
 
 

Esta atividade foi criada pelo Programa Escola Brasil, programa de voluntariado corporativo do Santander Brasil. Conheça e saiba 

mais em https://voluntariadostd.v2v.net/. Este material está licenciado sob Creative Commons-Atribuição-Uso não comercial-

Partilha. Isso significa que o conteúdo pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem finalidade comercial, sempre fazendo 

referência ao Programa Escola Brasil e desde que as obras criadas a partir dele sejam licenciadas de acordo com os mesmos termos. 

1 

 

Cidade para Todos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mais de um bilhão de pessoas – 15% da 

população mundial – convivem com algum 

tipo de deficiência. Um quinto deste total, ou 

seja, 200 milhões de pessoas, experimentam 

dificuldades funcionais expressivas. Os dados 

são do Relatório Mundial sobre a Deficiência, 

da Organização Mundial de Saúde. O 

documento mostra que pessoas com 

deficiência enfrentam condições sociais e 

econômicas mais adversas que as demais, 

com baixo índice de escolaridade, dificuldade 

no acesso à saúde, menor empregabilidade e 

maiores taxas de pobreza. Essas condições 

são agravadas pelas barreiras que impedem o 

pleno ingresso das pessoas com deficiência na 

vida econômica, cívica e comunitária. Entre 

elas, estão a falta de acessibilidade em 

prédios e vias públicas, carência de transporte 

adequado e ausência de adaptação em 

recursos tecnológicos. Garantir a igualdade de 

oportunidades, empoderar e promover a 

inclusão social de todos está entre as metas 

do 10o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável.

  

Redução das
desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos

países e entre eles
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta ação é sensibilizar os alunos 

para a importância da inclusão das pessoas com 

deficiência em todas as esferas da sociedade, 

incentivando-os a compreender e reconhecer o 

potencial de realização dessa expressiva parcela 

da população que vive alijada da vida econômica 

e comunitária. 

A atividade envolve a realização de dois 

encontros com os alunos: 

• Encontro 1 – Exibição do filme 

“Vermelho Como o Céu”, seguida de roda 

de conversa.  

• Encontro 2 – Os alunos 

pesquisam/analisam boas práticas de 

inclusão e participação social de pessoas 

com deficiência e compartilham com os 

demais o que aprenderam. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[               ] PASSO 1: Conhecer os materiais que 

serão utilizados. 

[               ] PASSO 2: Apresentar proposta à escola. 

[               ] PASSO 3: Engajar os professores e 

organizar a atividade.  

[               ] PASSO 4: Exibição do filme e bate-papo 

com os alunos.  

[               ] PASSO 5: Segundo encontro com os 

alunos: pesquisa e reflexão. 

 [              ] PASSO 6: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para o facilitador 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Estudantes do 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

• Alunos do Ensino Médio, EJA e jovens 

aprendizes. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  

 
 

Assista ao filme Vermelho Como o Céu, que retrata a vida do garoto Mirco (Luca Capriotti). Ele adora cinema e 

vive uma infância como qualquer outra criança na cidade de Toscana, Itália, nos anos 70, até que se fere 

brincando com uma arma de fogo e perde a visão. Mirco é rejeitado pela escola pública que frequenta e é 

transferido para uma instituição de deficientes visuais em outra cidade (Gênova). Lá ele descobre um velho 

gravador, com o qual passa a criar histórias sonoras. O filme é baseado em uma história real. 

Antes de entrar em contato com a escola, leia a descrição dos passos 3 e 4 da atividade e as informações para 

o facilitador. 

 

 

 

  

 

Agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta. Possivelmente, a articulação será 

encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar professores e turmas mais adequadas para 

a atividade. Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Sensibilizar os alunos para as potencialidades e necessidades das pessoas com deficiência. 

o Mostrar que, para que essas pessoas se desenvolvam plenamente, é preciso aprimorar as 

condições de acessibilidade e de inclusão nos diversos espaços da cidade.  

