Ele falou sobre cyborgs
(organismos com partes cibernéticas, só pra facilitar a compreensão). Que
antigamente, principalmente por causa de guerras onde as pessoas perdiam membros,
quando alguém colocava uma prótese, sempre tentava escondê-la. Hoje em dia, não
é mais assim, as pessoas que tem próteses deixaram de ter vergonha da sua condição.
Achei isso sensacional, porque sou a favor da gente se sentir à vontade com uma
prótese que substitui algo que naturalmente deixamos de ter, como caso dos AASIs e
ICs, que substituem a audição inexistente. Alias, só fiquei triste com a palestra do
Eyeborg pelo fato dele não citar os implantados como cyborgs, mas tamos aí…
(Lakshmi, PCDA)

Em seu Blog, Lakshmi, PCDA, estimula e tenta articular seus leitores a lutarem pelos
direitos, mesmo por algo que possa ser considerado corriqueiro como o direito de escolher se
deseja assistir a uma programação televisiva dublada ou legendada, independentemente de ser
uma pessoa com ou sem deficiência.
Atenção pessoal: assinem essa petição, pois isso nos afeta diretamente. A TV por
assinatura e suas séries legendadas sempre me salvaram e me ajudaram muito a
reforçar meu vocabulário de inglês e a aprender a ler lábios em inglês. Pensar que
daqui pra frente todas as séries serão dubladas me dá calafrios e uma tristeza sem
tamanho. Vamos lutar para ter opção!!! (Lakshmi, PCDA)

Ao falar sobre a instituição voltada para pessoas com doenças raras, postagem na qual
não é possível identificar se o texto foi apenas divulgado ou reescrito, Lakshmi, PCDA,
defende a importância da organização social para dar voz aos principais interessados.
Cabe a nós fortalecermos as associações para que os pacientes possam, fortalecidos,
serem ouvidos pelo governo e pela comunidade científica, pois no Brasil não há a
cultura histórica de se dar o protagonismo às associações de pacientes, de permitir
com que elas façam parte do processo das políticas públicas para elas construídas, e
isso só tem mudado muito recentemente. (Lakshmi?, PCDA)

Lakshmi, PCDA, segue refletindo sobre o papel social que encontrou inicialmente ao
realizar o IC e por meio do Blog, que permitiram ressignificar sua deficiência enquanto uma
“missão”, exaltando o carinho que recebe de volta com o exercício deste papel social.
[O IMPLANTE COCLEAR] não foi apenas um “fazer as pazes”, eu transformei
essa paz numa missão de vida: divulgar essa e outras tecnologias de “recuperação”
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auditiva, acolher de braços abertos quem estivesse a procura dessas tecnologias.
Tornei-me uma divulgadora e uma aprendiz (...) Ajudar no reencontro do silêncio
com o som, na vida de muitas pessoas, é uma espécie de “missão”. Eu acredito que
isso é uma das minhas razões de ter acordado sem audição, há 1/4 de século. (...)
Mas, sobretudo, o que me emociona mais não é aquilo que faço pelos outros, mas
aquilo que eu recebo de volta. Cada vez que alguém diz “você fez diferença na hora
de decidir” ou “foi bom ter a sua companhia, durante a minha jornada”, sei que
todas as dificuldades eu tive e ainda tenho, não tem sido em vão. (Lakshmi, PCDA)

4.1.3 Acessibilidade Sensorial

Os autores, principalmente Mariana, PCDV e Lakshmi, PCDA, apresentaram
diferentes contextos em que um recurso sensorial permitiu maior autonomia, e também
citaram exemplos de como percebem ou passaram a perceber o mundo ao seu redor.
Um dos poucos relatos de Alessandro, PCDF, envolvendo questões sensoriais,
refere-se um acidente dolorido. O machucado, apesar da dor, era algo positivo, pois indicava
alguma recuperação da sensibilidade nos membros inferiores.

Pela segunda vez, arranquei completamente a unha do dedão. Ficou preza (sic)
somente pela base. Ao ver, a dor aumentou ainda mais. (...) Qualquer pessoa normal
diria que comecei o ano com o pé esquerdo, mas como sou mega otimista, já
comecei a ver o lado bom: se eu senti tanto, é porque recuperei mais sensibilidade
do que pensava. (Alessandro, PCDF)

A vida sexual foi apontada no texto de Alessandro, PCDF, em parceria com suas
amigas blogueiras, como algo possível, apesar da cadeira de rodas. Colocou-se a mulher
cadeirante em uma situação vantajosa em relação aos homens no quesito excitação e orgasmo.
Mas, curiosamente, aponta também as mulheres como “passivas” e dependentes de homens
inclusive para sentir prazer: “dá para ter orgasmo... se o parceiro puder ajudar”.
Sexo: Em caso de relações sexuais, as mulheres cadeirantes não tem os mesmo
problemas que os homens. Querendo ou não, a participação delas na história é mais
passiva. Dá para ter orgasmos e experimentar várias posições se o parceiro puder
ajudar. (Alessandro, PCDF/Amigas Blogueiras)
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Mariana, PCDV, compartilha com entusiasmo o dia em que finalmente conseguiu
utilizar um caixa eletrônico de forma independente e o quanto isto facilitaria sua vida. Ela
procura deixar claro para os leitores a emoção que é conseguir finalmente realizar uma tarefa
simples e rotineira de maneira independente. Porém, ela relata que conseguir tal proeza
envolveu uma tarefa árdua junto ao banco.
Essa semana consegui usar o caixa eletrônico pela primeira vez sem precisar da
ajuda de ninguém através do sistema de áudio. (...) Apesar do transtorno, posso
dizer que valeu a pena o esforço. Foi uma experiência fantástica. Ao inserir os fones
no caixa, a máquina começa a dar todas as opções de (...) todas as operações que
podem ser realizadas normalmente num caixa eletrônico.(...) Foi fantástica a
experiência. Para quem sempre se incomodou com os bancos e a falta de
acessibilidade nesses locais, isso representa um grande avanço na minha vida
enquanto cliente. Me senti muito feliz e realizada.(...) Não terei mais que entrar na
agência, depender de horário do banco ou de outras pessoas para retirarem dinheiro
e outras operações. A autonomia e a liberdade nas pequenas coisas do dia a dia têm
um sabor especial. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, traz diversos relatos e sugestões de atividades culturais e de
entretenimento com audiodescrição, que permite à pessoa com deficiência visual compreender
melhor o que ocorre durante um espetáculo.
O espetáculo Tangos e Tragédias, em cartaz nas temporadas de verão em Porto
Alegre desde a década de oitenta, este ano terá uma sessão com audiodescrição. Será
no próximo dia 26 (quinta-feira) às 21h, no Theatro São Pedro. A audiodescrição,
realizada em única sessão pela Mil Palavras Acessibilidade Cultural, destina-se ao
público com deficiência visual total ou parcial. Através desse recurso as pessoas
cegas e com baixa visão entram em contato com o espetáculo. Elas poderão
conhecer o ambiente do Theatro, o cenário, a iluminação, a caracterização, os gestos,
a movimentação e as expressões dos atores. (...) Programa Estação Cultura da TVE,
que foi ao ar dia 12/01/2012, mostrou a exposição de fotos com audiodescrição da
artista Carmem Gamba, no centro de Porto Alegre. A audiodescrição torna a
exposição acessível a pessoas cegas e com baixa visão. (...) Espetáculo estará
acessível a pessoas cegas ou com baixa visão no dia 10 de março. Inimigos de
Classe, a nova peça do diretor Luciano Alabarse (...), terá uma de suas apresentações
audiodescrita. A sessão está marcada para o dia 10 de março, sábado, às 21h. Com a
audiodescrição, pessoas cegas ou com baixa visão terão acesso a todo o conteúdo
visual do espetáculo (Mariana, PCDV)

Nas entrevistas concedidas por algumas pessoas ligadas a atividades culturais
divulgadas por Mariana, PCDV mostra-se que os entrevistados estão cientes da importância
da audiodescrição. Segundo os entrevistados, esse recurso possibilita para a PCDV melhor
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compreensão do espetáculo, pois garante o acesso a dimensões importantes que integram a
apresentação, além de beneficiar também o acompanhante, que consegue aproveitar melhor a
situação de entretenimento sem ter que se preocupar em fazer a descrição para a PCDV.
Um dos protagonistas de Tangos e Tragédias, o ator Nico Nicolaiewsky, lembra que
o espetáculo já está em cartaz há 27 anos. Essa será a primeira apresentação com a
audiodescrição. Acredito que tem bastante coisa para ser descrita, começando com
os cabelos e as roupas dos personagens, afirma. Segundo o ator, há interesse em
ampliar a acessibilidade. Acho que o espetáculo merece ser visto por todos,
garante. Ele comenta ainda que o serviço contribui também para que o
acompanhante da pessoa com deficiência visual aproveite mais a peça, sem ficar
explicando o que acontece. (...) Para Alabarse, esse recurso de acessibilidade será
fundamental para ajudar a transmitir a quem não enxerga, ou enxerga pouco, o tema
atualíssimo do espetáculo: a falência do sistema educacional público no que diz
respeito ao universo dos alunos marginalizados. A peça tem muita ação e aposta
suas fichas na construção dos personagens. Assim, a descrição de suas
características, ações e ambiente será decisiva para facilitar o pleno entendimento
das pessoas com deficiência visual , afirma o diretor. (Mariana, PCDV)

Além disso, Mariana, PCDV, divulga um serviço de audioteca, algo como uma
biblioteca com acervo de audiolivro, que permite que a pessoa com dificuldade de leitura, por
qualquer que seja o motivo, tenha acesso real a elementos culturais de forma gratuita. A
blogueira elenca ainda outras opções de acessibilidade que permitem a inclusão de pessoas
com deficiência visual: revistas em áudio ou arquivo digital. Mariana, PCDV, enfatiza a
possibilidade de leitura como um importante meio de acesso à informação e ao
esclarecimento, com o qual demonstra ter muito contato.
A Audioteca Sal e Luz é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que
produz e empresta livros falados (audiolivros). São livros que alcançam cegos e
deficientes visuais (inclusive os com dificuldade de visão pela idade avançada) de
forma totalmente gratuita. (...) O acesso à informação por pessoas com deficiência
visual está se ampliando cada vez mais. Há uma gama cada vez maior de livros e
revistas em áudio ou em arquivo digital, que permitem a leitura no computador com
o uso do leitor de tela ou em fontes ampliadas.(...) Existe ainda a possibilidade de
você escutar seus livros e arquivos favoritos em um aparelho de mp3 ou celular. Não
temos desculpa para não aproveitar toda essa oferta de conteúdo. (...) Já escutei
diversos livros enviados pela Fundação. Um trabalho magnífico de promoção da
cultura e do conhecimento por deficientes visuais. (...) Eu escuto toda semana a
Veja Falada. É um serviço fantástico. Ao invés de ficar tentando ler a revista
impressa com uma lupa (de forma muito mais trabalhosa e cansativa) escuto no
computador ou no Ipod as reportagens da revista. E o mais incrível ainda é que a
revista em áudio chega na minha casa com menos de uma semana de atraso em
relação à revista nas bancas. (Mariana, PCDV)
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Lakshmi, PCDA, traz muitos relatos relacionados ao uso do IC. Ela compartilha desde
informações sobre a história do IC até defesas emocionadas sobre a importância, em sua
opinião, do implante na vida da PCDA, citando também um exemplo de sucesso do IC.
Soube ontem que dia 25 de fevereiro se comemora o dia do Implante Coclear, em
homenagem aos 55 anos do primeiro modelo de IC no mundo (essa eu não sabia!).
Segundo soube, o primeiro implante, monocanal, colocado no mundo, foi obra dos
médicos franceses Andre Djourno e Charles Eyriès, realizado em 25 de fevereiro de
1957, na França, que inaugurou uma nova época para a otologia. Esse dispositivo
eletrônico transformou a vida de inúmeras pessoas no mundo, graças a possibilidade
de trazer o som a todos os seus usuários. Infelizmente, não fiquei sabendo de
nenhuma comemoração amanhã, mas de qualquer forma, podemos comemorar
ouvindo uma bela melodia ou curtindo o som da voz das pessoas amadas (nossos
pais, parceiros, melhores amigos, filhos, etc), desejando que amigos que estão na fila
para fazer o IC consigam colocá-lo logo e venham apreciar o mundo junto com a
gente. (...) Soube que o Marcelo é um caso de extremo sucesso do IC e, inclusive,
já se vira muito bem ao telefone (falar no telefone é o parâmetro de sucesso máximo
do IC, porque representa 100% de autonomia auditiva), o que pra mim é um orgulho,
já que passamos juntos por todo o processo da cirurgia dele! (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, compartilha a trajetória de aprendizagem que a PCDA deve
enfrentar até que possa ouvir novamente os sons e o quanto essa conquista, a seu ver, é
significativa.
A audição é um sentido muito especial. Ela requer tempo de aprendizado sobre o
significado de cada som. E esse aprendizado requer tempo e muita prática até chegar
no ponto da completa compreensão sonora. Por esse motivo, a cirurgia de Implante
Coclear vem sendo indicada cada vez mais cedo. O período crítico de formação
da memória auditiva se dá até os 2 anos de idade, durante o período de maior
neuroplasticidade (capacidade de mapeamento das conexões das nossas células
nervosas) e que também é importante para o pleno desenvolvimento da fala oral.
(Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, complementa tais informações compartilhando o quanto o IC mudou
sua relação com o mundo e com sua própria deficiência. Ela chega ao ponto de comemorar o
aniversário da ativação.
Pessoal, amanhã fará 25 anos que eu perdi a audição. Para quem conhece a minha
história, sabe que eu perdi a audição dormindo. (...) [O IMPLANTE COCLEAR]
não foi apenas um “fazer as pazes”, eu transformei essa paz numa missão de vida:
divulgar essa e outras tecnologias de “recuperação” auditiva, acolher de braços
abertos quem estivesse a procura dessas tecnologias. Tornei-me uma divulgadora e
uma aprendiz, porque obviamente, fazer o implante não me dotou de uma
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inteligência superior, só me deu acesso aos sons. (...) Em dezembro passado, fiz
dois anos de ativada (meus dois anos de implantada foram comemorados em 21 de
outubro). E comemorei esse aniversário da melhor maneira possível: fazendo um
upgrade da parte externa do IC: troquei o processador Freedom pelo Nucleus 5, o
modelo mais novo da Cochlear. (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, evidencia em seu texto o quanto o IC é um elemento que fortalece e
faz parte de seus vínculos familiares por possibilitar acontecimentos simples, mas
significativos, como ouvir pela primeira vez o batimento cardíaco do marido ou ganhar de
presente de natal um aparelho de implante coclear novo e mais avançado.
Edu, o marido, passou mal esses dias e acabou indo parar no hospital. Na sala de
avaliação primária do pronto atendimento, testavam um monte de coisas: pressão,
temperatura, oxigenação, etc. Enquanto ele respondia um inquérito sobre dores e
sintomas, ouvi um barulho repetitivo. Pensei ‘é um relógio? mas alto assim?’. E
perguntei: “Edu, que barulho é esse.” Mas, antes mesmo que ele pudesse me
responder, “minha ficha caiu” e me dei conta que, pela primeira vez, estava ouvindo
os batimentos cardíacos dele. (...) [O NOVO APARELHO DE IMPLANTE
COCLEAR]Foi um presente inusitado que ganhei de natal, da minha amada
mamãezinha, a melhor mãe do mundo. (Lakshmi, PCDA)

