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03 de dezembro. Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Respeito pelas diferenças
A Organização das Nações Unidas instituiu o dia
3 de dezembro como data comemorativa para
estimular nas sociedades, em nível mundial, uma
maior percepção e compreensão da questão da
pessoa com deficiência
Ao longo dessa última década, passos importantes no
campo tecnológico, na pesquisa e desenvolvimento
de novas técnicas, infraestruturas e equipamentos
ampliam a acessibilidade, a mobilidade e facilitam
a inclusão digital.
Muitas empresas têm procurado se engajar na
questão da inclusão, não apenas para cumprir
dispositivos legais, mas porque têm uma visão
ampliada da importância de seu papel social na
integração e no enriquecimento da diversidade
corporativa.
Os profissionais que têm a oportunidade de
conviver com pessoas com deficiência percebem
que capacidade, força de vontade e competência
independem de condições físicas e intelectuais.

Primeiros passos...
• Informe-se sobre as características de cada deficiência e aja com naturalidade e bom senso. O conhecimento é o
primeiro passo para um relacionamento pautado pelo respeito.
• Antes de ajudar uma pessoa com deficiência, pergunte a ela se a ajuda é necessária e qual a melhor forma de
ajudar. Nem sempre as pessoas precisam ou desejam ser ajudadas.
• Nunca mova uma cadeira de rodas sem verificar com o usuário se existe a necessidade. Acompanhe o ritmo da
pessoa com deficiência física, procurando ficar ao seu lado.
• Caso seja solicitado a guardar muletas, bengalas ou outros recursos não os posicione longe do usuário.
• Não utilize recursos como “psiu”, “estalar de dedos” para chamar a atenção de pessoa com deficiência auditiva;
caso seja necessário, toque-a no braço.
• Ao conduzir uma pessoa com deficiência visual, ofereça o seu braço flexionado para que ela se apoie. Use o tom
normal de sua voz e nunca distraia o cão-guia.
• Seja objetivo e claro com pessoas com deficiência intelectual. Nunca substime a sua inteligência: seu tempo de
assimilação de informação pode ser diferente mas isso não restringe suas potencialidades.