• Definir o melhor momento para a realização: pode ser no Dia Nacional de Luta dos Portadores de 

Deficiência (21/9) ou qualquer outra data.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 
o O voluntário: propõe e executa a atividade em parceria com a escola. 

o A escola: garante o envolvimento dos professores e alunos. 

• Checar a disponibilidade dos recursos necessários para a exibição do filme, computador e internet 

para os alunos fazerem a pequisa. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

PASSO 1 

PASSO 2 

Conhecer os materiais que serão usados na atividade 

Apresentação e planejamento da ação 

 

ESCOLA INCLUSIVA 

Conheça a história da professora Eliane Cristina Correa, do CEU Navegantes, em São Paulo. Cadeirante, é 

ela responsável pelo Atendimento Educacional Especializado da escola. Neste vídeo do Canal Futura, ela 

ajuda a entender as principais dificuldades vividas pelas pessoas com deficiência e mostra a estrutura 

que as escolas precisariam ter para favorecer a inclusão. VEJA O VÍDEO 

 

 

 

 

VER O VÍDEO 

http://educa-tube.blogspot.com.br/2012/02/vermelho-como-o-ceu.html
https://www.youtube.com/watch?v=ieasHdgWDJA
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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Esta é uma etapa preciosa, visto que é uma boa oportunidade para engajar o grupo de professores. Marque 

uma reunião com os docentes indicados para conduzir a atividade junto com você. Explique a proposta, 

mencionando que o objetivo é provocar reflexões sobre as potencialidades das pessoas com deficiências, 

medidas e ações capazes de promover a acessibilidade.  

Situe que a ação é inspirada no 10º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – Redução das Desigualdades e 

que, para que ele se concretize, é preciso eliminar as barreiras que impedem o pleno ingresso de todas 

pessoas, incluindo aquelas com deficiência, aos espaços e vias públicas da cidade, prédios e transporte. 

A seguir, esclareça que a ideia é que sejam realizados dois encontros: 

1º Encontro: os alunos assistirão ao filme Vermelho Como o Céu, de Cristiano Bortone, que retrata a história 

real de Mirco Mencacci, criativo e renomado editor de som, com deficiência visual, da Itália. Em seguida, será 

realizada uma roda de conversa com a turma. Disponibilize o filme para que os professores possam assistir e, 

assim como você, se preparem para o debate.  

2º Encontro: os professor(es) e voluntário(s) conduzem uma conversa sobre o filme, refletindo a respeito das 

medidas que, na percepção dos alunos, viabilizam o acesso e a participação das pessoas com deficiências nos 

espaços públicos. Em seguida, a turma fará uma pequisa na internet para descobrir boas experiências de 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência implementadas por órgãos públicos, escolas, 

organizações da sociedade ou empresas. Caso a internet são seja uma opção, você poderá levar materiais 

impressos para serem analisados pelos alunos.  

Acolha as contribuições dos professores, defina com eles as turmas que serão envolvidas e as datas dos 

encontros em sala de aula. 

 

 

  

 

 

 

Na data combinada com o(s) professor(s), entre na sala de aula, apresente-se e explique que a proposta é que 

a turma faça uma atividade relacionada ao universo das pessoas com deficiência. Inicie a conversa levantando 

com a turma suas percepções acerca das questões que envolvem o cotidiano dessas pessoas, estimule todos a 

falar. Para isso, faça algumas perguntas, como:  

• Há algum aluno com deficiência na sala ou escola? 

• Fora da escola, você conhece uma pessoa com deficiência? 

• Quais tipos de deficiências podem existir? 

Dando continuidade, situe rapidamente que, no Brasil, quase um quarto da população convive com 

dificuldades motoras, auditivas, visuais e intelectuais e que o tema é tão importante, em todo o mundo, que 

PASSO 3 

PASSO 4 

Engajar os professores e organizar a atividade  

 

Exibição do filme e bate-papo com os alunos 

TEMPO NECESSÁRIO: 2 horas  

v 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
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foi inserido como uma das metas do 10º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que busca 

promover a inclusão social, econômica e política de todos. 