Mesmo não envolvendo o contato social, Lakshmi, PCDA, nos relata o quanto poder
ouvir com a ajuda do IC lhe emociona.
O mundo, com seus incontáveis sons e barulhos indescritíveis, é um lugar
deslumbrante! Adoro que o Implante Coclear me permita fazer parte dele! (...) Faz
bastante tempo que não falo dos meus encantamentos sonoros, né? Pois é, é que
conforme o tempo vai passando, os sons vão se tornando cada vez mais familiares e
os deslumbramentos ficam espaçados. Que nem gente grande hehehe Mas assim,
algumas coisas ainda me encantam, me comovem, me fazem derramar algumas
lágrimas por poder ouvir. (...) Mas, ouvir o mar de Saquarema me arrancou boas
lágrimas, porque o barulho lá é único. E também, foi o último barulho de mar que
ouvi. E ele estava exatamente do mesmo jeito, 25 anos depois: forte e sonoro, de
ondas que quebram de maneira poderosa e que arrancam até um pouco de medo
disfarçado entre os risos “melhor a gente não entrar na água não hehe” Comecei a
chorar assim que me dei conta da familiaridade do som. E continuei chorando por
um bom tempo. (Lakshmi, PCDA)

Tais experiências também são compartilhadas por famílias de PCDA que enviam seus
relatos para Lakshmi, PCDA, que faz questão de divulgar suas histórias de vida no Blog.
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Enfim o grande dia chegou! (...) Levamos filmadora, máquina fotográfica, tudo!
Queríamos registrar cada detalhe! A colocação dos aparelhos nos trouxe uma
mudança imensamente apaixonante e imediata! Costumo dizer que hoje ouvimos
junto com ele pois cada descoberta sonora vira uma grande festa pra todos nós. A
primeira coisa que ele ouviu foi um passarinho piando! Hoje já temos uma lista de
descobertas deliciosas! Coisas que antes ele nunca havia ouvido! (Mãe PCDA 1)
Ela se adaptou muito bem, era como se estivéssemos a devolvendo ao mundo dos
sons. Nesse mesmo dia, saímos da Derdic e fomos tomar um lanche num shopping
ali perto. Quando chegamos na praça de alimentação, ela olhava tudo a sua volta, e
em nenhum momento quis tirar seus novos amigos. E até levou um susto quando
uma moça derrubou uma cadeira atrás de nós. Aliás acredito que aquela cadeira não
caiu à toa, foi um empurrãozinho de Deus para mostrar que estávamos no caminho
certo… Dali em diante foram só descobertas, em 6 meses a Ana tinha um
vocabulário de 60 palavras mais ou menos. (Mãe PCDA 2)

Lakshmi, PCDA, além das questões emocionais relacionadas à possibilidade de ouvir,
compartilha suas impressões e dicas sobre o uso do IC.
Então, fiquei 1 mês enrolando para trazer essa novidade ao DNO 7, porque queria
poder falar um pouco a respeito do aparelho e contar se vale a pena trocar de
processador. Assim, a primeira vista, o N5 é muito mais bonito, esteticamente
falando, que o Freedom (sem menosprezar o modelo lindinho que me trouxe de
volta ao mundo dos sons, heim? Sou super fã do Freedom) porque tem um design
mais retinho e mais fino, que encaixa melhor atrás da orelha. (...) De modo geral,
achei o som mais puro e claro que o Freedom, então compensa a troca sim.
(Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, elege a internet como a mídia mais inclusiva para pessoas com a
mesma deficiência que ela, apesar de algumas dificuldades na acessibilidade a arquivos
apenas com áudio.
A internet é a mídia mais acessível para pessoas com deficiência auditiva (que tem
fluência em português), com as únicas exceções de vídeos e arquivos de áudio (tipo
podcasts). (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, mostra-se surpresa quando encontra uma condição que possibilita
maior acessibilidade, mesmo que longe do ideal. Ela relata uma experiência agradável durante
um voo que ofereceu as instruções relacionadas à viagem de forma legendada.

7

DNO: as iniciais do nome do Blog da Lakshmi, PCDA, “Desculpe, Não Ouvi!”
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Na hora de escolher o vôo, escolhi essa companhia pelo horário, mas acabou se
revelando uma boa surpresa. Por quê? Porque as instruções de segurança de bordo
passaram uma televisão individual com: LEGENDA. Tá que a maioria das
informações dadas pelo comandante não tinham qualquer recurso visual (mas eu me
diverti de ouvir “Senhores Passageiros” no alto falante), mas pelo menos as
instruções vieram legendadas. Não é, assim, A SOLUÇÃO, mas cá entre nós, uma
diferença, por menor que seja, já anima bastante, vai? (Lakshmi, PCDA)

Diante de uma notícia de uma agência bancária adaptada para PCDA em Paris,
Lakshmi, PCDA, aproveita para fazer as suas sugestões para facilitar o acesso de PCDA aos
bancos brasileiros.
Resolvi trazer para o DNO essa notícia de uma agência de banco adaptada aos
deficientes auditivos franceses, porque achei a dica legal. (...) Na verdade, trata-se
de uma agência dentro de uma agência com dois funcionários – um recepcionista e
um consultor, que atendem tanto os clientes deficientes auditivos como os clientes
ouvintes. (...) Aberta em maio de 2.011 de maneira discreta, a agência bancária
dedicada aos deficientes auditivos não para de receber novos clientes com essa
deficiência para abrir uma conta. (...) Além do vocabulário, as expressões do corpo
e do rosto devem se adaptar. Laureen Modica-Bertolaso, conselheira de clientes,
reconhece que é necessário reforçar as emoções e evitar sorrir quando ela explica a
um cliente deficiente auditivo que há um problema com sua conta bancária. Para
aqueles com surdez profunda, a agência disponibiliza aparelhos especiais
amplificadores de som – um fica na recepção, outro sobre a escrivaninha do
consultor. Eles amplificam especialmente a voz da recepcionista ou do consultor e
identificam a frequência do aparelhos auditivos dos deficientes, melhorando a
qualidade e conforto do usuário do banco. (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, faz novas propostas que ampliariam a acessibilidade aos demais
serviços oferecidos pelo banco.
De qualquer maneira, sou a favor de haver adaptações em agências aqui, para todos
os tipos de deficientes auditivo: os que usam lingua de sinais, os oralizados e os que
precisam de aumento de volume. Mas, principalmente, sou a favor de acessibilidade
via internet, o que significa: gerente capacitado para atender um surdo oralizado
(saber como falar conosco, devagar e virado para nós) ou sinalizado (por meio de
intérprete em todas as agências), atendimento por email, atendimento por SMS,
cadastramento de 1 ou 2 pessoas de confiança, mediante documentação registrada
em cartório, para que elas possam falar por nós no 0800 em casos de extrema
emergência, cadastro da informação de que sou surda oralizada nas informações da
minha conta, para que não seja preciso explicar toda a situação novamente a cada
troca de gerente, chat disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, no site dos
bancos, com funcionário capacitado a resolver problemas para clientes cadastrados
como surdos oralizados e sinalizados. (Lakshmi, PCDA)
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4.2 Barreiras no cotidiano da pessoa com deficiência
4.2.1 Barreiras Físicas

Em suas postagens, os blogueiros demonstram diversas condições que impedem ou
dificultam o acesso de PCD a diferentes espaços. Buscam também compartilhar os exemplos
de locais com barreiras físicas, contraindicando o consumo de bens ou serviços nesses locais.
Uma estratégia que serve tanto para evitar frustrações pessoais quanto para dar visibilidade à
inacessibilidade e estimular a alteração desses espaços.
Alessandro, PCDF, traz em uma de suas postagens a experiência de um leitor do Blog
que ao ir a um hotel, apesar de todo planejamento, deparou-se com diversas barreiras.
Alessandro, PCDF, chega a intitular o local de “pseudoadaptado”, pois, segundo o relato, o
leitor enfrentou dificuldades desde sua entrada no hotel, que foram enumeradas em seu relato.
Na entrada do hotel havia uma rampa com um grau de inclinação que não tem como
subir sozinho, além de ser feito de piso comum e escorregadio, se chover há o risco
de descer mesmo travando as rodas. Além disso, a rampa termina a 40 cm da guia,
ou seja, o cadeirante vai parar no meio da rua. (...) Ao entrar tentei ligar para a
recepção para saber se estava no quarto correto, mas o telefone não funcionava e
tive que voltar até a portaria. Fui informado que sim, pois era o único que eles
tinham adaptado. Mas a única adaptação realizada foi a mudança das portas para
poder passar a cadeira e mais nada. A cama era composta por duas camas box de
solteiro, que juntas formavam uma de casal, só que as duas tinham rodinhas e com o
movimento separavam uma da outra, correndo o risco de você cair no vão entre as
duas. No banheiro havia um box de vidro com uma porta que mal passava uma
pessoa em pé, e não havia ducha manual também. O vaso ficava entre o box e uma
pia de pedra, sem espaço para nada, e não havia nenhum local ou barras para poder
se apoiar para transferência, tinha que contar com ajuda da minha mulher todas as
vezes que precisava fazer uso e mesmo assim machucando as costas quase todas as
vezes. (Leitor de Alessandro, PCDF)

Em uma situação de entretenimento, como a ida a um bar, algumas situações foram
relatadas por Alessandro, PCDF, como problemáticas: seja movimentar-se dentro do bar ou
usar um banheiro que não têm ainda adaptação. Em sua opinião, esses locais acabam não
oferecendo acessibilidade, pois não são muitas pessoas com deficiência que frequentam um
bar.
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No último fim de semana eu levei um belo capote para trás, pois um cara se ofereceu
para ajudar a descer os quatro degraus que tinha no boteco (o da primeira foto,
Redentor, na Savassi), e quando empinei um pouco a cadeira para descer o cara não
segurou e virei pra trás. Felizmente não machuquei, foi só um sustinho. Mas foi
engraçado. (...) pois poucos bares se preocupam em adaptar um banheiro para
deficientes. Mesmo porque não são muitos que frequentam botecos. (Alessandro,
PCDF)

Alessandro, PCDF, demonstra por meio de outro relato que se colocou em risco
quando não se preocupou, provavelmente por desconhecimento, com a necessidade de seu
caiaque ser diferenciado ou de realizar um treino antes de ir para a água. Ele relata que utilizar
o caiaque foi uma situação inicialmente complicada. Em razão das características do caiaque,
que é mais aberto, ele sentiu dificuldade no controle, mas nada que tenha impedido sua
atividade.
Fomos então remar, e achei mais difícil do que pensei, pois o caiaque era do tipo
aberto, e o tronco fica mais solto, dificultando o controle. Mas com o tempo fui
pegando a manha. Não sei porque, mas neste momento fiquei com aquela música de
carnaval na cabeça: "se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego láaa”. (Alessandro,
PCDF)

Ao mesmo tempo em que Alessandro, PCDF, vive uma situação de trabalho
satisfatória, relatada anteriormente, o autor aponta que em outras empresas a deficiência foi
um marco impeditivo para sua inclusão laboral. Ele afirma que mesmo tendo sido selecionado
não foi contratado, segundo ele, porque a empresa não tinha estrutura física para recebê-lo.
Fiz um processo seletivo e fui escolhido por unanimidade, mas a empresa não
possuía as instalações necessárias para receber um cadeirante, por isso fui cortado.
Não me disseram exatamente isso, mas para o bom entendedor, um pingo é letra.
(Alessandro, PCDF)

Outro apontamento feito por Alessandro, PCDF, no quesito mobilidade urbana, é a
falta de corrimão em uma rampa. Apesar de a rampa ajudar na eliminação dos degraus, sua
presença isolada nem sempre se mostra acessível, considerando que um cadeirante pode
precisar de um corrimão para ajudar na subida (aceleração) ou na descida (frenagem).
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O problema deste projeto é a falta de um corrimão, pois se o cadeirante não for
muito forte, ele vai fazer falta. Eu mesmo sempre prefiro uma rampa com corrimão,
pois ajuda a puxar na subida e a frear na descida. (Alessandro, PCDF)

Mais uma das situações de falta de acessibilidade no espaço urbano enfrentado por
Alessandro, PCDF, diz respeito a um estabelecimento comercial. Trata-se de um
supermercado de alto padrão, cujos corredores tinham obstáculos e o espaço do caixa
preferencial era apertado para a cadeira. Isto é, um local em que aparentemente atende as
normas de acessibilidade, porém, tão precariamente que isso não acontece de fato.
Quando vamos a um lugar "chique", onde as coisas são de primeira, e geralmente
mais caras, imaginamos que investiram para atender os clientes com toda a estrutura
necessária, e se preocuparam com a acessibilidade para todos. Mas não é o que
acontece na prática.(...) Só que de cara já encontrei um obstáculo. Havia um "trem"
de carrinhos logo no corredor de entrada, como podem ver na foto acima. E a
entrada é no final do corredor. Tive que contornar algumas pessoas e o segurança
arredou alguns carrinhos para eu conseguir entrar (...) Fizemos nossas compras, e na
hora de sair, fui direto no caixa preferencial (...) Mas na hora de passar pelo caixa...
quase não cabe a cadeira! Tive que ser empurrado para conseguir sair, arrastando os
aros das rodas. E olha que minha cadeira é compacta, imagino uma mais larga um
pouquinho. Estaria lá até agora... É um absurdo um caixa preferencial que não cabe
uma cadeira né? (Alessandro, PCDF)

Exemplos de condições precárias de acessibilidade que se transformam em barreiras
não faltam no Blog de Alessandro, PCDF. Ele relata que até mesmo uma ida ao banheiro pode
ser complicada para uma PCDF, pois, muitas vezes, as adaptações no local são inadequadas
para um cadeirante, gerando situações constrangedoras. Esse tipo de situação também é
enfrentado por suas amigas.
Uma situação que ela acha complicada é o famigerado assento sanitário com
abertura frontal. Com a dificuldade de equilíbrio e de controle muscular, pode
acontecer, por exemplo, de a perna não conseguir ficar bem posicionada e escapar
para a abertura. Como conseguir fazer suas necessidades tendo que se equilibrar
sobre um assento? (Alessandro, PCDF)

Outra situação precária de acessibilidade, que se constitui em uma barreira física, é
relatada por Alessandro, PCDF, em uma das suas viagens aéreas. Dessa vez, apesar de haver
o dispositivo que facilitaria seu embarque de forma independente e segura, o mesmo estava
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quebrado, há muito tempo. Alessandro, PCDF, relata que, em situações como essa, ele acaba
se arriscando para chegar ao seu destino. Mas algumas dessas manobras podem ser muito
complicadas para uma PCDF que tem dificuldade em realizar transferências, por exemplo.
Acontece que o [AMBULIFT] do aeroporto de Confins já está quebrado há uns bons
meses (se não é que faz mais de ano). Mas eu estava disposto a ser carregado pela
escada numa boa. E assim foi. Entrei no avião e consegui transferir sozinho para a
poltrona (ou melhor, poltroninha). Apesar de o avião ser pequeno, dá para chegar
com a cadeira até a primeira fileira e fazer a transferência. (Alessandro, PCDF)

