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CARTA COMPROMISSO RELATIVA À ACESSIBILIDADE 
NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU 

 
 

Nós, pessoas com e sem deficiência, moradores do município de Blumenau/SC, vimos            
por meio desta carta compromisso apresentar as demandas do segmento, no que toca à              
construção de uma cidade verdadeiramente inclusiva e acessível, alicerçada na gestão do            
cuidado, a partir dos resultados de um levantamento relativo à acessibilidade no município de              
Blumenau. Esse documento possui caráter colaborativo e foi desenvolvido por um grupo de             
trabalho da sociedade civil organizada, composto por representantes de entidades de e para             
pessoas com deficiência do município, bem como por militantes sociais, profissionais e            
pesquisadore(a)s do campo de estudos da deficiência. 

 
O objetivo deste documento é sinalizar as demandas de acessibilidade em Blumenau, a             

partir de distintas perspectivas da realidade material vivenciada pelas pessoas com deficiência            
e/ou mobilidade reduzida, englobando também as suas respectivas redes de apoio. A partir deste              
mapeamento, redigimos esta carta compromisso destinada aos candidatos ao cargo de           
prefeito/vice-prefeito(a) municipal que permanecem na disputa do segundo turno das eleições,           
apontando os anseios, necessidades, ausências e limitações no acesso pleno e na efetivação dos              
direitos das pessoas com deficiência residentes e trabalhadores em nosso município.           
Pretendemos ainda apresentar reivindicações concernentes à garantia da acessibilidade em          
Blumenau, em consonância com os dispositivos legais estabelecidos pela Convenção          
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência2 e pela Lei Brasileira de Inclusão              
das Pessoas com Deficiência3, com vistas à eliminação das barreiras e à equidade de condições. 

 

1 “The Accessibility” - símbolo internacional de acessibilidade: Representa a harmonia entre cada ser              
humano e a sociedade, bem como simboliza a inclusão de pessoas com todas as habilidades, em todos                 
os lugares. A seguir, consta a audiodescrição da logomarca “The Accessibility”: Desenho de um boneco               
palito, com traços pretos, centralizado sobre uma circunferência preta. A cabeça e as extremidades dos               
braços e pernas do boneco são círculos azuis que tocam a circunferência. O fundo é branco. 
2 BRASIL. Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de 
março de 2007. Diário Oficial da União 2009; 26 ago. 
3 BRASIL. Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União 2015; 7 jul. 



1. Considerações iniciais 
 

O conceito de acessibilidade é amplo e está preconizado no Art. 3º da Lei Brasileira de                
Inclusão, a qual se apresenta como possibilidade e condição de alcance para utilização, com              
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte,          
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e              
instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana                
quanto na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 

 
A partir desse conceito, pode-se inferir que a acessibilidade inclui, mas não se limita a               

ações como a colocação de rampas de acesso, pisos podotáteis nas calçadas e disponibilização de               
tradutor/intérprete de língua de sinais. Para a verificação da adequação de um município às              
normas de acessibilidade é preciso considerar as singularidades de todas as pessoas com             
deficiência considerando  suas reais demandas vivenciadas em seu contexto. 

 
Outrossim, segundo os comandos definidos pela Convenção Internacional sobre os          

Direitos da Pessoa com Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão, o conceito de deficiência é                
visto sob a perspectiva biopsicossocial, resultando da interação entre aspectos ligados à            
funcionalidade do sujeito com as barreiras por ele encontradas para a participação plena e efetiva               
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, abandona-se um             
paradigma puramente biomédico, que concentra no indivíduo a responsabilidade de se “adaptar            
aos ambientes”, passando-se a um novo marco, no qual os efeitos da deficiência podem ser               
atenuados à medida que os entraves, obstáculos, atitudes e comportamentos restritivos e/ou            
privativos forem minimizados. 

 
Sob esse prisma, a deficiência não deve ser considerada como um sinônimo de             

incapacidade, visto que as possíveis desvantagens vivenciadas pelas pessoas com deficiência são            
postas em evidência a partir do enfrentamento de barreiras, de formas de opressões sociais e da                
falta de acessibilidade em uma cidade que não contempla a diversidade dos corpos. Portanto, os               
agentes políticos e toda a sociedade passam a ser chamados a mudar suas compreensões sobre a                
deficiência, passando a assumir a tarefa de diminuir todos os entraves que impedem à              
participação plena e efetiva na vida social, assim o exercício da cidadania, em igualdade de               
oportunidades com as pessoas sem deficiência. 