Em seguida, diga que assistirão juntos ao filme Vermelho Como o Céu. Leia a sinopse para que eles 

compreendam o conteúdo. Terminada a exibição, realize uma roda de conversa para saber quais foram as 

impressões dos estudantes. Peça que eles destaquem algumas passagens e aspectos do filme que gostaram 

mais e, caso não surjam espontaneamente, retome alguns aspectos que podem promover boas reflexões e 

indagações, tais como: 

• O personagem precisou estudar em um internato para deficientes visuais, pois não havia uma lei que 

o permitia frequentar a escola pública regular na Itália. 

• O personagem sempre foi apaixonado por cinema e, mesmo depois de perder a visão, não deixou de 

gostar. Ele compreendia os filmes a partir das vozes e sons e, assim, desenvolveu o gosto pela edição 

de som. 

• Chame a atenção sobre como o personagem foi aguçando e explorando seus outros sentidos, 

particularmente a audição, o que lhe permitiu construir histórias sonoras.  

• Questione o grupo sobre o papel do diretor do colégio: ele é alguém que estimula as capacidades do 

personagem ou as limita? E o professor, o estimula em suas descobertas, aprendizagem e 

criatividade? 

Incentive a participação de todos, buscando mediar e valorizar as falas dos alunos e, quando possível, traga 

também elementos da sua experiência pessoal. Veja outras dicas para a condução de debates nas informações 

para o facilitador. Registre as observações da turma em um flipchart e guarde-as. 

Se achar viável, ofereça outros referenciais aos estudantes. Aqui algumas sugestões: 

• Matéria da Folha de S. Paulo que fala sobre uma mostra realizada em São Paulo no final de 2016 e 

que reuniu espetáculos e shows de artistas com deficiência,  

• Os trabalhos dos artistas da Associação de Pintores com a Boca e os Pés (APBP) ou do escultor, 

entalhador e arquiteto brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. 

• Os medalhistas brasileiros nos Jogos Paralímpicos 2016. 

• Vídeo Pessoas com Eficiências, sobre o acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. 

• Filme Outro Olhar, que conta a história de uma estudante com Síndrome de Down e um retrato sobre 

a educação inclusiva no Brasil. 

 

O objetivo desse debate é que os alunos compreendam que pessoas com deficiência têm potencial para 

desenvolver outros sentidos, criar, aprender e interagir. Aponte que, para que as pessoas com deficiência 

reconheçam e exerçam suas potencialidades, é preciso que a sociedade cumpra o seu papel, criando 

oportunidades de acesso aos diferentes espaços da cidade e de participação na vida social. Para finalizar, 

informe que este será o foco do próximo encontro. 

  

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
http://cinepedagogiace.blogspot.com.br/2014/08/quinto-filme-vermelho-como-ceu.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/12/1839624-mostra-gratuita-reune-espetaculos-e-shows-de-artistas-com-deficiencia.shtml
http://www.apbp.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aleijadinho
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/paraolimpiadas/medalhistas-do-brasil-nos-jogos-paralimpicos-rio-2016
http://www.videocamp.com/pt/movies/pessoas-com-eficiencias
http://www.videocamp.com/pt/movies/outro-olhar
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Inicie a conversa retomando algumas das observações feitas pelos alunos no encontro anterior. Em seguida, 

apresente alguns dados contidos nas informações para o facilitador, reforçando que a participação, a inclusão 

social, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a não discriminação são temas inerentes aos direitos 

humanos e à valorização da diversidade humana. Mencione que o Brasil possui uma das legislações mais 

avançadas do mundo em termos de proteção dos direitos das pessoas com deficiência, mas ainda tem um 

longo caminho a percorrer para assegurar a acessibilidade e participação. 

Peça que os alunos citem algumas leis e ações que eles conhecem ou identificam na cidade, como assentos 

prioritários em ônibus, banheiros adaptados, rampas de acesso, calçadas adaptadas, passe livre para as 

pessoas com deficiência no transporte coletivo, terminais de autoatendimento adaptados, audiolivros e sites 

acessíveis para deficientes visuais, etc. Se necessário, você e o professor também podem acrescentar alguns 

itens a essa lista. 