Ao apontar sua impressão sobre as condições de acesso às praias e à cidade turística
em sua viagem ao Espírito Santo, Mariana, PCDV, destaca alguns pontos críticos para
pessoas com e sem deficiência. Ela comenta sobre um restaurante que tem cordas que
atrapalham a locomoção de pessoas com deficiência visual e ou física, além da praia lotada
que também dificulta o caminhar sem riscos.
Pontos fracos- 1) Estive em um restaurante em Vitória (...) fica no píer, onde se tem
uma linda paisagem para fotos. Há muitos barcos circulando e atracados, além de
uma natureza fascinante. (...) As mesas ficam na beira do mar, em um deck de
madeira coberto em parte por um grande guarda-sol. Até ai, tudo bem. Contudo,
para impedir que ele seja carregado pelo vento, o cabo foi amarrado ao parapeito do
píer, de maneira que as cordas ficaram atravessadas a cerca de um metro do chão.
São cordas finas, atravessadas na diagonal completamente no meio do caminho. (...)
Essas cordas atrapalham a todos, pois são de difícil visualização e impedem a livre
passagem das pessoas. (...) Fios atravessados como essas são verdadeiras armadilhas
para quem não enxerga ou tem baixa visão. Dificultam também a passagem de uma
cadeira de rodas, de uma pessoa com mobilidade reduzida e até de um carrinho de
bebê. (...) 3) A Praia dos Namorados, em Guarapari, é uma região lindíssima, mas
não aconselho ninguém a ir durante o carnaval. A faixa de areia fica simplesmente
intransitável, com um paredão de guarda-sóis e cadeiras que impedem até a vista
para o mar. Para caminhar até o mar era preciso percorrer um labirinto por entre as
pessoas, baixar a cabeça para passar pelos guarda-sóis, pular as pessoas deitadas na
areia. Uma situação muito desconfortável e complicada para mim e creio que para
todos que estavam lá. Minha amiga brincou que deveria ter uma faixa de areia
preferencial para pessoas com deficiência bem em frente ao mar. Diante da
dificuldade que foi para mim circular por aquele emaranhado, acho sinceramente
que seria uma boa ideia. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, resolveu mostrar o quanto a maioria dos locais de nosso dia a dia tem
barreiras físicas que podem passar despercebidas, ao menos até que provoquem um acidente.
Ela decidiu dar uma volta em seu bairro e fotografar as barreiras que encontrou. Nesse trecho,
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evidenciam-se as barreiras físicas.
A quantidade de obstáculos e espaços inacessíveis que dificultam a locomoção pelas
ruas é imensa. Essa semana resolvi sair de casa com a máquina fotográfica para
registrar alguns exemplos.(...) Em uma caminhada de cerca de 15 minutos próximo à
minha casa em Porto Alegre já foi possível encontrar inúmeras situações. São
obstáculos e barreiras que dificultam ou impedem a livre circulação de pessoas
cegas, com baixa visão, com mobilidade reduzida ou cadeirantes. Na primeira foto, a
imagem horizontal de uma calçada com uma das lajes levantada. Duas pedras estão
faltando, formando um buraco no piso. À esquerda, a rua asfaltada. À direita uma
grade de ferro branca. A segunda foto, tirada na vertical, mostra um poste de
madeira localizado no canto de uma calçada. A uma distância de cerca de três
metros dele, um fio de aço na vertical, em paralelo ao poste. (...) Na terceira foto, a
imagem horizontal de uma calçada com galhos de árvore e um monte de terra
obstruindo parte da passagem. À esquerda, a rua asfaltada. À direita, um muro de
pedra, onde os galhos e a terra estão em parte encostados. (...) A quinta imagem,
na horizontal, mostra uma calçada com galhos de uma palmeira caídos à direita e o
poste que sustenta uma placa à esquerda. Ao fundo está a rua asfaltada e prédios.
(Mariana, PCDV)

4.2.2 Barreiras Atitudinais

Todos os Blogs analisados trouxeram exemplos pessoais de atitudes que, de maneira
direta ou indireta, feriram seus direitos pessoais. Evidencia-se nos relatos analisados uma
gama de atitudes pessoais e sociais que, por desconhecimento ou possível preconceito, acaba
colocando a PCD à margem de seus direitos.
Alessandro, PCDF, mostra uma reflexão realista e uma postura crítica em relação ao
trabalho e a lei de cotas. O blogueiro lamenta que boa parte das contratações de PCD seja
realizada apenas com o intuito de cumprir a lei, e não por um investimento no potencial
humano e na capacidade de crescimento da PCD, como qualquer outro funcionário.

Esses

profissionais não raramente são contratados com menores salários e cargos inferiores, se
comparados a pessoas sem deficiência.
Como é só para cumprir a lei mesmo, geralmente colocam os deficientes em cargos
inferiores, com baixa complexidade e baixos salários. Quando vejo isso, me parece
mais caridade do que contratação de uma pessoa com potencial de crescer e
contribuir para a empresa como qualquer outro funcionário. (Alessandro, PCDF)
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A reportagem sobre relacionamentos publicada por Alessandro, PCDF, também
aborda as barreiras que a PCD pode enfrentar para manter um relacionamento amoroso. Os
desafios, segundo a reportagem, vão além dos conflitos de qualquer relação amorosa, e
envolvem também dificuldades dentro da própria família em enxergar a PCD como apta para
viver um romance.
Nos relacionamentos afetivos não é diferente: ainda existem barreiras atitudinais,
até mesmo vindas da família, que acredita que seu parente com deficiência não
possui capacidade de amar. Dificuldades são inerentes a todo relacionamento entre
homem e mulher, e assim também ocorre quando pessoas com e sem deficiência
se envolvem. Se há amor, carinho, respeito e determinação, é importante
persistir contra os preconceitos e olhares de estranheza da sociedade (Reportagem da
Folha Universal publicada por Alessandro, PCDF)

Situações constrangedoras foram relatadas no aeroporto por Alessandro, PCDF,
evidenciando muitas vezes uma má vontade das pessoas e das companhias aéreas em
colaborar com suas dificuldades. Ele cita, por exemplo, o caso do aeroporto de Guarulhos,
ocasião na qual optaram por desembarcar Alessandro, PCDF, no colo. O blogueiro, apesar de
incomodado com essas situações, mostra que algumas vezes prefere evitar conflitos e se virar
sozinho.
Chegando em Guarulhos, ao invés de trazerem o ambulift, resolveram descer no
braço mesmo. Bem, ao invés de me incomodar e exigir o ambulift, deixei pra lá.
(...) Passei para a poltrona, mas o chefe de cabine me disse que não poderia viajar ali.
Eu disse que sempre viajo na poltrona do corredor da primeira fila mas ele insistiu, e
começou a citar uma resolução da ANAC que proibia pessoas com necessidades
especiais de viajar naquele lugar. Eu insisti, dizendo que seria difícil passar para a
poltrona do lado, já que o espaço é pequeno e o braço fixo, mas o cara insistiu,
voltando a falar da tal resolução, então cedi, percebendo que o cara não ia desistir.
Na passagem minha perna, claro, agarrou, e o cara ajudou, mas senti que foi forçado.
(...) Lá fomos nós para o embarque, e ao chegar ao avião não haviam reservado a
primeira fileira para mim. Eu teria que viajar na terceira fileira. (Alessandro, PCDF)

Alessandro, PCDF, cita que muitas pessoas não conhecem a maneira certa de
manipular meios auxiliares e de TA. Em razão da falta de informação e até mesmo de cuidado
com as bagagens - algo muito comum em um aeroporto - aumenta-se o risco de estragar tais
objetos, que têm um custo considerável.
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Chegamos a BH e ao trazerem minha cadeira, mais uma surpresinha: eles
conseguiram travar o encosto abaixado e ele simplesmente travou, não voltava para
a posição correta. A Gi foi ajudar e ficaram no corredor tentando armar a cadeira de
novo. Já imaginei que ia pra casa com a cadeira desconjuntada do aeroporto, mas
conseguiram destravar a minha e finalmente fui embora. (Alessandro, PCDF)

A mesa do aeroporto que anteriormente foi apontada por Alessandro, PCDF, como
algo interessante por ser destinada à PCD, também foi alvo de críticas. Ele cita o
posicionamento isolado das demais pessoas, o que, segundo ele, gera uma sensação de
exclusão e, ao invés de favorecer a inclusão da PCD, acaba mostrando-se como uma barreira
atitudinal.
Mas confesso que achei ela [A MESA PARA PCD] meio isolada do resto do povo,
parece que o deficiente tem que comer à parte, aumentando a sensação de ser
diferente de todos. Eu, pessoalmente, prefiro pedir às pessoas uma licença e comer
lá no meio mesmo. Ou então sentar em uma mesa da borda, que não seja tão
diferente nem tão distante. (Alessandro, PCDF)

Uma situação muito comum, porém transgressora dos direitos da pessoa com
deficiência, é denunciada por Alessandro, PCDF. Ele ilustra a falta de respeito às vagas de
estacionamento destinadas a pessoas com deficiência. O blogueiro assinala que rotineiramente
essa atitude é cometida até mesmo quando há outras vagas disponíveis e ironicamente por
quem deveria exigir o respeito à lei.
Infelizmente não é um caso de contratação de deficiente por parte da Polícia, mas
sim uma deficiência que ocorre com muitos policiais pelo Brasil afora: eles se
acham no direito de transgredir as leis e abusam da autoridade. O caso em questão
vem do Rio de Janeiro, e me foi enviado pelo Bruno Cardoso, que flagrou o
desrespeito de policiais civis que estacionaram em uma vaga de deficientes no
Bangu Shopping. O pior é que o estacionamento do shopping estava vazio, e mesmo
assim tiveram a cara de pau de estacionar em uma vaga de deficientes. (Alessandro,
PCDF)

Alessandro, PCDF, em diversos trechos de seus relatos demonstra uma postura de
denúncia social da falta de respeito aos direitos da PCD. Apesar da indignação com o descaso
sofrido, o blogueiro tem esperanças de que isso seja superado um dia por meio das denúncias
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e da luta por melhores condições. Ele defende inclusive o papel que as mídias sociais, como
os Blogs, desempenham nesse processo de organização social na defesa dos direitos da PCD.
Infelizmente há lugares e pessoas que tentam passar uma imagem de acessíveis e
adaptados, ou mesmo tentam ganhar clientes na base do "enrolation". Passam
informações erradas e tentam nos empurrar lugares que não resolvem em nada
nossas necessidades, acreditando que no fim das contas não vai haver problema se
faltar "uma coisinha ou outra". Mas esse tempo acabou (ou, pelo menos, está
acabando). Ninguém mais aceita gato por lebre, e o "jeitinho" brasileiro está
cada vez mais fora de moda. E uma forma muito eficiente nos dias de hoje de
denunciar estes absurdos são as mídias sociais, como este blog, que procura servir
como um canal de exposição das más práticas e problemas de acessibilidade
encontrados por nós cadeirantes. (Alessandro, PCDF)

Mariana, PCDV, reflete sobre algumas barreiras atitudinais de si mesma em relação a
sua condição. Seu relato ilustra o quanto as marcas sociais acabam sendo internalizadas pela
PCD, que se sente mal ao exercer alguns de seus direitos garantidos por lei.
Quando criança era muito difícil assumir o fato de que eu realmente tinha uma
deficiência visual. (...) Em outras situações a bengala era um motivo de estresse. (...)
Às vezes ainda é muito difícil aproveitar os benefícios, as facilidades e as coisas
boas da deficiência. Poder me divertir com ela, ter isso como algo leve, ainda é algo
muito difícil. (...) Não estou muito acostumada a furar filas por ter deficiência visual.
São vários os motivos. Primeiro porque fico meio constrangida em pensar que estou
tirando algum tipo de proveito ou vantagem disso. Depois porque as pessoas não
entendem o que é baixa visão e às vezes pensam que estou fingindo e querendo me
aproveitar de uma situação. O meu problema não é muito aparente (para quem olhar
os meus olhos), o que dificulta ainda mais a minha identificação como tendo uma
deficiência visual. (...) [QUANDO NÃO ENCONTRA ACESSIBILIDADE] Nesse
caso, furo a fila sem culpa. (Mariana, PCDV)

Porém, Mariana, PCDV, também relata sobre atitudes de outras pessoas em relação a
sua condição que dificultam sua autonomia. Uma delas envolve a dificuldade para acesso
livre e facilitado à sua conta do banco, fato que se repete em outros locais. A blogueira
compartilha com seus leitores a postura que costuma adotar para resolver tais problemas.
Importante ressaltar que, ao solicitar os recursos de acessibilidade do caixa eletrônico para sua
agência, lhe foi informado que não havia outro cliente com deficiência visual.
Voltei à agência e pedi que resolvessem a questão. Fui enfática e expliquei o quanto
era estressante ter que sempre entrar na agência e não poder retirar dinheiro em
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qualquer lugar que possuía um caixa, mas depender de da existência de uma agência
e de seu horário de funcionamento. Não tinham nenhum outro cliente com
deficiência visual naquela agência, ou seja, nunca tinham realizado aquele
procedimento. Ligaram para outras agências e instâncias superiores, até que fizeram
uma conferência com os gerentes de Brasília. E nada de alguém saber como fazer a
liberação para eu usar o caixa eletrônico. (...) No fim das contas, quando finalmente
conseguiram me cadastrar como deficiente visual, disseram que o sistema demoraria
24 horas para reconhecer essa característica e autorizar o uso do caixa com os fones.
Acabei tendo que retornar outro dia à agência para finalizar o processo. (Mariana,
PCDV)

Mariana, PCDV, segue demonstrando o despreparo das agências em buscar e orientar
o usuário sobre o uso de recursos de acessibilidade. Coloca ainda que, muitas vezes, acaba se
acostumando com a falta de informações ou de acessibilidade, o que pode inclusive explicar o
porquê de em sua agência não haver outros clientes com deficiência visual, que são impedidos
de fazer uso autônomo de sua conta bancária pelas barreiras que encontram nesse processo.
Sempre que precisava sacar dinheiro, dava o cartão para algum familiar tirar para
mim ou entrava na agência do banco e retirava o dinheiro com um funcionário.
Situação muito trabalhosa e incomoda, pois eu dependia do horário de
funcionamento do banco (que, aliás, já é super reduzido) e ainda tinha que me dirigir
até uma agência. Quando fiz minha conta no Banco do Brasil dois anos atrás para
receber a bolsa do mestrado os funcionários não souberam me explicar como eu
fazia para usar o caixa eletrônico. Eu acabei então me acostumando – infelizmente –
ao fato de ter sempre que entrar na agência na agência e retirar dinheiro no caixa
com um funcionário. (...) Novamente os funcionários não sabiam como proceder
para que eu pudesse usar o caixa eletrônico com os fones de ouvido. Fiquei cerca de
uma hora no banco esperando enquanto os funcionários tentavam descobrir como
me ajudar. (Mariana, PCDV)

