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 MENSAGEM

	 São	muitos	os	direitos	alcançados	pelas	pessoas	com	deficiên-
cia.	No	entanto,	essas	conquistas	são	insuficientes	para	amenizar	as	
diferenças existentes, principalmente no tocante à colocação no mer-
cado de trabalho, onde a principal barreira encontrada é a atitude.

	 A	partir	da	vigência	da	Convenção	dos	Direitos	das	Pessoas	com	
Deficiência	(CRPD)	da	Organização	das	Nações	Unidas,	maior	atenção	
tem sido dada às formas de combater a discriminação e de promover 
acessibilidade,	inclusão	e	respeito	às	pessoas	com	deficiência.

	 Respaldado	pela	Convenção,	ratificada	pelo	Brasil	em	2008,	a	
Assembleia	Legislativa	do	Estado	de	Santa	Catarina,	através	da	Reso-
lução	005/2013,	cria	o	Programa	ALESC	Inclusiva,	que	tem	como	fi-
nalidade a inclusão social, a igualdade e a ampliação de oportunidades 
para	estudantes	com	deficiência.

	 O	Parlamento	catarinense	busca	receber	e	incluir	todos	os	cida-
dãos,	com	ou	sem	deficiência,	que	a	ele	recorram	ou	que	nele	traba-
lham, e tornar-se um referencial de instituição pública inclusiva. 

	 A	 inclusão	é	direito	de	TODAS	as	pessoas,	e	só	por	meio	do	
conhecimento e da informação iremos construir um trabalho de socia-
bilidade, respeito e cidadania.

	 Desta	forma	estaremos	colaborando	para	um	mundo	mais	justo	
e igualitário para todos os seus cidadãos. 

Joares Ponticelli
Presidente	da	Asssembleia	Legislativa

do	Estado	de	Santa	Catarina

 
 
 
 
 



ALESC INCLUSIVA

 MESA
 
 Deputado Joares Ponticelli
 Presidente

 Deputado Romildo Titon
 1º	Vice-Presidente

 Deputado Padre Pedro Baldissera
 2º	Vice-Presidente

 Deputado Kennedy Nunes
 1º	Secretário
 Deputado Nilson Gonçalves
	 2º	Secretário
 Deputado Manoel Mota
	 3º	Secretário
 Deputado Jailson Lima
	 4º	Secretário

 COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
 DA PESSOA DEFICIÊNCIA

 Deputado José Nei Alberton Ascari
 Presidente
 Deputado José Milton Scheffer
 Vice	Presidente
 Membros:  
	 	 Deputado	Antônio	Aguiar
	 	 Deputado	Dirce	Heiderscheidt
	 	 Deputado	Luciane	Maria	Carminatti
	 	 Deputado	Serafim	Venzon
	 	 Deputado	Taxista	Voltolini



ALESC INCLUSIVA

 APRESENTAÇÃO
	 Informação	é	fundamental	para	vencer	as	barreiras	do	precon-
ceito e da discriminação e promover o respeito à diversidade humana. 
Muitas	vezes,	a	principal	barreira	é	a	atitude	que	temos	em	relação	às	
pessoas	com	deficiência.	Este	documento	tem	como	objetivo	orientar	
as pessoas no diaadia. 

	 Ao	lê-lo,	você	descobrirá,	de	forma	simples	e	agradável,	dicas	
de	convivência,	e	verá	que	não	há	mistérios	e	nem	barreiras	para	se	
relacionar	com	as	pessoas	com	deficiência.	

	 Importante	salientar	que	as	pessoas	com	deficiência	possuem	
muitos	direitos	e	precisam	ser	tratadas	sem	distinção.O	conhecimento	
e a tolerância eliminam o preconceito.

	 Mais	de	um	bilhão	de	pessoas	em	todo	o	mundo	convivem	com	
alguma	forma	de	deficiência.	Cerca	de	200	milhões	experimentam	di-
ficuldades	funcionais	consideráveis.