É importante situar que inclusão e participação de pessoas com deficiência não significa apenas melhorar a 

mobilidade, mas também os meios de comunicação, a inserção no mundo do trabalho, o acesso à educação e 

à cultura, entre outros. Explique, então, que o desafio da turma, agora, é descobrir/analisar iniciativas de 

participação e inclusão das pessoas com deficiência nessas diferentes áreas. 

Para isso, a turma será dividida em pequenos grupos, que irão à sala de informática pesquisar juntos sobre o 

assunto e, depois, apresentar uma boa prática ou uma prática inovadora para toda a turma. Caso a escola não 

disponha de uma sala de informática com acesso à internet, selecione previamente algumas matérias, 

reportagens ou notícias de boas experiências inclusivas para que os alunos possam ler e discutir nos 

subgrupos. 

O objetivo é que eles compreendam que ações de inclusão devem conjugar esforços mútuos entre os poderes 

público e privado e a sociedade civil. Aqui algumas sugestões de referências que você pode recomendar aos 

alunos:  

• No site do Prêmio Ações Inclusivas para Pessoas do Deficiência, promovido a cada dois anos pela 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, há alguns exemplos de ações que 

mostram como essa junção de esforços pode melhorar a sociedade e a vida das pessoas com 

deficiência.  

• Listas de iniciativas reconhecidas pelo Prêmio Brasil Mais Inclusão, da Câmara dos Deputados, e do 

Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência.  

• Blog Assim como Você, do jornalista Jairo Marques, que é cadeirante.  

Após a pesquisa, peça que cada grupo escolha um representante para apresentar a experiência analisada, 

explicitando as razões de sua escolha e que tipo de reflexão ela impulsionou. Diante das práticas 

apresentadas, é possível que os próprios estudantes façam comparações com o seu contexto local. Valorize e 

estimule essas reflexões. 

 

 

PASSO 5 Segundo encontro com os alunos: pesquisa e  
reflexão  

TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 

http://premio.sedpcd.sp.gov.br/paginas/premiados.html
http://www2.camara.leg.br/a-camara/mesa/segunda-secretaria/servicos/premio-brasil-mais-inclusao/BRINCTabeladevencedores20152016.pdf
http://pmetcd.sedpcd.sp.gov.br/paginas/edicoes2015.php
http://assimcomovoce.blogfolha.uol.com.br/
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Exposição das pesquisas 

Avalie com a escola a possibilidade de os alunos prepararem cartazes sobre as práticas pesquisadas para 

expô-las em uma área pública da escola. Eles poderão enriquecer o material incluindo dados de realidade e 

mencionando a meta 10.2 do 10o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece que até 2030 seja 

concretizado o empoderamento e a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da 

idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, classe social ou outra condição. Além de valorizar a 

pesquisa, outros alunos poderão ter contato com o tema.  

 

 

  
 

Sugira à escola que as experiências inspiradoras descobertas pelos alunos seja compartilhada com todos, 

montando um painel ou varal de práticas inclusivas na escola. Além das iniciativas, a exposição poderá trazer 

outras informações interessantes sobre o tema, sob a forma de “Você sabia?”.  Ela pode, inclusive, ser aberta à 

visitação de pais e pessoas da comunidade. 

A iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. Não se esqueça 

de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, basta criar uma 

Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.   

PASSO OPCIONAL 

PASSO 6 Divulgação da atividade 

https://voluntariadostd.v2v.net/
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2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluindo, porém, lentamente 
Quase um quarto da população brasileira tem 

algum tipo de deficiência, segundo dados do 

último Censo Demográfico (2010) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 45,6 

milhões de brasileiros com dificuldades motoras, 

auditivas, visuais e intelectuais. Desse total, a 

deficiência visual é a que apresenta a maior 

incidência, atingindo a 35,7 milhões de pessoas. 

Em seguida, vêm deficiência motora (13,2 milhões 

de pessoas), auditiva (9,8 milhões) e 

mental/intelectual (2,6 milhões). 