Em relação ao período escolar, Mariana, PCDV, traz uma extensa série de relatos
sobre as dificuldades encontradas. Nos seus relatos, é possível verificar que as dificuldades
relacionavam-se principalmente ao pouco conhecimento sobre a deficiência visual e
estratégias para adaptar recursos escolares que favorecessem sua aprendizagem.
Como eu era muito esforçada e estudiosa, acho que os professores pensavam que
não precisavam se preocupar (...)Eu tinha uma lupinha de aumento que me ajudava,
mas às vezes ainda tinha vergonha de usá-la. (...) Não havia sala de recursos nem
qualquer tipo de atendimento especializado para mim. E eu mesma não queria
assumir essa condição ou essa posição de alguém que precisa de auxílio ou um
atendimento especial.(Mariana, PCDV)
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Isso chegou inclusive a refletir no processo de socialização de Mariana, PCDV, com
os colegas da turma, devido a questões inerentes a sua dificuldade em localizar-se nos espaços
e pela falta de articulação na escola para trabalhar suas limitações com os colegas de classe.
Durante minha vida escolar passei por inúmeras dificuldades. Na Educação Infantil
e no Ensino Fundamental o fato de eu ter deficiência visual (baixa visão) era muitas
vezes confundido com ser uma pessoa tímida, com poucos amigos e problemas de
relacionamento. Lembro de passar muitos recreios brincando na pracinha sozinha ou
passeando pelos corredores da escola porque não encontrava onde estavam meus
colegas. (...) Eu me sentia sempre sozinha e excluída. Essa é uma das principais
lembranças (muito ruim, aliás) que tenho desse período escolar (...) Acho que no
jardim de infância e séries iniciais faltou um pouco de sensibilidade dos professores
para trabalhar essa questão da baixa visão com a turma e não deixar que eu estivesse
sempre sozinha, me sentindo excluída. Acho que até eles acabavam acreditando e
aceitando que eu tivesse problemas de relacionamento – sem entender realmente o
que é baixa visão, as dimensões e as consequências disso. (Mariana, PCDV)

Em uma das situações em que, devido à falta de adaptação, Mariana, PCDV, acabou
pintando a mesa da escola junto com o seu trabalho, fica evidente a falta de preparo dos
professores em lidar com um possível constrangimento. Na tentativa de minimizar o ocorrido,
a professora acabou se comportando de maneira a expor ainda mais a blogueira.
Quando a professora viu o que aconteceu simplesmente limpou a mesa o mais
rápido possível (como se tentasse esconder dos outros colegas o que havia
acontecido e como se aquilo fosse um ato vergonhoso). Falou para eu ficar calma,
que não tinha problema. (...) Mas para mim a situação foi muito constrangedora – e
tinha problema sim. Me senti muito mal com a situação. A professora simplesmente
limpou a mesa e disse para eu continuar pintando e fazendo o meu desenho
normalmente, mas que eu deveria tomar cuidado com a mesa. (...) Lembro que, na
ocasião, as outras crianças da turma ficaram fazendo piadas com a situação e
dizendo que eu ia levar a mesa para casa… Foi horrível. Uma péssima lembrança
que tenho desse período.(Mariana, PCDV)

Os pais de Mariana, PCDV, após acompanharem o sofrimento da filha nas aulas de
Educação Física, decidiram intervir. Essa atitude, apesar de produzir alguns efeitos positivos,
acabou criando outra situação de exclusão.
A partir da 7ª serie então meus pais levaram um atestado medico dizendo que eu não
poderia fazer atividades com bola. Daí a partir disso comecei a caminhar em volta
da quadra enquanto os alunos jogavam. Hoje sei que não foi a melhor solução
porque, ainda assim, não interagia com os demais e ficava isolada. De qualquer
forma, na época foi muito bom, eu parei de ter pânico da Educação Física e de não
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querer mais ir para escola nesses dias. Nunca gostei da disciplina, mas pelo menos
parou de ser um problema tão sério para mim. Contudo, como eu só caminhava em
torno da quadra esportiva e não fazia as coisas com bola (como era desejável), os
professores sempre tinham a brilhante ideia de me pedir um trabalho escrito no final
de cada bimestre. Eram trabalhos escritos para compensar o fato de não jogar bola.
Além disso, ironicamente esses trabalhos eram sempre sobre as regras de algum
esporte com bola – vôlei, handball, do basquete etc. Todos esportes que eu não
poderia jogar, o que acabava reforçando ainda mais um sentimento de exclusão
naquela disciplina. Eu não jogava vôlei, mas tinha que fazer um trabalho escrito
sobre suas regras. Qual o objetivo disso? De verdade me pergunto até hoje e não há
uma resposta. Falta de sensibilidade e respeito, no mínimo! (...)[EM RELAÇÃO A
AJUDA DAS MATÉRIAS QUE RECEBIA DO PAI] Mas não seria papel da escola
providenciar esse apoio que eu precisava? (Mariana, PCDV)

Apesar das barreiras atitudinais, Mariana, PCDV, demonstra uma postura crítica e
reconhece que nem tudo foi ruim em sua escolarização, mas destaca que divulgar tais fatos é
importante para mudar a realidade das pessoas com deficiência em idade escolar.
Enfim, não foram apenas coisas ruins que ocorreram durante meu período na escola.
Meu objetivo em dividir essas experiências não é apenas contar as inúmeras
dificuldades, mas mostrar como elas poderiam ser evitadas. Com um mínimo de
sensibilidade e bom senso novos alunos não precisariam passar pelos mesmos
problemas. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, ao comentar sobre a audioteca, lamenta que embora seja uma
iniciativa boa, corre-se o risco de ser encerrada devido ao baixo número de usuários do
serviço. A falta de associados se constitui como uma barreira que não se sabe se ocorre em
função da falta de divulgação, interesse ou condições de acesso. “A instituição [Audioteca Sal
e Luz] precisa apresentar resultados para não fechar suas portas. É necessário atingir um
número significativo de associados, se não ela irá se extinguir.” (Mariana, PCDV).
Mariana, PCDV, também apresenta uma postura crítica em relação às empresas que
buscam profissionais com deficiência apenas para cumprir a lei – que nem sempre cumpre seu
papel. As empresas acabam contratando apenas para evitar a punição, não reconhecendo
muitas vezes o potencial da pessoa com deficiência.
A Lei de Cotas que, teoricamente, deveria me beneficiar. Na prática, não sei se é
isso que está acontecendo. Procurar emprego é uma situação tensa para qualquer
pessoa. No meu caso, tem sido ainda mais estressante por ter de lidar com esses
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absurdos e distorções do real objetivo desse sistema de cotas. (...) Eu, que tenho
minhas ressalvas quanto ao sistema de cotas em sua essência (como já comentei em
postagens anteriores), estou nesse momento me deparando com as dificuldades e
armadilhas na busca por um emprego tendo deficiência visual. (...) Eis uma tentativa
desesperada das empresas na busca para o cumprimento da Lei de Cotas – lei que
impõe inclusive multa às empresas que não a cumprem. Dessa forma, as pessoas
passam a ser classificadas apenas como PCDs ou não-PCDs. Se forem, PCDs, há
uma lista de vagas preestabelecidas que esses indivíduos podem desempenhar. (...) É
uma pena, mas as leis brasileiras chegam a ser hilárias. São muito bonitas e
interessantes na teoria. Contudo, muito difíceis de serem cumpridas na prática.
Sistema com o qual não concordo, mas, ao mesmo tempo, não tenho outra
alternativa senão conviver com ele e com as armadilhas inerentes à essa Lei de
Cotas. (...) Há vagas para pessoas com deficiência, sim. Há inúmeras vagas. A
maioria delas, porém, para pessoas com Ensino Fundamental completo (ou
incompleto), uma pequena parte para pessoas com Ensino Médio e nenhuma parcela
para pessoas com Ensino Superior ou pós-graduação... (...) Já ouvi muitos
empresários comentarem sobre a dificuldade do preenchimento dessas cotas por
falta de pessoas qualificadas. (...) Fui surpreendida, entretanto, com a realidade que
se apresentou diante de mim (e que eu já observara anteriormente nos classificados
de jornais). (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, refere uma série de experiências negativas na busca por um cargo de
nível superior, o que demonstra que a lei não garante a inclusão de fato para qualquer PCD.
Ela reclama da falta de chamadas recrutando profissionais com deficiência e que tenham nível
superior, denotando a deficiência como o foco para a empresa em vez de seu currículo ou suas
potencialidades.
Onde estão os empregos para jornalista, mestre em Letras, com deficiência? Ah,
desculpe, emprego para deficiente só até o nível médio… (...) O problema é que
existam somente essas vagas (...) Alguém já viu um anúncio de jornal procurando
um jornalista ou professor com deficiência? Se encontrarem, por favor me avisem!
Ou um anúncio procurando um advogado, um medico, um arquiteto com deficiência?
Infelizmente, não há oferta de vagas para pessoas com deficiência com curso
superior. É como se a pessoa com deficiência não pudesse estudar e ter uma boa
formação. (...) Fiquei incrédula com a situação - acho que, principalmente, por eu
não me sentir confortável em usufruir desse sistema de cotas. Antes de começar a
procurar emprego, pensei – erroneamente – que, diante desse cenário, não seria tão
difícil encontrar uma vaga. (...) As empresas parecem sequer ter lido meu currículo
com atenção. Parecem ler apenas a parte em que digo que tenho deficiência visual e
nada mais. E o resto do currículo, de nada importa? Parecem apenas interessadas em
“encaixar” o PCD em vagas-padrão, preestabelecidas. Ou seja, o maior dos
preconceitos que qualquer pessoa com deficiência pode sofrer é esse pelo qual estou
passando atualmente: ser julgada previamente como incompetente ou incapaz de
galgar postos mais altos. (Mariana, PCDV)

O ponto de vista de Mariana, PCDV, é reiterado quando recebe uma proposta
aparentemente inclusiva, mas que na prática, marginaliza o profissional com deficiência.

97

Uma das agências chegou a me dizer que, por eu ter um ótimo currículo, tentaria
fazer a “inclusão ao contrário”. Eu, perplexa, pensei: “Que bicho é esse?”. E o
psicólogo que me entrevistou disse que eles iriam oferecer meu perfil para as
empresas na tentativa delas me encaixarem no quadro funcional. Ou seja, o pessoal
da agência tentaria “criar” uma vaga para mim – uma vaga que não existe
–,exclusivamente pelo fato de eu ser uma PCD com boa qualificação. (...) Como
assim “criar” uma vaga para mim? Isso não faz sentido. Se não está aberta é porque
a empresa não tem demanda por esse profissional. Ou seja, não há necessidade de
uma jornalista ou assessora de comunicação. Por que insistir? Se estamos buscando
a igualdade de condições e de oportunidades (será que é isso mesmo?), a criação de
uma vaga artificialmente específica para mim (ou para qualquer pessoa) – mesmo
que bem preparada – não é razoável. (...) Tal configuração do mercado ajuda a
reforçar um estereótipo de que o deficiente não pode se desenvolver, vencer na vida,
batalhar e ter uma graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado – enfim, rumo ao
infinito, dentro de suas capacidades. Estamos diante de um sistema que não entende
o deficiente em suas qualificações, especificidades e características, seja como
pessoa, seja como profissional. (Mariana, PCDV)

Lakshmi, PCDA, também relata a dificuldade em aceitar sua deficiência, que foi
adquirida na infância, e o processo de reabilitação. Algo que a blogueira só superou após
realizar, já adulta, a cirurgia do IC, mas que ainda a assombra.
Acordei, um dia, completamente surda. Durante muito tempo, isso me doeu muito,
mas fiz as pazes com isso, quando realizei a cirurgia do implante coclear (...) [FUI]
bem negligente com a fonoterapia quando adolescente – eu achava que não
precisava, já que tinha nascido ouvinte – o que me deixou com esse meu sotaque
singular (plural, vai? montes de amigos de surdos tem sotaque parecido) (...) É
engraçado, quando me dou conta que eu tinha medo de nunca mais ouvir tal coisa de
novo, acabo chorando por alívio. (Lakshmi, PCDA)

Algumas das histórias compartilhadas por Lakshmi evidenciam o longo e sofrido
caminho percorrido por estas famílias até o diagnóstico de deficiência auditiva. Esse atraso no
diagnóstico ocorre em razão da falta de esclarecimento dos profissionais e de barreiras no
próprio acesso à saúde, apesar de a própria família já ter notado algo de diferente com a
criança com deficiência auditiva.
Com o passar do tempo, ele se desenvolvia perfeitamente e nunca notamos nada de
diferente. Sempre foi muito atento. O olhar fixo em tudo sempre impressionava a
todos. (...) A partir daí, começamos a perceber algo diferente. O volume da TV
sempre muito alto e uma certa desatenção começaram a me deixar preocupada.
Resolvi marcar uma consulta com um otorrino, acreditando que poderia ser algo
relacionado à sinusite ou à natação, mas no fundo, eu sentia que tinha algo além. (...)
Na primeira consulta, o médico disse que minha preocupação era coisa de mãe e que
meu filho era surdo de ocasião! Senti-me uma completa idiota! Saí do consultório
sentindo que eu não devia acreditar naquilo e procurei outro profissional.(...) [APÓS
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A BUSCA POR DIVERSOS PROFISSIONAIS QUE DISCORDARAM DA
POSSIBILIDADE DE SURDEZ] Foi então que encontrei (...) a fonoaudióloga e
amiga do meu irmão. Expliquei o que estava acontecendo, falei do meu desespero. A
essa altura, ele mesmo se queixava e dizia que não ouvia.(...) Quando fomos para a
audiometria, não precisou de muito tempo para o motivo do meu medo se tornar
realidade! (...)Para a surpresa de todos, Tom não ouvia praticamente nada! Era dono
de uma perda auditiva bilateral severa irreversível causada pela má formação dos
nervos auditivos, provavelmente ocasionada pelos problemas da minha gravidez.
Estava explicado porque ele sempre foi tão atento e porque olhava fixamente para as
pessoas enquanto elas falavam! Ele fazia leitura labial! (Mãe de PCDA 1)

Lakshmi, PCDA, compartilha mais histórias em que se repete a dificuldade em fechar
um diagnóstico.
O parto e o nascimento da Ana foram ótimos, mas em 2005 não se falava muito em
“teste da orelhinha”. Eu, pelo menos, nem sabia da existência, e o hospital também
não disse nada.(...)Porém, com o passar dos meses, o vocabulário e a fala não
evoluíram. Fui conversar com a pediatra que atendia ela na época, e ela me disse que
era normal, que tinha crianças que falavam mais cedo outras mais tarde. (...) Depois
de mais algumas semanas, comecei a perceber que ela não se interessava mais nos
desenhos que ela assistia. Quando começava as músicas, ela não tinha reação
nenhuma. Comecei a ficar intrigada, até que um dia cheguei ao ponto de gritar atrás
dela e ela não olhou. (...) Retornamos no otorrino e ele simplesmente olhou para
mim e disse: “Procure uma fonoaudióloga, mas não se preocupe, sua filha vai ter
uma vida normal.” Questionei: “Mas o que minha filha tem?” E ele me disse que ele
preferia não dizer, só uma fono poderia me falar. Saí de lá “soltando os cachorros”
como se diz… (...) a própria fono disse que minha filha não tinha nada, mesmo com
os exames nas mãos… (...) Na época, eu era leiga no assunto, mal sabia o
significado daqueles exames… (...) fui pesquisar na internet, (...) até que encontrei o
site da DERDIC. Nem sabia o que era, mas liguei, expliquei todo o caso para o
atendente, e prontamente ele marcou uma consulta para semana seguinte. (...) No dia
e hora marcada estávamos lá, contei tudo que estava acontecendo (...) Repetiram
todos os exames, passamos a tarde inteira lá, mas me lembro como se fosse hoje,
eram umas 17:00h, nos chamaram para conversar sobre os resultados. Fui com o
coração na mão, embora fosse difícil aceitar, sabia que alguma coisa estava
acontecendo com a Ana. (...) Eu, meu marido e a Ana fomos recebidos por uma
equipe de fonoaudiólogas, que nos deram o diagnóstico de surdez profunda bilateral,
naquele momento foi como se tivessem aberto um buraco sob meus pés e eu
estivesse caindo. (Mãe de PCDA 2)