 
A participação das pessoas com deficiência na vida cidadã se revela importante            

ferramenta concretizadora da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com           
Deficiência, elaborada com inspiração no lema" nada sobre nós, sem nós". O texto da Convenção               
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo foi aprovado por               
meio do Decreto Legislativo nº 186 (BRASIL, 2008) e promulgado em caráter de emenda              
constitucional através do Decreto nº 6.949 (BRASIL, 2009), caracterizando-se, assim, como lei            



soberana do país. Ou seja, todos os dispositivos legais brasileiros, sejam leis, decretos ou              
normativas que despendem matéria relacionada às pessoas com deficiência, desde 2009,           
impreterivelmente necessitam seguir essa concepção. Com efeito, a Convenção assegura em seu            
art. 29 o direito de as pessoas com deficiência participarem da vida política e pública nos locais                 
em que vivem, devendo o Estado, dentre outras ações, favorecer condições de possibilidade             
justas e em igualdade de oportunidades para que as pessoas com deficiência participem ativa e               
plenamente da vida pública, sendo encorajadas para o exercício da cidadania(Brasil, 2009)4. 

 
Consideramos que as pautas de acessibilidade vêm sendo tratadas de forma marginal nas             

campanhas eleitorais, no sentido de não se inserirem nas prioridades dos candidatos(as) sendo             
colocadas em um pequeno espaço dos planos de governo, não merecendo o devido destaque.              
Assim, as pessoas com deficiência desta cidade permanecem na invisibilidade, a qual é histórica              
em nossa sociedade, uma vez que não se sentem pertencentes a espaços que não contemplam as                
suas diferentes formas de ser e estar no mundo.  

 
Com esta carta, portanto, buscamos chamar esses indivíduos ao protagonismo das suas            

vidas e transmitir aos candidatos à chefia do Executivo Municipal a mensagem de que não mais                
aceitaremos permanecer invisíveis, pois vamos buscar exercer plenamente a cidadania, a qual            
nos é de direito, e vai para muito além do voto. 
 

Tendo tudo isso em mira levamos a efeito um mapeamento, o qual foi realizado              
remotamente por meio de um formulário online, e inclusive traduzido para a Língua Brasileira de               
Sinais (LIBRAS), em que as pessoas com deficiência ou ligadas ao segmento do município de               
Blumenau, foram provocadas a se manifestarem sobre as principais barreiras encontradas no seu             
dia a dia para o exercício pleno de sua  cidadania. 

 
Portanto, apresentamos, a seguir, os resultados dessa pesquisa inovadora, os quais surgem como             
demandas reivindicatórias para a construção de uma Blumenau mais acessível, e inclusiva, a             
partir das perspectivas das próprias pessoas com deficiência e daquelas que convivem            
diariamente com a falta de acessibilidade em nossa cidade. 
 

2. Resultados do mapeamento e demandas do segmento. 
 

Inicialmente, é importante apresentarmos o conceito de barreira, de acordo com a Lei             
Brasileira de Inclusão-LBI. A noção de barreira engloba toda a modalidade de impedimento,             
obstáculo, restrição, atitude ou comportamento que cerceia o exercício da cidadania ou            
inviabiliza a participação social da pessoa com deficiência, assim como a efetivação de seus              

4 BRASIL. Decreto n. .949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das                   
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.                 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm> Acesso em 10 nov.       
2020. 



direitos à acessibilidade, à liberdade, à segurança, à expressão, o acesso a saberes, entre outros               
(BRASIL, 2015). A referida LBI categoriza as barreiras em urbanísticas, arquitetônicas, nos            
transportes, nas comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. Considerando estes           
conceitos , o mapeamento buscou levantar a forma como as pessoas com deficiência percebem              
essas barreiras no seu cotidiano e, a partir desse critério buscou-se, apontar o que precisa ser                
melhorado no município de Blumenau de modo a fazer desta cidade um ambiente             
verdadeiramente inclusivo e acessível. Passa-se a seguir ao exame de cada uma dessas barreiras              
na perspectiva dos moradores de Blumenau que colaboraram com o referido mapeamento.  

 
a) Barreiras urbanísticas 

 
As barreiras urbanísticas são aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos e              

privados abertos ao público ou de uso coletivo. Em Blumenau, as principais demandas do              
segmento se concentram nos seguintes pontos: 