É um número surpreendente se comparado com 

dados da ONU, os quais indicam que 

aproximadamente 15% da população mundial – 

mais de um bilhão de pessoas – vivem com 

alguma deficiência. Cerca de 80% residem nos 

países em desenvolvimento e 93 milhões têm 

menos de 18 anos de idade.  

“Estados continuam dizendo que estão 

comprometidos em reconhecer pessoas com 

deficiência como detentores de direitos iguais, mas 

lhes negam o exercício de sua capacidade legal e 

da liberdade de tomar suas próprias decisões”, 

afirmou a relatora especial das Nações Unidas para 

o tema, Catalina Devandas Aguilar, em 

comunicado emitido no final de 2016. 

O fato é que ainda constatamos um número 

exíguo de pessoas com deficiência nas ruas, 

escolas, ambientes de trabalho, espaços públicos 

ou ocupando cargos políticos. “Em parte, isto se 

deve ao fato das pessoas com deficiência 

enfrentarem barreiras no acesso a serviços que 

muitos de nós consideram garantidos há muito, 

como saúde, educação, emprego, transporte e 

informação. Tais dificuldades são exacerbadas nas 

comunidades mais pobres”, explica o texto de 

apresentação do Relatório Mundial sobre a 

Deficiência da Organização Mundial da Saúde.  

 

Defesa dos direitos 

No Brasil, os direitos das pessoas com deficiência 

estão garantidos pela Constituição Federal de 1988 

e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei 

13.146, instituída em julho de 2015). Veja o que diz 

o Estatuto:  

“É dever do Estado, da sociedade e da família 

assegurar à pessoa com deficiência, com 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 

maternidade, à alimentação, à habitação, à 

educação, à profissionalização, ao trabalho, à 

previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao 

transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 

ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, 

aos avanços científicos e tecnológicos, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 

familiar e comunitária”. 

 “Os governantes de todo o 

mundo não podem mais 

negligenciar as centenas de 

milhões de pessoas com 

deficiência cujo acesso à saúde, 

reabilitação, suporte, educação e 

emprego tem sido negado, e que 

nunca tiveram a oportunidade 

de brilhar”.  

Stephen Hawking 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/9/WHO_NMH_VIP_11.01_por.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70670/9/WHO_NMH_VIP_11.01_por.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Outras leis que garantem os direitos da pessoa 

com deficiência no país: 

• Lei Federal nº 7.853, de 24/10/1989, dispõe 

sobre as responsabilidades do poder público 

nas áreas da educação, saúde, formação 

profissional, trabalho, recursos humanos, 

acessibilidade aos espaços públicos e 

criminalização do preconceito. 

• Lei Federal nº 8.213, 24/07/1991, também 

chamada de Lei de Cotas, estabelece que as 

empresas com cem ou mais empregados 

devem empregar de 2% a 5% de pessoas com 

deficiência. 

• Lei Federal nº 10.098, de 20/12/2000, dispõe 

sobre acessibilidade nos edifícios públicos ou 

de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, 

nos veículos de transporte coletivo, nos 

sistemas de comunicação e sinalização, e 

ajudas técnicas que contribuam para a 

autonomia das pessoas com deficiência. 

• Lei Federal nº 10.436, 24/04/2002, dispõe 

sobre o reconhecimento da LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais para os Surdos). 

Ou seja, temos uma das legislações mais 

avançadas do mundo, mas a realidade está bem 

distante do papel. A Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais) 2015, divulgada pelo 

Ministério do Trabalho no final de 2016, revela que 

entre 2009 e 2014, o número de pessoas com 

deficiência formalmente empregadas cresceu 32%, 

mas ainda abrange um pequeno número de 

pessoas: 381mil. 

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência é um órgão 

integrante da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, que atua na articulação e 

coordenação das políticas públicas voltadas para 

as pessoas com deficiência. 

A Secretaria é responsável pelo “Plano Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem 

Limite”, lançado no dia 17 de novembro de 2011 

com o objetivo de implementar novas iniciativas e 

intensificar ações em benefício das pessoas com 

deficiência. 