Nos textos publicados por Lakshmi, PCDA, fica evidente não só a dificuldade de
diagnóstico, mas também a postura pouco acolhedora dos profissionais nessa trajetória. É
evidente no relato dessas mães o quanto para a família também é difícil lidar com a realidade
de que seu filho é uma PCD.
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Quando todos foram embora pedi para o Fabiano falar com a enfermeira, para que
fizesse o teste da orelhinha, e ele, bem contrariado, foi…Até então, eu achava uma
bobagem, falava que estes testes eram só para ganhar dinheiro dos pais. Que só o do
pezinho já tava bom e não precisava inventar mais nada. Mas, quando o calo apertou,
fui correndo para verificar!(...) A enfermeira veio falar comigo, dizendo que eu
estava preocupada sem necessidade, que os bebes eram assim mesmo não se
incomodavam com barulho. No dia seguinte, após o almoço a fonoaudióloga que
atendia a maternidade, veio apreensiva falar comigo e disse que não era para eu me
preocupar que estava tudo bem, mas que depois de 30 dias eu teria de realizar o
exame novamente, pois havia dado uma falha, mas que era muito comum
acontecer e que podia ser liquido aminiótico parado no ouvido, que impossibilitava
o real resultado.(...) Lá estava eu, no trigésimo dia de volta ao hospital, para repetir o
exame. Novamente, a falha foi apresentada, a fono falou que eu teria de fazer um
exame (...) Até que, quando o Diego já estava com seis meses, a cirurgia foi marcada.
Mas, o convênio ligou e disse que não precisava ir, pois havia sido dada uma
negativa e que não seria aprovado o procedimento! Aí, em meio de toda parte
burocrática, fomos orientados a entrar em contato com o advogado que deu
andamento no processo e entrou com a liminar. Acho que de tudo que ocorre ainda
falta amparo aos pais, que não estão preparados para receber a noticia de uma
deficiência, diferente da mãe que já sabe do problema desde o ventre, assim ela tem
um tempo para assimilar a situação, mesmo que doloroso saber mas há um tempo
para se preparar mentalmente. (Mãe de PCDA 3)

Apesar de todo o entusiasmo e avanços atitudinais em torno do IC, Lakshmi, PCDA,
pondera que o desconhecimento em torno desta TA ainda é grande e que ela pode não atender
as expectativas em razão de diversos fatores que podem interferir no sucesso ou não do IC.
O IC ainda é uma mudança que assusta, porque ele ainda não é um aparelho
corriqueiro. Muita gente não conhece, muita gente nunca ouviu falar, muita gente
acha que ele é muito mais complicado de usar que realmente é.(...) apesar da gente
brincar com o termo cyborg, nós usuários do IC somos tão humanos quanto
quaisquer pessoas. Apenas usamos uma prótese parcialmente interna para aproveitar
os sons do mundo. (...) Há pessoas que acham que deveriam esperar a criança
crescer antes de submetê-la à cirurgia. E, por mais que eu respeite os pais que
preferem esperar, é comprovado que o resultado não é o mesmo. Aos pais que
buscam uma completa autonomia auditiva e uma voz praticamente sem sotaque, o
IC feito antes dos dois anos de idade, pode resultar no total sucesso auditivo. Veja
bem, eu digo PODE, porque, claro, não existe uma garantia de 100% de sucesso e,
mesmo nessa idade, varia conforme o caso. (Lakshmi, PCDA)

A blogueira divide com os leitores as dificuldades relatadas por uma mãe no uso do
ASSI em uma criança pequena e também no processo de aceitação do IC.
Diego já estava com o AASI. Foi um verdadeiro inferno, eu não conseguia manter o
aparelho na orelha de jeito nenhum. Ele mordia o tempo todo, houve dia de eu
chegava a chorar de ódio! Muitas vezes deixava o aparelho guardado, de tanto
estresse! Além do fato que eu não via resultado algum com o aparelho… Quando
Diego estava com 4 meses , fomos convidados a uma reunião de implantados com
pais de futuros implantados lá na Santa Casa e, mesmo assim, não me empolguei.
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Muitos haviam feito a cirurgia tarde e eu não via bons resultados. Até que encontrei
uma mãe que me comentou que o filho dela era implantado mas era diferente pois
ele tinha menos idade. Enfim, ela morava em Santos e fomos passar o dia na casa
dela para ver como era o filho. Deste dia em diante, mudei meu conceito e decidi
que era isso que eu queria para meu filho. (Mãe de PCDA 3)

Na divulgação sobre o instituto que atende pessoas com doenças raras, publicada por
Lakshmi, PCDA, é dada ênfase na dificuldade encontrada para realizar o diagnóstico dessas
doenças. Assim como no diagnóstico de surdez, também ocorre falta de preparo da rede de
atenção básica e pouco conhecimento acumulado e difundido sobre estas condições, assim
como os prejuízos que o diagnóstico tardio pode causar. Lembrando que nesta postagem não é
possível identificar se a autora publicou a matéria do próprio instituto ou reescreveu as ideias
principais a partir de seu ponto de vista.
A dificuldade no tratamento médico no Brasil começa na falta de um mapeamento
nacional dessas pessoas com doenças raras – PCDR. A baixa notificação delas no
Brasil, quando comparada com outros países, leva à suspeita de que muitos casos
não sejam diagnosticados, em especial em regiões historicamente não incluídas,
como a Norte e a Nordeste. Dados internacionais apontam que a mortalidade infantil
entre PCDR chega a 30% em países desenvolvidos. Este percentual pode ser ainda
mais alto no Brasil, uma vez que as crianças não são nem sequer diagnosticadas, e
nem recebem o tratamento adequado. Dados concretos embasariam o
desenvolvimento de uma abordagem coerente das necessidades desta parcela da
população. (...) O diagnóstico e o tratamento são dificultados pela falta de
conhecimento sobre essas doenças e de protocolos de atendimento específicos.
Faltam, ainda, profissionais especializados, capazes de entender as implicações dos
tratamentos em um corpo com características especiais. Isto leva ao agravamento de
sintomas e sequelas. (Lakshmi?, PCDA)

Lakshmi, PCDA, divide com seus leitores sua indignação e crítica a outro projeto de
lei, que pretende garantir acessibilidade na educação, mas impõe uma condição ou uso de um
recurso que não necessariamente é o melhor para todas as PCDA. A blogueira enfatiza a
heterogeneidade ocorrida dentro de um mesmo grupo social, que acaba sendo desconsiderada
quando leis que se pretendem acessíveis são mal pensadas ou mal redigidas.
Há um tempo atrás, postei um repúdio ao Projeto de Lei do Senador Cristovam
Buarque a respeito da educação especial, que tornaria obrigatório o ensino de
LIBRAS pra estudantes deficientes auditivos de qualquer grau.(...) O problema não
é que eu seja contra a obrigação das escolas de disporem dessa modalidade de
ensino, mas da maneira em que está sendo proposto, parece que o aluno é obrigado a
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aprender em LIBRAS e não a escola é obrigada a oferecer a matéria (ou as outras
matérias, nesse idioma). (...) Porque, sejamos sinceros, uma lei não pode dar
margem pra dupla interpretação e não são todos os alunos com deficiência auditiva
que querem ter aula de LIBRAS obrigatoriamente (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, adota também uma postura crítica em relação às leis de
acessibilidade, que muitas vezes acabam ficando apenas no papel. A blogueira enfatiza que
falta conscientização sobre o que é acessibilidade enquanto direito de todos que podem um
dia vir a necessitar dela, e sobre a importância de lutar por seus direitos.
Em dado momento, falaram sobre a importância de se criar leis sobre acessibilidade.
É necessário, claro. Mas, aqui entre nós, eu acho que criar 750 leis que obriguem
acessibilidade não resolve, porque nosso povo tem mania de dar jeitinho e ficar
tentando ver como fugir das regras. Acho que o governo deveria era promover
campanhas de conscientização da importância da acessibilidade. Enfiar na cabeça
das pessoas que ELAS também podem precisar de acessibilidade um dia. Que tornar
o mundo acessível não é fazer caridade pro outro, mas fazer com que tudo esteja a
disposição de nós mesmos, em qualquer circunstância. As pessoas precisam parar de
achar que deficiência só acontece com o vizinho e que ele deve ter nascido assim.
Pode acontecer com qualquer pessoa, temporária ou irreversivelmente. (...) Se tem
algo pelo qual acredito que vale a pena se manifestar é para manterem a nossas
opções de lazer. Viver só de obrigações ninguém merece. (Lakshmi, PCDA)

Lakshimi, PCDA, indignada, relata em seu blog que o SUS está lutando no Ministério
Público para que não tenha que arcar com os custos do IC bilateral. A blogueira defende a
posição da importância do implante bilateral e de ter os custos com sua manutenção arcados
pelo SUS, fazendo valer os altos impostos pagos pela população. Porém, Lakshmi, PCDA,
além de realizar seu posicionamento, convoca os leitores para lutar por tal direito participando
de um abaixo-assinado a ser encaminhado às autoridades competentes.
Como a maioria já deve ter ficado sabendo, o próprio SUS recorreu no Ministério
Publico pra não ser obrigado a cobrir implante bilateral nem manutenção do IC após
a cirurgia. Isso é um absurdo, porque nós pagamos os mais altos impostos do mundo
e deveríamos ter retorno da mesma medida. O IC bilateral é fundamental SIM,
porque sem ele, é difícil fazer localização dos sons – por isso temos dois ouvidos e
não um só – e quem tem indicação de bilateral, precisa do bilateral. O AASI não
substitui o segundo IC em 100% dos casos. Cobrir a manutenção do IC – e dos
aparelhos doados! – é igualmente importante, porque a reposição de peças, consertos,
terapias de reabilitação, etc. são caríssimos e nem todo mundo tem condição de
pagar (especialmente pessoas com deficiência, já que estamos carecas de saber que
PcDs tem salários abaixo da média).Portanto, organizaram um abaixo assinado para
solicitar que o Supremo Tribunal exija essa manutenção do SUS.(...) Assinar não
custa nada e não exige mais de 5 minutos, mas pode fazer uma diferença IMENSA
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na vida de alguém que depende de uma prótese para ouvir e, a qualquer momento,
pode ficar sem condição de fazer manutenção da prótese, portanto, vamos assinar e
divulgar ao máximo. Ajudem na divulgação, por favor! (Lakshmi, PCDA)

4.2.3 Barreiras Sensoriais

Os participantes relataram também diversas condições sensoriais que dificultaram e
restringiram sua percepção do ambiente, interferindo até mesmo na interação social.
Mariana, PCDV, comenta os desafios encontrados pela característica de certos
espaços, seja para utilizar um caixa eletrônico, comprar uma roupa ou aprender e interagir na
escola.
Não consigo usar o caixa eletrônico por falta de acessibilidade nos terminais. (...)
Isso ocorre também em uma loja em que eu precise de ajuda por não encontrar
sozinha um determinado produto (...) O pátio era muito grande, cheio de crianças, e
isso me atrapalhava para identificar quem eram os meus colegas. (...) Não tinha mais
o problema de brincar no pátio, mas ainda assim no intervalo eu tinha que saber
onde as pessoas estavam para poder conversar com a turma. (...) Nas demais
disciplinas as matérias eram sempre ensinadas no quadro negro. Eu não conseguia
copiar, mesmo sentando na 1ª fila. (...) Quando as séries foram passando, algumas
coisas ficaram mais complicado, pois as matérias como matemática, física, química
usam muitos gráficos, números, formas geométricas e eram sempre ensinadas no
quadro. (...) Ao longo de todo o período escolar nenhum professor me trazia
impresso em letras grandes o que iria passar no quadro (como seria o ideal). As
provas também não eram feitas em fontes ampliadas. (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, segue seu relato sobre o período escolar enfatizando o quanto a falta
de suporte para perceber o espaço em que deveria realizar sua atividade acabou fazendo com
que seu desempenho fosse diferente do restante da classe. Apesar de se sentir exposta na
época, o que foi relatado nas barreiras atitudinais, a blogueira demonstra lidar atualmente com
bom humor.
Lembro que em uma atividade de pintura (ainda no jardim) uma vez eu acabei
pintando a mesa, pois me deram uma folha branca, pincel e tinta para desenhar em
cima de uma mesa branca. Essa falta de contraste é terrível para mim ou para
qualquer pessoa com baixa visão. Eu não sabia onde acabava a folha a começava a
mesa.(...) Algo simples para resolver a questão seria colocar um papel ou toalha de
outra cor sobre a mesa branca… Creio que não é algo tão difícil de ser pensado ou
imaginado, certo? (...) Hoje penso que eu poderia ter feito um belo trabalho artístico
naquela mesa se não tivesse sido interrompida. Acho que inclusive tenho vontade de

103

ter uma mesa para eu pintar todinha. Acho que ela ficaria bem bonita! Ehehehehe.
(Mariana, PCDV)

Outro momento de terror e exposição – que poderia ter sido evitado caso houvesse o
suporte ou adaptação adequados –, enfrentado por Mariana, PDCV, foi frequentar as aulas de
Educação Física. A situação acabou levando Mariana a adotar comportamentos de fuga e
esquiva dessas aulas, excluindo-a ainda mais dentro da escola.
Outras situações difíceis aconteciam na aula de Educação Física. Tive que fazer
atividades de bola até a 6ª série. Eu levava boladas no rosto porque não conseguia
pegar a bola. Não tinha reflexos de velocidade e campo visual para saber de que lado
vem a bola. (...) No vôlei, por exemplo, eu conseguia dar o saque e arremessar a bola
por cima da rede, mas quando ela voltava eu não conseguia rebater (porque vinha
muito rápido e eu não tinha esse reflexo). (...) Na verdade eu entrava na quadra,
ficava toda retraída num canto, fugia da bola, fugia dos colegas. Fugia, pois não
queria que ninguém me passasse a bola, sabia que não ia conseguir rebater. A
Educação Física acabava reforçando a minha imagem como pessoa retraída, sem
amigos e até anti-social. O que era para os outros a aula mais esperada da semana
para mim era a disciplina mais temida e detestada, As aulas de educação física eram
intermináveis. Os minutos não passavam. Eu olhava no relógio a cada minuto e a
aula não acabava nunca. (...) O dia da Educação Física era o dia que eu sempre
queria ficar em casa. Aquela situação era horrível, Muitas vezes eu chorava antes de
ir para aula porque sabia o que iria enfrentar. Quando era no primeiro período queria
chegar atrasada de propósito… (Mariana, PCDV)