	 No	Brasil,	dados	do	Censo	2010	revelam	que	24%	da	popu-
lação	(45,6	milhões	de	pessoas),	tem	algum	tipo	de	deficiência.	Em	
Santa	Catarina,	a	parcela	da	população	com	algum	tipo	de	deficiência	
é	de	21%.	É,	sem	dúvida,	um	universo	significativo	de	pessoas.

	 Diversos	fatores	contribuem	para	esta	estatística	elevada.	Esta-
mos,	por	exemplo,	entre	os	países	com	os	maiores	índices	de	acidentes	
e	de	violência	urbana.	Assim,	a	deficiência	será,	nos	próximos	anos,	
uma preocupação ainda maior.

	 Diante	deste	cenário,	o	Parlamento	Catarinense,	através	da	Co-
missão	de	Defesa	dos	Direitos	 da	Pessoa	 com	Deficiência,	 vem	de-
senvolvendo	ações	afirmativas,	demonstrando	o	comprometimento	do	
Poder	Legislativo	com	a	inclusão	social,	com	a	igualdade	e	ampliação	
de oportunidades, através da promoção da dignidade humana e da 
garantia dos direitos, possibilitando que estas pessoas possam ser pro-
tagonistas	de	sua	própria	história.

Dep. José Nei Alberton Ascari
Presidente	da	Comissão	de	Defesa	dos	Direitos

da	Pessoa	com	Deficiência
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 TIPOS DE DEFICIÊNCIA

 Deficiência Física
	 Engloba	vários	tipos	de	limitações	motoras,	como	
paraplegia, tetraplegia, paralisia cerebral e amputação.

 Deficiência Intelectual
	 Limitações	significativas	no	funcionamento	intelec-
tual e no comportamento adaptativo, que aparecemnas 
habilidades conceituais, sociais e práticas, antes	dos	18	
anos.

 Deficiência Auditiva
	 Redução	ou	ausência	da	capacidade	de	ouvir	de-
terminados sons em diferentes graus de intensidade.

 Deficiência Visual
	 Redução	ou	ausência	total	da	visão,	podendo	ser	
dividida em baixa visão ou cegueira.

 Surdocegueira
	 Deficiência	única,	que	apresenta	a	perda	da	visão	
eda audição concomitantemente em diferentes graus.

 Deficiência Múltipla
	 Associação	de	duas	ou	mais	deficiências.
 Exemplo:	deficiência	intelectual	associada	a	defici-
ência	física.

 Autismo
 É	uma	disfunção	 global	 de	 desenvolvimento,	 um	
transtorno	 definido	 por	 alterações	 presentes	 antes	 dos	
três	anos	de	idade.	É	uma	alteração	que	afeta	a	capaci-
dade	de	comunicação	do	indivíduo,	de	estabelecer	rela-
cionamento e de responder apropriadamente ao ambien-
te, na interação social e no uso da imaginação.
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 DICAS GERAIS DE
 RELACIONAMENTO COM
 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 Apresentamos	a	seguir	algumas	orientações	que	
as pessoas podem seguir nos seus contatos com as 
pessoas	com	deficiência.	Não	são	regras,	mas	escla-
recimentos	 resultantes	da	experiência	de	diferentes	
pessoas que atuam na área e que apontam para as 
especificidades	dos	diferentes	tipos	de	deficiências.

•	 Prefira	 usar	 o	 termo	hoje	mundialmente	 acei-
to: “pessoa com deficiência	 (física,	auditiva,	visual	
ou	intelectual)”,	em	vez	de	“portador	de	deficiência”,	
“pessoa	 com	 necessidades	 especiais”	 ou	 “portador	
de	necessidades	especiais”;

•	 Os	termos	“cegos”	e	“surdos”	podem	ser	utiliza-
dos;

•	 Muitas	pessoas	ficam	confusas	quando	encon-
tram	uma	pessoa	com	deficiência.	Esse	desconforto	
diminui e pode até mesmo desaparecem quando se 
proporciona	mais	oportunidades	de	convivência;

•	 Você	não	deve	ter	receio	de	fazer	ou	dizer	algu-
ma	coisa	errada.	Aja	com	naturalidade	e	tudo	vai	dar	
certo.

