
Orientações para seguir no seu contato com Pessoa
com Deficiência 



Ao falar com pessoa com deficiência utilize o termo: “pessoa com deficiência (física, auditiva, visual ou
intelectual)”,  evitando usar os termos “portador de deficiência”, “pessoa com necessidades especiais” ou
“portador de necessidades especiais”;

Não utilizar termos pejorativos tais como :

“deficiente”, “aleijado”, “inválido”, “mongol”, “excepcional”, “retardado”, “incapaz”, “defeituoso” etc

Pessoas com deficiência física

Ao se comunicar com uma pessoa cadeirante, tenha em mente que para uma pessoa sentada é incômodo
ficar olhando para cima por muito tempo. E sendo assim, ao conversar por mais tempo, lembre-se de
sentar, para que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível.

Não se apoiar em bengalas e muleta, apoiar-se na cadeira de rodas é tão desagradável como fazê-lo numa
cadeira comum onde uma pessoa está sentada.

Ao empurrar uma pessoa em cadeira de rodas, faça-o com cuidado. Preste atenção para não bater naqueles
que caminham à frente, mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa com deficiência.

Pessoas com deficiência visual

É bom saber que nem sempre as pessoas com deficiência visual precisam de ajuda. Se encontrar alguém
que pareça estar em dificuldades, identifique-se, faça-a perceber que você está falando com ela e ofereça
seu auxílio.

Nunca ajude sem perguntar como fazê-lo. Caso sua ajuda como guia seja aceita, coloque a mão da pessoa
no seu cotovelo dobrado. Ela irá acompanhar o movimento do seu corpo enquanto você vai andando.
Num corredor estreito, por onde só é possível passar uma pessoa, coloque o seu braço para trás, de modo
que a pessoa cega possa continuar seguindo você.

É sempre bom avisar,  antecipadamente, sobre a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos e
outros obstáculos durante o trajeto.

Não se deve brincar com um cão-guia, pois ele tem a responsabilidade de guiar o dono que não enxerga e
não deve ser distraído dessa função.

Pessoas com paralisia cerebral

Trate a pessoa com paralisia cerebral com a mesma consideração e respeito que você usa com as demais
pessoas.

Quando encontrar uma pessoa com paralisia cerebral, lembre-se que ela tem necessidades específicas, por
causa de suas diferenças individuais, e pode ter dificuldades para andar, fazer movimentos involuntários
com pernas e braços e apresentar expressões estranhas no rosto.

Não se intimide, trate-a com naturalidade e respeite o seu ritmo, porque em geral essas pessoas são mais
lentas. Tenha paciência ao ouvi-la, pois a maioria tem dificuldade na fala. Há pessoas que confundem esta
dificuldade e o ritmo lento com deficiência intelectual.



Pessoas com deficiência auditiva

Não é correto dizer que alguém é surdo-mudo. Muitas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a
falar. Algumas fazem a leitura labial, outras não.

Ao falar com uma pessoa surda, acene para ela ou toque levemente em seu braço, para que ela volte sua
atenção para você, se posicionando de frente para ela, deixando a boca visível de forma a possibilitar a
leitura labial, evitando  fazer gestos bruscos ou segurar objetos em frente à boca. Fale de maneira clara,
pronunciando bem as palavras. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar mais
devagar.

Caso esteja utilizando a máscara, de proteção facial, se for possivel, retire e mantenha distância, pois uma
pessoa surda, poderá ter dificuldade de lhe entender, caso não retire a máscara.

Ao falar com uma pessoa surda, procure não ficar contra a luz, e sim num lugar iluminado.

Enquanto estiver conversando, mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa surda
pode achar que a conversa terminou.

Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção. Se tiver dificuldade para compreender o que ela está
dizendo, não se acanhe em pedir para que repita. Geralmente, elas não se incomodam em repetir quantas
vezes for preciso para que sejam entendidas. Se for necessário, comunique-se por meio de bilhetes. O
importante é se comunicar.

Mesmo que pessoa surda esteja acompanhada de um intérprete, dirija-se a ela, e não ao intérprete.

Pessoas com deficiência intelectual

Você deve agir naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual.

Trate-a com respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a
como adolescente, e se for uma pessoa adulta, trate-a como tal.

Não a ignore. Cumprimente e despeça-se dela normalmente, como faria com qualquer pessoa.

Não superproteja a pessoa com deficiência intelectual. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o
que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário.

Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender,
mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais.