Mariana, PCDV, ilustra diversas dificuldades encontradas por ela nas barreiras
sensoriais na percepção do ambiente, que podem ser observadas em uma rápida caminhada
pelo seu bairro ou ao nos atentarmos ao porquê de alguns direitos.
Ou ainda, para pegar o ônibus também exerço meu direito à preferência na fila por
ser realmente uma situação complicada para mim – visto que não identifico qual o
meu ônibus e tenho que perguntar para os motoristas. (...) [EM UMA
CAMINHADA PELO BAIRRO] Fios de aço como esse se constituem de uma
verdadeira armadilha para deficientes visuais. Já que são muito finos, geralmente a
bengala não consegue os identificar. Esse está na vertical, mas em muitos casos
esses fios de aço são colocados na diagonal em relação à calçada, representando um
perigo maior ainda. A pessoa que não enxerga pode bater as pernas, a barriga ou até
a cabeça. No meu caso, que tenho baixa visão, consegui ver o poste de madeira (que
é bem grosso), mas o fio de aço é praticamente impossível, pois ele é muito sutil e
desaparece na paisagem urbana, já tão poluída por diversos elementos. (...) Os
orelhões representam um risco para deficientes visuais por constituírem-se de um
obstáculo aéreo, o que impede sua identificação através da bengala. Seria necessário
que todos os orelhões tivessem algum tipo de marcação no solo para que a pessoa
com deficiência visual pudesse desviar deles sem o risco bater a cabeça. (Mariana,
PCDV)
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Mariana, PCDV, comenta também sobre o calçadão na beira da praia de Vitória que é
amplo e com acesso para cadeirantes, mas lamenta que faltem recursos para pessoas que,
como ela, têm deficiência visual. “O que falta ainda é uma sinalização tátil para os deficientes
visuais” (Mariana, PCDV).
Já Lakshmi, PCDA, queixa-se da outorga de dublagem pelos programas de TV e
cinemas, desconsiderando uma parcela importante da população que prefere o uso do áudio
original com legendas, entre eles as PCDA que utilizam a língua portuguesa. A blogueira
deixa claro aos leitores que sua intenção não é restringir o acesso a esse conteúdo por pessoas
que não se beneficiam, ou não gostam da legenda, mas sim lutar para que a possibilidade de
escolha não seja banida destes meios de lazer e entretenimento.
Recentemente, os surdos oralizados e/ou usuários da língua portuguesa e mais um
monte de gente que curte ouvir áudio original (ao contrário de algumas estrelas
globais que não gostam de ler legenda, porque não querem ter que pensar, afinal
pensar é algo muito trabalhoso pra essa gente) sofreram um desfalque no que toca à
acessibilidade na programação das tvs a cabo – e na verdade, nas salas de cinema
também – que decidiu mudar a prioridade de programação legendada para
programação dublada. (...) Longe de mim negligenciar o direito dos deficientes
visuais (que provavelmente preferem audiodescrição à programação simplesmente
dublada, mas qualquer acessibilidade é menor que nada), aos analfabetos e às
pessoas com preguiça de ler, de terem acessibilidade e uma programação legendada.
(....) Mas, em tempos de TV Digital, o mínimo esperado é que haja acessibilidade
para todos. Perfeitamente possível que as operadoras disponham de legenda oculta,
além do audio original, acionáveis a critério do espectador, que paga por aquela
programação. (Lakshmi, PCDA)

Para embasar sua crítica, Lakshmi, PCDA, procurou um colega com deficiência visual
questionando se a dublagem realmente seria um recurso de acessibilidade para PCDV, um dos
argumentos utilizados para defender a dublagem.
Fiz questão de perguntar para o MAQ, autor do blog Bengala Legal, que é deficiente
visual se a dublagem dos programas tornava a programação acessível para os cegos,
porque estão usando direto esse argumento de que dublar é promover acessibilidade
aos cegos. Sabe o que ele respondeu? Que não, acessibilidade para deficientes
visuais é audiodescrição. Mera dublagem não resolve, portanto, dublar não tem nada
de acessível para pessoas com deficiência! (Lakshmi, PCDA)

Em relação à mudança no processador de seu IC, Lakshmi, PCDA, alerta que, de
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acordo com algumas preferências do usuário, o mesmo pode ser desvantajoso, por ser
necessário o uso de um controle remoto para alterar as configurações do aparelho.

As únicas desvantagens: Pra quem gosta de trocar volume e sensibilidade o tempo
todo, é necessário andar com o controle remoto pra cima e pra baixo, já que eles só
podem ser alterados via controle. (Lakshmi, PCDA)

Lakshmi, PCDA, cita que foi convidada para uma palestra na Campus Party8, na qual
pretende abordar a questão das legendas, que quando inexistentes dificultam o acesso a certos
conteúdos da internet por PCDA. A blogueira pede ainda ajuda dos leitores para elencar
outras necessidades de adaptação para o uso da internet.
Para quem não sabe, a Campus Party foi criada em 1997, na Espanha (...) O mote da
minha participação do debate será falar sobre legenda dos vídeos na internet –
porque nós, surdos oralizados, realmente ficamos completamente sem noção do
assunto, quando se trata de um vídeo sem legenda – além de outras coisinhas que a
gente precisa por aí…(...) Se alguém lembrar de algo mais, além da legenda, que
acha que precisa melhorar para a internet ficar mais acessível para nós, dê um toque
nos comentários. (Lakshmi, PCDA)

Apesar de estar palestrando sobre acessibilidade, Lakshmi encontrou barreiras
sensoriais em sua participação na Campus Party, o que dificultou sua compreensão da fala dos
demais palestrantes. Ainda assim, a blogueira lamenta não a falta de acessibilidade do evento,
que poderia ter evitado algumas situações, e sim a falta de outro sistema em seu Implante
Coclear (IC) que favorece a compreensão da fala em ambientes com ruído.
Foi meio difícil acompanhar o que eles diziam, porque a posição não estava muito
favorável pra leitura labial e a acústica não permitia que eu conseguisse ouvir
ninguém direito. Edu fez algumas traduções pra mim, mas muita coisa era técnica e
não havia muito o que opinar. (...) pela primeira vez, lamentei não ter ainda o
Sistema FM. A acústica do evento não era muito favorável e foi bem difícil entender
o que qualquer pessoa dizia, a menos que ela estivesse perto o suficiente pra leitura
labial. (Lakshmi, PCDA)

Apesar de empolgada com a notícia da agência bancária francesa adaptada, Lakshmi,
8

Segundo a descrição do site do evento: “A Campus Party é o maior acontecimento tecnológico do mundo!
Criada há 16 anos na Espanha, ela atrai anualmente geeks, nerds, empreendedores, gamers, cientistas e muitos
outros criativos que reúnem-se para acompanhar centenas de atividades sobre Inovação, Ciência, Cultura e
Entretenimento Digital.” (http://www.campus-party.com.br/2014/o-evento.html)
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PCDA, adota uma postura crítica, posicionando-se contra a real acessibilidade do local para
todas as PCDA, inclusive as oralizadas.
Mas confesso que não vi praticamente nenhuma adaptação especial para surdos
oralizados e tampouco sei se o acesso é apenas in loco ou se estende-se à
movimentações pela internet. Portanto, não vou dizer “a França é um exemplo de
acessibilidade”. Pode até ser que seja, mas essa agência (ou pelo menos a matéria
traduzida) não vale como referência. Certamente os entusiastas da língua de sinais
vão se empolgar bem mais que eu haha (Lakshmi, PCDA)

Apesar de ser ávida defensora do IC, Lakshmi, PCDA, reconhece que a comunidade
surda não é homogênea, e ao contrário do que muitos possam pensar, a língua de sinais pode
não ser um recurso tão inclusivo quanto parece, em sua opinião.
Repetindo algo que eu já cansei de falar: deficiência auditiva não forma um grupo
homogêneo, ela pode se dar em qualquer fase da vida e existe várias maneiras de se
lidar com ela. Usar a língua de sinais não é a única forma e não é necessariamente a
melhor pra todo mundo, portanto, ela não é o único recurso que deve ser levado em
consideração. (Lakshmi, PCDA)
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5 DISCUSSÃO

Antes de iniciar a discussão das categorias elegidas para análise, cabe destacar
algumas observações que nos permitirão compreender as diferenças nos relatos dos autores e
suscitar algumas hipóteses.
Alessandro tornou-se uma pessoa com deficiência física (PCDF) já na idade adulta e
há mais de cinco anos. Costuma dividir muito de sua vida pessoal no Blog, citando
constantemente amigos e familiares. Deixa claro que, nesse momento, é uma pessoa ativa e
mesmo com algumas dificuldades faz questão de manter uma vida funcional como antes do
acidente que lhe deixou paraplégico. Demonstra manter proximidade com outros cadeirantes,
leitores ou não do seu Blog, o que favorece o acesso a algumas informações e estratégias.
Costuma reivindicar direitos inerentes às necessidades de PCDF.
Em nenhum dos relatos de Alessandro, PCDF, percebe-se nuances de dificuldade em
aceitar sua condição. Pelo contrário, ele parece ter elaborado bem o ocorrido ao defender que
pessoas com deficiência tenham suas esperanças de cura, mas sigam sua vida da melhor
maneira possível. Em seus relatos predominam dicas funcionais e condições arquitetônicas
dos ambientes que frequenta, aliados ao grande apoio que recebe de amigos e familiares.
Mariana é uma pessoa com deficiência visual (PCDV) desde que nasceu. Demonstra
grande interesse pelas artes e manifestações culturais, uma provável característica de sua
formação acadêmica ou do local onde mora. Adota no Blog uma ávida postura de denúncia
social e defesa dos direitos humanos relacionadas à condição de deficiência, seja ela qual for.
Faz questão de compartilhar os momentos de sua história pessoal em que se sentiu excluída,
seja em razão de atitudes ou dificuldades sensoriais. Porém, ao final de seus desabafos,
mostra uma postura ativa ao trazer algumas sugestões de como isso poderia ter sido evitado.
A blogueira, apesar de lidar bem com sua condição e lutar pelo uso de TA, como por
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exemplo, a audiodescrição, em alguns momentos demonstra ter incorporado o sentimento de
menos-valia em razão de tudo que sofreu. Ou seja, nem sempre demonstra empoderamento e
aceitação de sua condição para lidar com algumas situações. Provavelmente por este motivo,
predomine em seus relatos questões envolvendo atitudes das pessoas em relação à deficiência
visual.
Lakshmi tornou-se uma pessoa com deficiência auditiva (PCDA) após já ser usuária
da língua portuguesa. Recusa-se a fazer uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS) e é ávida
defensora do implante coclear. Não aceita sua condição e seus relatos vão em direção do
principio da normalização, conforme adotada no Brasil. Ou seja, busca enquadrar-se dentro de
um conceito de “normalidade” e se culpa quando isto não é possível.
A blogueira mantém um bom contato com os leitores do Blog e faz questão de
compartilhar suas histórias positivas com o implante coclear, bem como as dificuldades de
acesso a este recurso. Lakshmi também reconhece a heterogeneidade em seu grupo social.
Como ela mesma diz, o Blog se tornou sua missão e o contato com outras PCDA a auxilia a
lidar com sua condição. Justamente em razão da deficiência auditiva, foca seus relatos em
aspectos sensoriais envolvendo a comunicação e as vicissitudes do uso e acesso ao implante
coclear.
Apesar das características de cada autor, com foco maior ou menor em determinados
assuntos, nota-se que a questão atitudinal perpassa todos os relatos e em diferentes momentos,
sendo esta a principal unidade, ou ponto de encontro, entre os três Blogs e postagens
analisados.
Em alguns momentos fica difícil separar os relatos sobre as atitudes dos relatos sobre
condições físicas e sensoriais. Mas compreende-se que isto reflete o fato de que o fenômeno
analisado, apesar de multifacetado, é um todo impossível de ser concebido separadamente.
Por isso, ressalta-se que a decisão em manter categorias distintas se trata de uma questão
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didática, para facilitar a discussão dos dados, mas que na realidade é muito maior do que a
soma de todas as categorias e subcategorias aqui analisadas.
Em relação à subcategoria acessibilidade física, observa-se que Lakshmi, PCDA, não
trouxe nas postagens analisadas relatos com este conteúdo. Talvez essa não seja sua
preocupação, já que barreiras físicas não dificultam sua locomoção mais do que para qualquer
outra pessoa sem deficiência. Entretanto, há a possibilidade de a blogueira não ter
compartilhado esse tipo de vivência apenas no período analisado.
Alessandro, PCDF, compartilha muito mais dicas funcionais do que Mariana, PCDV.
Ela, apesar de se preocupar com a rotina de outras PCD ou com baixa mobilidade,
provavelmente não utiliza tais estratégias funcionais para a superação de variáveis
arquitetônicas tanto quanto uma PCDF.
Conforme a pesquisa de Montardo e Passerino (2010), essa pode ser uma variável de
gênero. Outra hipótese é que tal diferença esteja relacionada à própria deficiência ou
diferenças individuais entre os sujeitos.
É visível que diversos suportes têm sido desenvolvidos para promover acessibilidade
física. Isso pode ser motivado tanto por uma maior conscientização sobre a inclusão, quanto
por leis criadas pelo Estado para que novos edifícios promovam a acessibilidade física e que
prédios já construídos adequem suas instalações para tornarem-se o mais próximo possível do
ideal.
Essas mudanças não favorecem apenas PCD e sim toda população que um dia pode
experimentar a redução de sua mobilidade. Rampas, corrimão, ambulift, bengala, cadeira de
rodas ou banho, corredores largos e produtos ao alcance das mãos, barras no banheiro, assento
sanitário com elevação, calçadas largas e em bom estado, instrumentos ergonômicos em geral,
elevador, entre outros, são apenas algumas das possibilidades de concepção do espaço
lembradas aqui. Até mesmo atividades físicas e práticas esportivas podem, no geral, ser
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adaptadas à condição física de qualquer pessoa, se sua saúde o permitir. Mas, ao elencar esses
exemplos, observamos que idosos, obesos, pessoas altas ou baixas, pessoas com malas ou
carrinho de bebê, ou em qualquer outra situação que o impeça ou dificulte utilizar certos
recursos com maior conforto, beneficiam-se do design universal, estratégias funcionais ou
tecnologia assistiva (WHO, 2011).
Não é possível incluir sem possibilitar o acesso aos diferentes espaços, facilitar a
mobilidade urbana e fornecer adaptações necessárias às diferentes condições físicas e de
locomoção de cada individuo. Conforme proposto no “Relatório Mundial sobre a Deficiência”
(WHO, 2011), há a urgência de criar uma “cultura de acessibilidade”. Ou seja, é necessário
incorporar a acessibilidade ao pensamento e comportamento de todas as pessoas e
instituições, por essa ser uma condição sine qua non de uma sociedade inclusiva.
Novamente, como na categoria acessibilidade física, Lakshmi, PCDA, não traz em seu
Blog, no período analisado, relatos de barreiras físicas no cotidiano da pessoa com
deficiência. Isso nos permite ratificar a hipótese de que essas condições não interferem
diretamente em seu dia a dia mais do que para uma pessoa com boa mobilidade.
Por outro lado, Alessandro, PCDF, apresenta diversas situações precárias de
locomoção e acesso aos espaços, até pela sua intensa vida social. Seu cotidiano é permeado
por essas barreiras, que dificultam sua autonomia e a possibilidade de ter acesso a
determinados locais. O que mais o perturba é encontrar locais que se passam por acessíveis
quando na verdade há mais barreiras físicas do que facilidade de locomoção, para qualquer
pessoa. Porém, mesmo ele, como no relato da canoa, mostra que nem sempre está atento às
possíveis dificuldades que poderá encontrar. Ou seja, por mais que essas questões façam parte
de seu cotidiano, nada como o olhar e a experiência da própria pessoa com deficiência para
definir um local como acessível ou não.
Mariana, PCDV, demonstra que em seu cotidiano observa diversos obstáculos. Muitos
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deles são encontrados na rotina de qualquer pessoa, como enfrentar uma praia lotada no
carnaval ou deparar-se com calçadas em péssimas condições que obrigam a andar pela rua.
Porém, algumas dessas situações apresentam mais dificuldades, até mesmo pela invisibilidade
de certas barreiras, como um fio atravessado no meio de um restaurante para segurar um
guarda-sol.
Com base nos relatos, podemos inferir que as barreiras físicas encontradas são mais
evidentes quando se trata da deficiência física, seguida da deficiência visual. Sendo, portanto,
a acessibilidade e as barreiras físicas maiores ou menores de acordo com a característica da
deficiência, funcionalidade, incapacidade e condições encontradas no ambiente.
Entretanto, isso não diminui a necessidade de uma sociedade inclusiva que garanta a
acessibilidade, a inclusão e a plena cidadania para todas as pessoas em todas as situações.
Alinhando-se com a definição de inclusão proposta por Aranha (2005) e com as prerrogativas
e marcos fundamentais presentes na legislação como a “Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência” (ONU, 2006; BRASIL, 2009), o Decreto 5.296/2004
(BRASIL, 2004), o “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011) e o “Plano
Nacional Viver sem Limites” (BRASIL, 2011).
Enfim, barreiras físicas comprometem a locomoção e colocam em risco a integridade
de qualquer pessoa. Mas algumas delas comprometem especialmente a autonomia de uma
pessoa com deficiência e restringem sua participação social. Como consequência, as pessoas
com deficiência se veem obrigadas a desenvolver estratégias pessoais para superá-las e
exercerem seus direitos de cidadãos. Mas, arquitetonicamente, todos os obstáculos poderiam,
deveriam e necessitam ser evitados, para que conquistemos espaços mais adequados à rotina e
diversidade humana (WHO, 2011).
Os resultados do estudo realizado por Mazo (2010) elucidam alguns dos possíveis
motivos para que encontremos tantas barreiras físicas em nossa rotina. Ela aponta que os
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currículos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo oferecem conteúdos insuficientes
relacionados à acessibilidade e, principalmente, sobre inclusão social, pessoas com deficiência
e desenvolvimento humano. Os professores entrevistados demonstram domínio técnico,
relacionado à acessibilidade, porém com postura pouco crítica em relação à inclusão social da
pessoa com deficiência.
Para que a inclusão seja percebida, pensada e sentida como necessária por esses
profissionais - cuja área de conhecimento não é a única dentro das possibilidades para se
planejar um ambiente -, é necessário investimento na formação filosófica e cultural sobre a
temática da inclusão, para esses profissionais (MAZO, 2010) e toda a sociedade. Mais do que
isto, é preciso nos aproximar da realidade fora dos muros acadêmicos, para que possamos,
embasados no conhecimento de cada área, debater e estruturar ações que visem transformá-la.
Justamente por esse motivo defendemos, assim como no “Relatório Mundial sobre a
Deficiência” (WHO, 2011) e na “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”
(BRASIL, 2009; ONU, 2006), a necessidade de nos atentarmos à vivência do cotidiano da
pessoa com deficiência. Por mais que criemos uma cultura de acessibilidade, é preciso
aprender a ouvir o que o outro tem a dizer sobre as dificuldades e o que facilitaria sua
autonomia. Há diversas possibilidades de nos aproximar dessa realidade, sendo o estudo dos
relatos nos Blogs uma delas. Trilhar este caminho é empoderar essas pessoas. O que
associado a um objetivo comum e à troca de experiências, talvez nos permita um dia viver a
inclusão como uma condição inerente à sociedade.
Acrescenta-se que, em todos os Blogs analisados, há relatos de atitudes favoráveis à
inclusão da pessoa com deficiência. As “gentilezas”, como dito por Alessandro, PCDF, fazem
diferença na vida de qualquer pessoa. A princípio, esses exemplos nos trazem alguma
esperança. Porém, os relatos vão além da gentileza, que em algumas situações pode inclusive
ser motivada por sentimentos de pena.
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Apesar dessa reflexão não ter feito parte dos relatos dos Blogs, trata-se dos
estereótipos de “vítima, vilão e super-herói” (AMARAL, 1998; MAIA, 2006; MOURA;
1992). Ou seja, a pessoa com deficiência ora é vista como uma pessoa extraordinária por viver
com uma deficiência, ora alguém que merece piedade por esta condição desvantajosa e ora
alguém que sobrepuja os direitos dos outros ou está pagando por algum erro do passado.
Moura (1992) argumenta que, diante de tantas barreiras, a crença de “coitadinho” ou de
“super-herói” fica fortalecida. Segundo Maia (2006), é por meio de crenças como essas que o
preconceito e a discriminação se reproduzem.