Entre as iniciativas está o Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de 

setembro. Criada em 2005 por meio da Lei Federal 

nº 11.133 e instituída pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CONADE), a data serve como momento de 

reflexão, fortalecimento e divulgação dessa 

importante luta por maior inclusão social. 

 

Acessibilidade na educação 

Na área da Educação, os direitos da pessoa com 

deficiência também vêm sendo garantidos em lei: 

• A Meta 4 do Plano Nacional de Educação 

prevê “universalizar, para a população de 4 a 

17 anos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados”.  

• O Plano de Ações Articuladas (PAR), 

ferramenta disponibilizada pelo MEC para o 

diagnóstico da situação educacional e para o 

planejamento do acesso a recursos federais do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

traz indicadores relacionados à acessibilidade 

nas escolas. 

• A lei nº 9.394/96, que estabeleceu as Diretrizes 

e Bases da Educação, prevê em seu “Capítulo V 

– Da Educação Especial”, mecanismos para a 

inclusão das pessoas com deficiência na rede 

regular de ensino. 

• A lei nº 7.853 garante em seu artigo 2º a 

matrícula compulsória de pessoas com 

deficiência capazes de se integrar ao sistema 

regular de ensino, tanto em estabelecimentos 

públicos quanto particulares.  

A implementação e fiscalização dessas leis precisa 

avançar, mas talvez o fato mais alarmante seja o 

preconceito. Na Idade Média, as pessoas com 

deficiência eram torturadas ou queimadas; no 

século passado, eram esterilizadas. Ainda hoje, 

muitas vezes, pais e mães de alunos sem 

deficiência não aceitam ou não acolhem a 

presença de crianças com deficiência nas escolas. 

Uma decorrência dessa situação é que as 

empresas alegam não contratar pessoas com 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/viver-sem-limite
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/viver-sem-limite
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/viver-sem-limite
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/viver-sem-limite
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/viver-sem-limite
https://novaescola.org.br/conteudo/3000/pne-meta-4
http://portal.mec.gov.br/par
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf
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deficiência por estas não estarem preparadas. Ao 

mesmo tempo, são poucas as empresas dispostas 

a investir na adaptação e formação necessárias 

para receber essas pessoas. 

Todas essas questões estão bem debatidas nos 

vídeos Outro Olhar, que retrata uma experiência 

de educação inclusiva no Brasil, e Pessoas com 

Eficiências, que aborda o acesso das pessoas com 

deficiência ao mercado de trabalho. 

 

Dicas para a condução de 
debates 
Ao serem incentivadas a falar sobre determinado 

tema, as pessoas se apropriam do que sabem, 

construindo argumentos favoráveis ou contrários 

ao assunto. Nesse sentido, um debate ou roda de 

conversa pode ser uma chance para inserir o 

conhecimento num contexto prático e, nesse 

exercício, estimular o jovem a falar em público, a 

defender direitos e ideias. É um aprendizado que 

serve para a vida.  

Mas, para que a discussão tome um bom caminho, 

é preciso estar bem preparado para conduzi-la. 

Confira algumas dicas para isso. 

 

1. Prepare-se 

• Busque informações sobre o assunto que será 

alvo da discussão. 

• Organize algumas perguntas que você poderá 

fazer para “quebrar o gelo” no início do 

debate. 

• Se mais alguém for conduzir a conversa junto 

com você, faça um alinhamento prévio. 

• Caso haja adesão de professores, agende um 

bate-papo com eles para discutir a proposta. 

 

2. Prepare o ambiente 

• Prepare um ambiente acolhedor, se possível, 

com cadeiras ou almofadas distribuídas em 

círculo. A ideia é que todos percebam que 

não estão na sala de aula e que no debate há 

uma troca, sem hierarquia, certo ou errado. 

• Conforme os participantes forem chegando, é 

importante que sejam bem-recebidos.  

 

3. Contextualize e abra espaço 

Há diferentes maneiras de começar um bate-papo. 