 
● regularização das calçadas, na medida em que estas se encontram mal projetadas            

ou mesmo inexistentes, sem obedecer às normas vigentes de acessibilidade, tanto           
na região central quanto nos bairros, não raro contando com diversos obstáculos            
para a travessia de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida           
(predominância de árvores com galhos na altura do corpo e da cabeça, placas,             
postes, lixeiras e demais mobiliários urbanos instalados de modo inapropriado,          
bloqueando a passagem pela calçada e gerando possíveis acidentes; 

● correção de desníveis nas ruas; 
● conservação e manutenção da iluminação pública; 
● adequação das edificações públicas às normas de acessibilidade arquitetônica,         

bem como fiscalização de estabelecimentos privados de uso público; e 
● correção no tempo de travessia indicado pelos semáforos, de modo a contemplar            

as necessidades de pessoas com dificuldade de locomoção e instalação de           
semáforos sonoros nos cruzamentos e terminais de ônibus. 

 
b) Barreiras atitudinais  

Barreiras atitudinais englobam atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem          
a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com              
as demais pessoas. Estas barreiras são materializadas através do capacitismo. O termo            
capacitismo, por sua vez, diz respeito à toda e qualquer forma de preconceito e discriminação,               
em razão de sua deficiência, destinados a pessoas que supostamente não se enquandram em              
determinados padrões de beleza, comportamento e de capacidade produzidos e sustentados           
socialmente. Seguem alguns exemplos de atitudes capacitistas. A concepção da deficiência como            
condição que limita o ser humano em sua totalidade, razão pela qual, qualquer conquista, ou               



atitude emancipatória adotada por pessoas com deficiência é considerada como um ato de             
superação. 

 
É recorrente a interlocução somente com as pessoas sem deficiência, parecendo           

desnecessário reconhecer sua existência, afinal, “elas sequer reconhecem nossa presença”, assim           
configurando-se um processo de desumanização destes sujeitos. A exemplo disto, em           
restaurantes, bares, lojas, é frequente que atendentes dirijam-se aos acompanhantes das pessoas            
com deficiência nos considerando incapazes de fazer as próprias escolhas; discursos e atitudes             
sensacionalistas que supervalorizam a condição da deficiência em detrimento da real capacidade            
e potencial dessas pessoas. As barreiras atitudinais também englobam a negação da ideia de que               
homens e mulheres com deficiência podem construir/gerir uma família e que eles deverão ser              
gratos quando cônjuges sem deficiência tomam a decisão de estabelecer relação           
comprometendo-se a zelar por seu cuidado, assim como questionamentos acerca das           
possibilidades de sucesso e de felicidade de pessoas com deficiência em meio a tantos problemas               
e obstáculos resultantes desta condição. Destaca-se também a infantilização da pessoa com            
deficiência, bem como o uso abusivo de expressões no diminutivo a exemplo de: rostinho,              
bonitinho, dentre outras;dificuldades em estabelecer contatos mais próximos com pessoas com           
deficiência cuja condição é, por vezes, concebida como doença, podendo, portanto, ser tratada ou              
curada; rotulação de pessoas com deficiência como especiais, colocando em xeque sua            
capacidade de estudar, trabalhar, tomar decisões ou realizar com êxito as atividades cotidianas,             
das mais simples às mais complexas; heroicização das pessoas com deficiência que, quando             
comparadas com as demais, são colocadas em posições superiores, já que seu desempenho se              
sobrepõe. 

 
Assim, as demandas no concernente a esta barreira se concentram no desenvolvimento de             

campanhas de conscientização acerca dos malefícios do capacitismo, bem como na capacitação            
permanente dos servidores públicos municipais no atendimento das pessoas com deficiência,           
sempre respeitando sua individualidade, sua plena capacidade legal e sua autodeterminação.           
Neste sentido, destacamos a importância do investimento na formação continuada destes           
profissionais, formação esta ancorada nos estudos científicos mais recentes no que tange à             
interseccionalidade entre distintos marcadores sociais na vivência da opressão atrelada ao           
capacitismo, pautada na gestão do cuidado e alinhada à perspectiva dos Direitos Humanos, com              
vistas à emancipação da população com deficiência. Além disso, é fundamental a centralidade do              
cumprimento da Lei de Cotas nos órgãos públicos, bem como a fiscalização do cumprimento das               
Leis de Cotas nas instituições privadas. 
 
c) Barreiras nas comunicações e na informação 
 

Barreiras nas comunicações e na informação referem-se à qualquer entrave, obstáculo,           
atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de             



mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da              
informação. Portanto, nossas demandas quanto a este ponto são: 