É, portanto, o portador de deficiência um coitadinho em potencial, com mil e uma
barreiras a serem vencidas, todas elas a impedi-lo de ter uma vida normal. Ele com
perseverança vai conquistando posições e aí vira um super-herói sem direito à sua
humanidade. Não pode errar, não pode falar palavrão, não pode se irritar, não pode
faltar ao trabalho, é assexuado, enfim, deixou de ser um cidadão comum para virar
um mito. Um exemplo a ser seguido, com uma grande diferença: ninguém gostaria
de estar no lugar dele ou ter um filho como ele, pois todos têm consciência das
barreiras que eles mesmos criam (MOURA, 1992, p.95).

Ser reconhecido e acolhido em suas necessidades traz modificações na vida de
qualquer pessoa, principalmente em relação à participação social. Sem a ajuda dos amigos e
familiares alguns desafios para a inclusão permaneceriam insolúveis, seja para passear em um
bar, dançar, ter acesso às tecnologias disponíveis na atualidade ou aprender aquilo que deveria
ter sido ensinado na escola.
Os relacionamentos familiares são apontados por Maia (2009; 2011) e por Maia;
Ribeiro (2010) como facilitadores ou dificultadores do processo de aceitação de si mesmo e
no enfrentamento dos desafios impostos pelo cotidiano. Familiares e amigos compartilham ao
menos de uma parte de nossa rotina, tornando-se imprescindíveis para que a pessoa com
deficiência seja acolhida em suas necessidades e tenha seu potencial reconhecido, seja para
trabalhar, estudar ou se relacionar.
Porém, este suporte deve ser o estritamente necessário, para não incorrermos no risco
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de adotar uma postura assistencialista, pautada na vitimização ou supervalorização da pessoa
em razão de sua deficiência, o que nada tem de inclusivo. O processo de inclusão deve passar
pelo processo de empoderamento dessa pessoa, no sentido de promover sua máxima
potencialidade e autonomia, e da conscientização de que não excluir é diametralmente oposto
ao incluir.
De todo modo, pode-se ressaltar que as atitudes fazem a diferença ao se falar de
inclusão, elas favorecem ou dificultam a relação da pessoa com deficiência com a sociedade,
com ela mesma e a superação de outras condições limitantes. Mas devemos nos atentar àquilo
que está por trás dessas atitudes, se um sentimento de pena ou por reconhecer o outro
enquanto pessoa dotada de necessidades e direitos.
Os blogueiros analisados se mostram conscientes do quanto suas atitudes e o Blog
interferem em seu dia a dia e em sua identidade social. Os relatos sugerem um paralelo de sua
aceitação com as relações estabelecidas em seu meio social, se sentindo incluídos
efetivamente quando suas necessidades são respeitadas e seu potencial estimulado.
Um bom exemplo é o relato de Alessandro, PCDF, quanto ao ambiente de trabalho
encontrado em um de seus empregos. A possibilidade de crescimento pessoal e
desenvolvimento de uma autoestima positiva por meio do trabalho, também foram destacados
por Mariana, PCDV. Por outro lado, Lakshmi, PCDA, diz emocionar-se diante de uma
criança que demonstra atitudes em favor da inclusão.
Evidencia-se também o papel que o Blog desempenha na divulgação e luta pelos
direitos. Principalmente as blogueiras, Mariana, PCDV, e Lakshmi, PCDA, fazem diversos
apelos em relação aos próprios direitos e demonstram que lutam de fato não só pelos direitos
da PCD, mas, em alguns casos, de qualquer pessoa.
Tais resultados alinham-se com o proposto por Rocha (2003), Amaral; Recuero;
Montardo (2009), Horst; Vieira (2008) e Luiz; Nuernberg (2013). Esses autores colocam o
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Blog como produto e produtor do individual e do coletivo, propiciando a tomada de
consciência, ações para efetivar seus próprios direitos e para contrapor-se à identidade
estigmatizada atribuída historicamente a esses sujeitos.
Por meio da análise dos relatos percebemos que as barreiras atitudinais ocorrem em
praticamente todos os contextos sociais: para ter acesso aos recursos de TA, para um
diagnóstico preciso e tratamento humanizado na saúde, para que seus direitos sejam
respeitados, para trabalhar, estudar, usar o caixa eletrônico ou a internet, se divertir, enfim,
viver como qualquer pessoa. Como se as demais barreiras já não fossem suficientes, as
atitudes desfavoráveis da sociedade em relação à pessoa com deficiência potencializam
exponencialmente a marginalização e dilapidação dos direitos humanos dessas pessoas. As
barreiras atitudinais, também entendidas como preconceitos, impedem ou dificultam a
aproximação do outro, do diferente, e o manejo digno das situações adversas que podem
surgir nessa relação (AMARAL, 1998).
O “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011) aponta o que já é possível
inferir pelo discutido até aqui. Mesmo que se eliminem as barreiras físicas, sensoriais, ou
qualquer outra não enunciada neste trabalho, as atitudes preconceituosas continuarão
erguendo muros para a plena cidadania. Portanto, não haverá inclusão de fato enquanto não
nos conscientizarmos e mudarmos tais atitudes em relação à pessoa com deficiência,
abandonando a postura de “avestruz” (AMARAL, 1998).
Ao lidar com tanto desconhecimento e preconceito, a pessoa com deficiência acaba
muitas vezes aceitando, mesmo que contrariada, essas condições, e até internalizando o
estigma de uma pessoa de menor valor social. Fato observado nos relatos dos blogueiros
sobre a dificuldade de aceitação de si mesmo – Mariana, PCDV e Lakshmi, PCDA - ou na
postura condescendente dos três quando alguns de seus direitos não são respeitados.
Com base na literatura exposta anteriormente (GOFFMAN, 1963; ARANHA 2001;
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MAIA; RIBEIRO, 2010; MAIA, 2006, 2009, 2011; MOURA, 1992; AMARAL, 1998)
pode-se afirmar que o desconhecimento e o preconceito historicamente construídos são a
causa de tais atitudes. Quando os estigmas são incorporados, afetam a autoestima e a
aceitação de si mesmo pela pessoa com deficiência.
O “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011) ilustra a realidade vivida
pelas pessoas com deficiência, também evidente nos textos analisados. Pessoas com
deficiência, que cotidianamente têm de enfrentar o estigma e preconceito, acabam evitando
lugares, situações e até mesmo abrindo mão de seus direitos. Em razão desse processo
marginalizante, surgem sentimentos, pensamentos e emoções que levam a comportamentos de
fuga e esquiva, como uma forma de evitar essas atitudes negativas.
Um relato que ilustra muito bem esse processo é o de Mariana, PCDV. Em seu
período escolar ela passou por diversas situações aversivas causadas ou potencializadas pelo
preconceito e pelo desconhecimento em como lidar com sua condição. Ao mesmo tempo em
que ela, juntamente com sua família, desenvolveu estratégias para superar o que ocorria na
escola, também apresentava reações emocionais consideráveis, nas aulas de Educação Física
por exemplo. Também tinha vergonha de sua condição e no período analisado neste estudo
confessou que acaba abrindo mão de certos direitos e tem dificuldade em usá-los em prol de si
mesma.
Fato sutilmente observado no relato de Lakshmi, PCDA, que mesmo contrariando as
indicações médicas, sempre lutou pela possibilidade, sabidamente remota, de voltar a ouvir. A
autora defende essa possibilidade como algo que, por meio do implante coclear, deve ser
buscado por PCDA e suas famílias. Além disto, procura deixar claro que, mesmo atualmente,
apavora-se com a hipótese de que talvez nunca mais escute, ainda que este escutar seja
diferente de antes de perder a audição.
Mesmo com tantas dificuldades, por meio dos relatos e da conscientização de seu