A equipe da escola pode ajudar a identificar a mais 

adequada ao grupo. Algumas sugestões:  

• Contextualize: se a atividade for iniciada com 

a exibição de um filme ou leitura de um texto, 

por exemplo, situe a época em que foi feito, o 

que ele retrata, de maneira clara e sucinta. 

Faça uma apresentação inicial com esse 

contexto. 

• Crie expectativa: levante com a turma o que o 

tema do debate sugere. Se possível, registre 

as falas num flipchart ou lousa.  

• Provoque: liste algumas questões que serão 

retomadas no fechamento da conversa. No 

final, os alunos poderão ajudar a respondê-

las, criticá-las ou reformular as ideias que 

tinham previamente. 

 

4. Saiba ouvir e respeitar  

Na hora da discussão, o fundamental é que todos 

saibam ouvir. Você pode estabelecer previamente 

algumas regras com o grupo, como evitar 

julgamentos, preconceitos e a repetição de 

perguntas ou ideias já defendidas pelos colegas. 

Para aquecer o debate, comece com uma ou duas 

perguntas que você tenha na manga. Caso a 

atividade envolva um filme ou leitura, levante as 

impressões dos participantes sobre o cenário, os 

personagens, seus conflitos, a época retratada e a 

relação com os tempos atuais, por meio de 

exemplos do cotidiano. 

Como mediador, o voluntário deve ser um ouvinte 

atento e aberto às percepções trazidas pelo grupo. 

Se necessário, registre as contribuições em um 

flipchart.  

Ao final, faça uma amarração sobre as principais 

questões levantadas e conclusões. Nesse 

momento, você também pode perguntar se 

alguém mudou de opinião após o debate, 

mostrando que muitas vezes formamos opiniões 

sem conhecer todos os lados e nuances das 

questões. 

 

http://www.videocamp.com/pt/movies/outro-olhar
http://www.videocamp.com/pt/movies/pessoas-com-eficiencias
http://www.videocamp.com/pt/movies/pessoas-com-eficiencias
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Referências para o facilitador 
 

ODS 10 – Redução das Desigualdades: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8rB9PQWgiI 

 

Relatório Mundial sobre a Deficiência (ONU): 

https://goo.gl/e0yRUr 

 

Artigo “Os fundamentos da educação inclusiva”. 

http://assistiva.com.br/Educa%C3%A7%C3%A3o_In

clusiva.pdf  

 

Acompanhamento da Meta 4 (educação inclusiva) 

do Plano Nacional de Educação:  

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-

pne/4-educacao-especial-inclusiva 

 

Censo Demográfico 2010 (IBGE): 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populaca

o/censo2010/ 

 

Blog Assim como Você, de Jairo Marques, na Folha 

de S. Paulo. Cadeirante, ele se dedica a retratar 

aspectos da vida de pessoas com deficiência e 

cidadania: 

http://assimcomovoce.blogfolha.uol.com.br/ 

 

Vídeo Acessibilidade para deficientes físicos em 

Ouro Preto. Mostra as dificuldades vivenciadas 

pelas pessoas com deficiência: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWFppHVCxM

U 

Vídeo Outro Olhar, que retrata uma experiência de 

educação inclusiva no Brasil: 

http://www.videocamp.com/pt/movies/outro-olhar   

 

Vídeo Pessoas com Eficiências, que aborda o 

acesso das pessoas com deficiência ao mercado de 

trabalho: 

http://www.videocamp.com/pt/movies/pessoas-

com-eficiencias 

Complete esta lista com outras sugestões!

 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://www.youtube.com/watch?v=K8rB9PQWgiI
https://goo.gl/e0yRUr
http://assistiva.com.br/Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva.pdf
http://assistiva.com.br/Educa%C3%A7%C3%A3o_Inclusiva.pdf
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
http://assimcomovoce.blogfolha.uol.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=PWFppHVCxMU
https://www.youtube.com/watch?v=PWFppHVCxMU
http://www.videocamp.com/pt/movies/outro-olhar
http://www.videocamp.com/pt/movies/pessoas-com-eficiencias
http://www.videocamp.com/pt/movies/pessoas-com-eficiencias
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