•	 Não	 faça	 de	 conta	 que	 a	 deficiência	 não	 existe.	
Se	você	se	relacionar	com	uma	pessoa	com	deficiência	
como	se	ela	não	tivesse	uma	deficiência,	você	vai	ignorar	
uma	característica	muito	importante	dela.	Dessa	forma,	
você	não	estará	se	relacionando	com	ela,	mas	com	outra	
pessoa,	uma	que	você	inventou	que	não	é	real;
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•	 Quando	quiser	alguma	informação	de	uma	pes-
soa	 deficiente,	dirija-se diretamente a ela e não a 
seus acompanhantes ou intérpretes.

•	 Nunca	pare	o	seu	carro	em	estacionamento	re-
servado	para	pessoa	com	deficiência	física.	A	vaga	é	
mais larga que o usual para permitir que a cadeira de 
rodas	fique	ao	lado	do	automóvel	e	a	pessoa	tenha	
espaço de circulação.

•	 Ter	uma	deficiência	não	faz	com	que	uma	pes-
soa	seja	melhor	ou	pior	do	que	uma	pessoa	não	defi-
ciente.	Provavelmente,	por	causa	da	deficiência,	essa	
pessoa	pode	ter	dificuldade	para	realizar	algumas	ati-
vidades e, por outro lado, poderá ter extrema habili-
dade	para	fazer	outras	coisas.	Exatamente	como	todo	
mundo.

•	 A	 maioria	 das	 pessoas	 com	 deficiência	 não	
se importa de responder perguntas, principalmente 
àquelas	feitas	por	crianças,	a	respeito	da	sua	defici-
ência	e	como	ela	se	adapta	para	a	realização	de	algu-
mas	tarefas.	Mas,	se	você	não	tem	muita	intimidade	
com	a	pessoa,	evite	fazer	muitas	perguntas;

•	 Aceite a deficiência.	Ela	existe	e	você	precisa	
levá-la na sua devida consideração. Não subestime 
as	possibilidades,	nem	superestime	as	dificuldades	e	
vice-versa.

•	 As	pessoas	com	deficiência	 têm	o	direito,	po-
dem	e	querem	tomar	suas	próprias	decisões	e	assu-
mir a responsabilidade por suas escolhas.

•	 Sempre	que	quiser	ajudar,	ofereça	ajuda.	Sem-
pre	espere	sua	oferta	ser	aceita,	antes	de	ajudar.	Per-
gunte	a	forma	mais	adequada	para	fazê-lo.	Mas	não	
se	ofenda	se	seu	oferecimento	for	recusado.	Pois,	nem	
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sempre,	as	pessoas	com	deficiência	precisam	de	au-
xílio.	Às	vezes,	uma	determinada	atividade	pode	ser	
mais	bem	desenvolvida	sem	assistência.

•	 Se	você	não	se	sentir	confortável	ou	seguro	para	
fazer	alguma	coisa	 solicitada	por	uma	pessoa	defi-
ciente, sinta-se livre para recusar. Neste caso, seria 
conveniente	procurar	outra	pessoa	que	possa	ajudar.

•	 As	pessoas	com	deficiência	são	pessoas	como	
você.	Têm	os	mesmos	direitos,	os	mesmos	sentimen-
tos, os mesmos receios, os mesmos sonhos.

 PESSOA COM TRANSTORNO DO  
 ESPECTRO AUTISTA 
 (Orientações específicas)

•	 Converse	com	ela	respeitosamente,	sabendo	que	
ambos	desejam	ser	respeitados	como	seres	humanos.

•	 Comporte-se	de	igual	para	igual,	ou	seja,	consi-
derando	que	vocês	dois	possuem	a	mesma	dignidade.

•	 Aceite	a	outra	pessoa	como	ela	é	assim	como	
você	espera	ser	aceito	do	jeito	que	você	é.

•	 Ofereça	ajuda	sempre	que	notar	que	a	pessoa	
parece	necessitá-la.	Pergunte	antes	de	ajudar	e	jamais	
insista	em	ajudar.	Se	ela	aceitar	a	ajuda,	deixe	que	ela	
lhe	diga	como	quer	ser	ajudada.