117

papel na busca pela inclusão, os blogueiros demonstram que é possível e necessário lutar pela
sua cidadania, reconhecendo seu valor social, denunciando violação de direitos e se
posicionando em relação ao que lhes afeta direta ou indiretamente. Além de condizente com o
exposto na literatura (NARDI ET AL, 2004; AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009;
DI LUCCIO; NICOLACCI-DA-COSTA, 2010) essas atitudes alinham-se com ações
propostas pelo “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011) para que as
recomendações pautadas no levantamento sobre a realidade mundial da pessoa com
deficiência sejam efetivadas.
Ademais, as sensações, percepções e os sentidos permeiam a relação do ser humano
com o mundo ao seu redor. A deficiência transforma esse sentir-se e perceber-se em relação
ao ambiente e a si mesmo, com singularidades e alterações de funcionalidade inerentes a cada
uma delas.
Por tal motivo, tecnologias assistivas ou estratégias funcionais são importantíssimas
em qualquer condição que afete a própriocepção e a percepção do mundo ao redor. Nossos
blogueiros citam desde audiodescrição, audiolivro, bengala, leitor de tela, implante coclear,
uso de contrastes visuais, posições e estratégias sexuais e até mesmo modos de adoçar seu
café.
Alessandro, PCDF, não traz muitos relatos que compõem a categoria acessibilidade
sensorial. Provavelmente porque, apesar da lesão medular afetar sua sensibilidade a certos
estímulos, inclusive sexuais, ela não é tão limitante para sua funcionalidade quanto para
Mariana, PCDV, e Lakshmi, PCDA. Porém, seu relato incorpora e ao mesmo tempo contradiz
mitos e conteúdos de repressão sexual relacionados à sexualidade da mulher e da pessoa com
deficiência (MAIA; 2006, 2009, 2011; MAIA; RIBEIRO, 2010).
Estímulos auditivos e perceptivos são essenciais para que Mariana, PCDV, consiga ler
um livro, assistir a um espetáculo, utilizar o caixa eletrônico, conversar com seus colegas ou
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proteger-se das barreiras do ambiente. Para Lakshmi, PCDA, são de fundamental importância
para suas relações sociais, permitidas essencialmente pelo uso do IC, enaltecido por ela como
o melhor recurso, apesar das dificuldades em (re)aprender a ouvir.
Para os participantes da pesquisa realizada por Lopes (2010), utilizar a língua de sinais
é um marco social que sinaliza a sua autoafirmação como diferente, cujas necessidades devem
ser respeitadas. Porém, tal postura e meio de comunicação nem sempre é adotada por todas as
pessoas com deficiência auditiva. Ela aponta que a adoção da preferência comunicacional,
seja língua de sinais ou oralista, está relacionada a contextos sociais diversos, denotando a
heterogeneidade que permite diferenciar em termos de identidade os surdos das pessoas com
deficiência auditiva.
Por isso, considera-se que uma pessoa com deficiência auditiva usuária de língua de
sinais não considere o IC tão importante assim nesse processo, já que é capaz de interagir com
o mundo por outros meios. Porém, estímulos visuais são fundamentais para que surdos ou
pessoas com deficiência auditiva consigam compreender melhor o que está sendo dito por
alguém, seja em uma programação de TV ou no atendimento bancário, por exemplo (WHO,
2011).
Alessandro, PCDF, não trouxe, no período de postagens analisado, nenhum relato
relacionado à barreira sensorial. Como dito anteriormente, isso não significa que PCDF não
tenham dificuldades relacionadas à questão sensorial. Talvez o blogueiro não estivesse
vivenciando alguma situação de barreira sensorial que motivasse uma postagem no Blog
durante o período analisado.
Por meio dos relatos, é possível afirmar que as barreiras sensoriais interferem
significativamente na rotina da pessoa com deficiência, mas também podem dificultar a vida de
qualquer pessoa. Em algumas situações, Mariana, PCDV, e Lakshmi, PCDA, citam alguns
exemplos de como essas barreiras poderiam ser facilmente eliminadas, com recursos muitas
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vezes simples, como uso de um fone de ouvido, legenda, leitura labial, uso de contrastes ou
sinalização tátil.
Em razão da importância funcional dos sentidos para qualquer pessoa, seja relacionada
à própriocepção, à comunicação, à autopreservação ou à percepção do ambiente em suas
singularidades, a busca de uma sociedade inclusiva envolve repensá-la em seus aspectos
sensoriais. Portanto, acessibilidade sensorial envolve facilitar e promover a inclusão da pessoa
com deficiência em seu universo social, que também tem componentes sensoriais.
Baseando-se na literatura estudada, nos relatos dos Blogs de pessoas com deficiência e
na análise acima realizada, é possível perceber a complexidade do processo de inclusão.
Sobretudo, evidencia-se a urgência de dar voz e visibilidade a esta causa histórica, cuja
realidade se modifica a cada dia. Ademais, ressalta-se que: “O ambiente de uma pessoa tem um
enorme impacto sobre a experiência e a extensão da deficiência. Ambientes inacessíveis criam
deficiência ao criarem barreiras à participação e inclusão.” (WHO, 2011, p.4)
Acima de tudo, falar de acessibilidade e barreiras físicas ou sensoriais implica em
refletir sobre as atitudes por trás deste modo de conceber os ambientes e interações sociais.
Por mais que haja barreiras, as atitudes é que acabam dando o colorido no processo de
inclusão. Mesmo que sejamos capazes de eliminar todas as barreiras, físicas, sensoriais e
aquelas não evidenciadas neste estudo, mas não alteremos nosso modo de pensar e agir em
relação à pessoa com deficiência, a inclusão se dará pela metade. Se é que é possível conceber
inclusão sem mudança de atitude em relação à diversidade humana.
As diretrizes apontadas no “Relatório Mundial sobre a Deficiência” (WHO, 2011) e na
“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” (BRASIL, 2009; ONU, 2006)
indicam uma atuação que promova a máxima potencialidade da pessoa com deficiência,
autonomia, conscientização e acesso aos seus direitos, a partir das dificuldades e necessidades
encontradas em seu cotidiano, com o intuito de promover inclusão e qualidade de vida. Tais
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ações abrangem as próprias pessoas com deficiência, suas famílias, organizações e
movimentos sociais, bem como profissionais envolvidos nessa temática, inclusive
politicamente.
Nesse estudo, os Blogs se mostraram um meio eficaz para conhecer melhor a realidade
de pessoas com deficiência no Brasil. Configuraram-se alinhados com o proposto pela
literatura e estudos já realizados, constituindo-se como um espaço de organização de
vivências pessoais estruturantes de sua personalidade, mobilização social e conscientização na
busca por seus direitos para a plena cidadania, o que pode facilmente ser percebido nos relatos
em que os autores evidenciam a necessidade da luta por seus direitos. Este fenômeno,
estudado aqui de modo exploratório, é desvelado a partir da constatação de os relatos
registrados nos Blogs serem a possibilidade de expressão da realidade vivida e sentida pelos
seus autores, no caso pessoas com deficiência (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009;
ROCHA, 2003; GURAK; ANTONIJEVIC 2008; HORST; VIEIRA, 2008; LUIZ;
NUERNBERG, 2013; HERRERA; PASSERINO, 2008; MONTARDO; PASSERINO, 2006).
As leis representam avanços importantes no processo de inclusão, sendo resultantes de
uma busca por delimitar e orientar as ações de uma sociedade. Porém, é evidente pelos relatos
que sua efetividade está aquém do necessário. Sem fiscalização efetiva e conscientização da
população, tornam-se meros textos impressos em papel timbrado. Tanto que, apesar de já
existir a “Declaração Universal dos Direitos Humanos” foi necessária a elaboração da
“Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência”, que, apesar de suas
peculiaridades, resume-se em uma carta pautada nos direitos humanos que já deveriam estar
sendo cumpridos.
A análise dos relatos denuncia os desafios e conquistas no processo de inclusão, vista
pelo ângulo de seus autores, inseridos em um contexto social de busca pela efetivação dos
direitos da pessoa com deficiência. Contexto este carregado de uma historicidade de exclusão
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e preconceito, inserindo-os em um grupo cujos estigmas, apesar de nem sempre facilmente
visíveis, persistem no imaginário social (ALMEIDA; 2007; ARANHA, 2001; JANNUZZI,
2004; GOFFMAN, 1963; MAIA, 2009; 2011; MAIA; RIBEIRO, 2010; MENDES, 2006;
MENDES, RODRIGUES, CAPELLINI, 2003; LEÃO, 2004; RODRIGUES; MARANHE,
2009; 2010).
Portanto, cada autor dos Blogs analisados, ao se nomear pertencente a esse grupo
social, permite ao público que compartilhe a realidade vivida que pode ser comum a muitas
outras pessoas. Conforme o relato dos blogueiros, explicitado principalmente por Lakshmi,
PCDA, o Blog revelou-se também como uma rede de apoio social. Apesar de esta não ser, na
maioria das vezes, a motivação principal para iniciar um Blog (NARDI ET AL, 2004), é algo
que acaba se desenvolvendo nesse processo e é percebido pelos autores.
Logicamente que cabem algumas ressalvas quanto às limitações desse estudo. Por
meio dos relatos, é possível perceber que as condições sociais e econômicas dos autores não
condizem com a realidade da maior parte das pessoas com deficiência e nem com a maioria
de nossa população. Nossos blogueiros possuem ensino superior, estão empregados, tem
acesso à internet e recursos tecnológicos inacessíveis para a maior parte das pessoas. Isso nos
força a pensar que a realidade vivida pelos cidadãos brasileiros é permeada pela exclusão de
tal modo que talvez haja muito mais excluídos ou não-incluídos do que imaginamos.
Maia (2006) lembra que as condições objetivas de vida, isto é, as condições sociais,
econômicas, educacionais em que a pessoa com deficiência irá se desenvolver têm grande
importância no modo como ocorrerá a inclusão e até mesmo sua reabilitação. Portanto,
trata-se de uma variável intrinsecamente presente nos textos analisados.
Motivos para buscar a inclusão e cidadania plena de todas as pessoas não faltam.
Todavia, ao que percebemos nos relatos, o mundo, por diversos motivos, está carente de ações
para que esse processo se torne realidade.
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Dutra (2007) defende a importância da participação dos conselhos e movimentos
sociais na elaboração de políticas públicas, para que seja respeitada a emancipação da PCD e
se garanta a legitimidade de ações afirmativas no tocante à inclusão. Para o autor:

Nesse sentido, vivemos um momento histórico fecundo. Percebe-se uma tomada de
posição da sociedade civil que, ao rever o conceito de democracia participativa,
estabelece diálogo franco com o poder público na tentativa de construir juntos ações
capazes de gerar autonomia e sepultar a concepção de que toda pessoa com
deficiência deve ser tutelada por profissionais, amigos e familiares. (DUTRA, 2007,
p. 117)

Para modificar uma realidade com raízes históricas tão profundas é preciso
engajamento social e luta política, algo desestimulado pelo modo de produção capitalista e
dificultado pelas demandas impostas no cotidiano. Porém, grandes conquistas que hoje são
realidade foram conquistadas por movimentos sociais que lutaram pela efetivação dos seus
direitos. Uma ferramenta que se mostrou útil a esse processo é o Blog temático, que mesmo
não sendo seu foco principal, acaba se tornando educativo quanto ao engajamento na luta e
divulgação dos direitos desse grupo social, bem como de denúncia de estigmas e ações
marginalizantes. Porém, ao mesmo tempo, demonstra possibilidades de transformação dessa
realidade muitas vezes tão distante.
O ser humano é um ser social capaz de pensar, sentir e agir em sua realidade e ainda é
produto e produtor de uma sociedade, que pode ser menos ou mais inclusiva. Sendo os
benefícios da inclusão algo capaz de modificar a vida de todas as pessoas, conclui-se que a
responsabilidade de transformar essa realidade, aproximando-a da inclusão é também de todos
os cidadãos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão constitui-se enquanto uma necessidade a ser conquistada para a efetivação
dos direitos humanos e da pessoa com deficiência. Incluir envolve compreender o outro,
estimular suas capacidades e auxiliá-lo em suas necessidades, de forma a promover seu
máximo desenvolvimento humano possível. Portanto, implica em lutar por uma vida digna
para todos os cidadãos.
Com o intuito de colaborar para uma sociedade inclusiva, nos propusemos a nos
aproximar da realidade da pessoa com deficiência quanto à acessibilidade e barreiras no
processo de inclusão, utilizando como recurso para este fim a análise de seus Blogs. Para nos
aprofundar nesse tema, perpassamos os vieses históricos e culturais da inclusão da pessoa
com deficiência, sendo a inclusão digital inerente a esse processo.
Ao analisar algumas pesquisas já realizadas, vimos que os Blogs ainda são uma fonte
documental pouco explorada pelas ciências humanas, exceto pelas áreas da educação e
comunicação social. Mas, nessa pesquisa, acreditamos que os Blogs revelaram-se como um
meio eficaz para a compreensão da realidade vivida pela pessoa com deficiência em nosso
país. Além de permitir o acesso facilitado a uma imensidão de dados, característico de uma
tecnologia de informação e comunicação, tratam-se de relatos puramente elaborados a partir
da necessidade do próprio autor e do público ao qual pretende alcançar.
Pelos relatos dos blogueiros, é possível nos aproximarmos dos sentimentos e
necessidades reais, nem sempre atendidas pelo meio social, suscitando possibilidades de
transformação. Os dados obtidos alinham-se com a literatura consultada, que defende o papel
dos Blogs no acesso ao dia a dia da pessoa com deficiência e às principais barreiras e recursos
de acessibilidade enfrentados na busca pelo exercício da plena cidadania.
Os resultados apontam que muito se avançou para uma sociedade mais inclusiva, se
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compararmos com o histórico da relação entre sociedade e as pessoas com deficiência. Boa
parte das prefeituras, estabelecimentos comerciais, familiares e projetos sociais mostram uma
preocupação - ainda que muitas vezes motivadas por lei – em fornecer um ambiente
arquitetonicamente mais adequado. Os avanços nas tecnologias assistivas permitem que uma
pessoa com deficiência utilize o serviço de um banco de forma autônoma, escutem o coração
de seu familiar batendo ou consigam assistir a uma peça de teatro sem perder os elementos
cênicos. As pessoas conseguem olhar para a pessoa com deficiência estimulando seu
potencial e oferecendo o suporte necessário para a superação das barreiras apresentadas no
cotidiano.
As pessoas com deficiência passaram a se enxergar ativas nesse processo,
estimulando, por meio do Blog, a busca pela aceitação de sua condição, maior autonomia e
luta pelos próprios direitos e também de outras pessoas. Do ponto de vista dos blogueiros com
deficiência, pudemos compreender quais condições promovem sua inclusão, tais como:
suportes, tecnologia assistiva, adaptações, design universal, leis, condição socioeconômica,
informação, rede de apoio social e, principalmente, atitudes que empoderam e reconhecem as
suas necessidades e promovem acessibilidade. Entretanto, as barreiras cotidianas desveladas
pelos blogueiros com deficiência levantam uma indagação: vivemos atualmente a inclusão
enquanto fato e direito?
Após a análise material dos relatos, constatamos que o preconceito e o
desconhecimento seguem permeando o traquejo social da pessoa com deficiência, fazendo
com que essas pessoas se exponham a situações vexatórias na escola, no trabalho e em
estabelecimentos comerciais. Condições que, aliadas a barreiras físicas, sensoriais, entre
outras não exploradas aqui, revelam-se frutos de um longo processo histórico de
estigmatização que caracterizam profundos desafios para uma sociedade inclusiva.
A dificuldade na efetivação dos direitos humanos não é enfrentada somente pela
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pessoa com deficiência, muito menos as barreiras do cotidiano. Quantas pessoas no mundo
têm dificuldade de acesso ao trabalho digno, moradia, saúde, escola e alimentação de
qualidade?
Ainda assim, quando dividimos os dados e comparamos pessoas com e sem
deficiência, é evidente a discrepância. Apesar de dificultar a vida de qualquer um, condições
precárias de acessibilidade e respeito aos direitos humanos afetam muito mais a autonomia e o
desenvolvimento humano de uma pessoa com deficiência.
Pode-se afirmar, a partir da análise das postagens nos Blogs, que quase todas as
situações relatadas mesclam acessibilidade e barreiras, em maior ou menor grau. Porém, o
modo como as pessoas com deficiência e aqueles ao seu redor agem diante dessas situações
auxiliam ou prejudicam a superação das demais barreiras.
Os dados também evidenciam que a pessoa com deficiência apreende e carrega
consigo todo o histórico social de exclusão, expresso em sentimentos de menos-valia e
dificuldade em aceitar sua condição. Situações de acessibilidade real ou barreiras
intransponíveis trazem à tona sentimentos que afetam positiva ou negativamente o modo da
pessoa ser e agir no mundo.
Diante das contribuições e limitações do presente estudo, propõe-se a realização de
novas pesquisas. Inicialmente, sugere-se aprofundar esta pesquisa: ampliar a amostra e buscar
maior variabilidade em termos de gênero, faixa etária, grau de instrução e condição
socioeconômica. Outras possibilidades de exploração científica do tema envolvem: aplicar
esse modelo às demais condições, permanentes ou transitórias, que envolvem perdas
funcionais, tais como envelhecimento, autismo, transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade, síndromes, doenças raras, etc; investigar se há diferença nos relatos sobre
acessibilidade e barreiras entre pessoas com deficiência congênita e com deficiência adquirida
tardiamente; descrever como essa realidade é percebida por pessoas sem deficiência,
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familiares, profissionais e políticos.
Enfim, é preciso nos aproximar do cotidiano da pessoa com deficiência para que
possamos perceber o que necessita ser aprimorado na busca pela inclusão. Pois só é possível
modificar algo se partirmos do conhecimento dessa condição, ouvindo e compreendendo o
que essas pessoas necessitam e traçando juntos caminhos possíveis.
Ademais, pessoas com deficiência podem e devem levar uma vida que deveria ser
comum a todos: trabalhar, estudar, namorar, passear e lutar pelos seus direitos. Entretanto,
para essas pessoas, os desafios encontrados nessas situações ainda são maiores.
Talvez essa possa ser a grande motivação para novos estudos e novas ações, conhecer
essa realidade e transformá-la para que todos possam viver com qualidade de vida. Contudo, é
impreterível realizar novas pesquisas, para que todas as facetas do fenômeno da inclusão sob a
ótica das barreiras e acessibilidade no cotidiano sejam minimamente conhecidas.
Conclui-se que a responsabilidade social em modificar essa realidade, rumo a uma
inclusão é um dever de todos para todos. Porém, profissionais e cientistas, principalmente da
área de humanas, historicamente são os pioneiros em realizar uma leitura crítica das práticas e
valores sociais. Portanto, sua função social inexorável é estar atento às armadilhas até então
camufladas e propor novos caminhos que nos permitam chegar cada vez mais próximo dos
ideais de uma sociedade inclusiva.
A inclusão e o exercício da plena cidadania podem parecer utópicos diante dos
desafios visualizados nesse trabalho. Mas, absolutamente, as conquistas atuais um dia também
foram consideradas meros devaneios idealistas. Portanto, nos resta lutar, por meio do
engajamento social, político e acadêmico, para que esses sonhos um dia se tornem realidade.
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