● descrição das imagens no site e nas redes sociais da Prefeitura, englobando            
os demais órgãos e secretarias municipais; 

● disponibilização de tradutores/intérpretes de Libras no Serviço de saúde,         
assistência social, e demais espaços públicos que prestam atendimento aos          
Munícipes; 

● disponibilização de tecnologias assistivas garantindo a autonomia da        
população com deficiência no acesso aos serviços e políticas públicas; 

● incremento no número de profissionais para o ensino da língua Brasileira           
de Sinais –Libras em todas as escolas; e 

● disponibilização de máscaras transparentes para os profissionais que        
realizam atendimento ao público, de modo a contemplar pessoas com          
deficiência auditiva que fazem leitura labial, bem assim a conscientização          
acerca da importância do uso desse tipo específico de máscara. 

 
d) Barreiras nos transportes 
 

Barreiras nos transportes dizem respeito aos entraves existentes nos sistemas e meios de             
transportes. Nossas reivindicações quanto a este ponto são: 

● disponibilização de sistemas de aviso sonoro de paradas no transporte coletivo           
urbano, por meio de aplicativo ou outros dispositivos; 

● adequação integral da frota de ônibus às normas de acessibilidade, na medida em             
que foram identificados alguns veículos com degraus altos, bem como          
fiscalização da manutenção dos mesmos; 

● adequação dos terminais e pontos de parada às normas de acessibilidade, na            
medida em que foram identificados terminais de ônibus sem a presença de piso             
podotátil, rebaixamento no acesso, banheiros sem acessibilidade, manutenção,        
higiene , assim como a existência de inúmeros pontos de ônibus sem assento e              
cobertura e manutenção; 

● formação para os trabalhadores/as do transporte público, fiscais e vigias, para           
auxiliar e guiar pessoas com deficiência ,em especial ,as com deficiência visual. 

 
3. Das reivindicações 
 

Diante de todo o exposto, demandamos de vossa senhoria o compromisso de, se eleito (a)               
para o cargo de prefeito ou vice-prefeito(a) do município de Blumenau, envidar os máximos              
esforços para o atendimento das demandas acima elencadas, com vistas a garantir efetividade             
aos comandos estabelecidos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com            



Deficiência, na Lei Brasileira de Inclusão e das normas correlatas, fazendo desta cidade um              
ambiente acolhedor e inclusivo, respeitando plenamente a diversidade humana. 

 
Em atenção ao já mencionado lema norteador da Convenção sobre os Direitos das              

Pessoas com Deficiência, demandamos também que NENHUM projeto, programa ou política           
pública seja executado sem a consulta prévia e ampla das pessoas e entidades ligadas aos               
diversos segmentos da deficiência, inclusive buscando fortalecer o exercício do controle social            
por meio do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência -COMPED, o qual é               
o órgão legítimo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência neste município. 

 
Por fim, salientamos que a nossa participação neste processo político não se encerra na              

entrega desta carta. Permaneceremos atentos, vigilantes e em resistência buscando fiscalizar e            
denunciar quando sentirmos que nossos pleitos não estão sendo atendidos, nossos direitos sendo             
violados, mas também nos colocando à disposição para o diálogo, a construção colaborativa e              
coletiva , de modo a encontrarmos juntos a melhor forma de garantir a efetividade às demandas                
ora apresentadas. Assim, faremos ver que a cidadania se exerce para muito além do voto,               
exigindo participação constante na vida pública! 

 
Desde já agradecemos atenção e o compromisso com a inclusão da população com              

deficiência que reside e trabalha em Blumenau. 
Respeitosamente, 

Associação dos Cegos do Vale do Itajaí - ACEVALI 

Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille de Blumenau. 

Associação de Paradesporto Escolar de Blumen au 

Associação dos Surdos de Blumenau - ASBLU 

Universidade Federal de Santa Catarina  (UFSC) Campus Blumenau 

 Gentes Instituto  

Declaração 
 

Eu,___________________________________________________________________, 
candidato ao cargo de prefeito/vice prefeito(a) do Município de Blumenau, declaro que li e estou               
ciente do conteúdo do documento denominado “Carta Compromisso pela acessibilidade”.          
Declaro, ainda, que vou concentrar meus máximos esforços no sentido de atender às demandas              
elencadas no referido documento, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias à construção              



de uma Blumenau mais acessível e inclusiva, sempre consultando as pessoas com deficiência, de              
modo a garantir-lhes o protagonismo em todas as ações. 
 

Blumenau,          de novembro de 2020.  