•	 Caso	você	tenha	dificuldade	ou	fique	insegura		
na	comunicação,	converse	com	a	pessoa	que	a	esteja	
acompanhando pedindo orientação. 

2314320
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 PESSOA COM
 DEFICIENCIA VISUAL
 (Orientações específicas)

•	 Trate-o	 como	 se	 eu	 fosse	 qualquer	 pessoa.	 O	
deficiente	visual	faz	as	mesmas	coisas,	mas	usa	téc-
nicas	diferentes;

•	 Fale	num	tom	normal	de	voz.	A	cegueira	não	é	
igual	à	perda	de	audição;

•	 Fale	diretamente	para	o	deficiente	 visual,	 não	
à pessoa ao seu lado, perda de visão não é perda de 
intelecto;

•	 Quando	se	aproximar,	identifique-se;	ao	ir	em-
bora	mencione	que	está	a	sair;

•	 Chame	o	deficiente	visual	pelo	nome,	para	que	
ele	saiba	que	lhe	estão	a	dirigir	a	palavra;

•	 Pergunte	delicada,	calma	e	claramente	se	o	de-
ficiente	visual	precisa	de	ajuda;	Nunca	 ajude	 sem	
perguntar	como	 fazê-lo.	Caso	sua	ajuda	como	guia	
seja	aceita,	coloque	a	mão	da	pessoa	no	seu	coto-
velo 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.

•	 Ao	explicar	direções,	seja	o	mais	claro	e	espe-
cífico	possível;	de	preferência,	indique	as	distâncias	
em	metros	 (“uns	 vinte	metros	 à	 nossa	 frente”,	 por	
exemplo).	Quando	for	afastar-se,	avise	sempre.
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•	 Não	se	deve	brincar	com	um	cão-guia,	pois	ele	
tem a responsabilidade de guiar o dono que não en-
xerga	e	não	deve	ser	distraído	dessa	função.

•	 As	pessoas	cegas	ou	com	visão	subnormal	são	
como	 você,	 só	 que	 não	 enxergam.	 Trate-as	 com	 o	
mesmo respeito e consideração dispensados às de-
mais	pessoas.	No	convívio	social	ou	profissional,	não	
as	exclua	das	atividades	normais.	Deixe	que	elas	de-
cidam como podem ou querem participar.

•	 Fique	à	vontade	para	usar	palavras	como	“veja”	
e	“olhe”,	pois	as	pessoas	com	deficiência	visual	as	
empregam com naturalidade.

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

•	 Informe-o	sempre	de	quando	você	vai	sair,	mes-
mo	que	seja	por	um	curto	espaço	de	tempo.

•	 Se	 deixar	 um	 deficiente	 visual	 sozinho	 numa	
zona	desconhecida,	 certifique-se	que	 está	perto	de	
algo que ele pode tocar – uma parede, uma mesa, 
um corrimão, etc.

•	 Seja	atencioso.	Se	observar	um	ponto	ou	uma	
mancha	na	 roupa	de	um	deficiente	visual,	diga-lhe	
confidencialmente,	da	mesma	forma	que	gostaria	de	
ser avisado.

•	 Dê	direções	precisas:	“à	esquerda	na	próxima	
esquina”	é	mais	útil	do	que	“lá”;
•	 Num	 restaurante,	 descreva	 a	 localização	 das	
cadeiras	e	mesas.	Leia	o	menu	em	voz	alta,	mas	dê	
espaço	para	que	o	deficiente	visual	faça	o	seu	próprio	
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pedido;

•	 Quando	o	alimento	chegar,	pergunte	pretende	
a	descrição	do	prato.	Por	exemplo:	“o	seu	café	está	
nas	3	horas”;	“o	açúcar	está	na	1	hora”,	usando	o	
relógio	como	referência;

•	 Deixe	todas	as	portas	abertas	ou	todas	as	por-
tas fechadas – portas ou armários meio abertos po-
dem	ser	perigosos;

•	 Não	mude	os	móveis	ou	pertences	pessoais	do	
deficiente	visual	sem	o	informar;

•	 Seja	sensível	ao	questionar	o	deficiente	visual	
sobre a sua cegueira. Esta é uma informação pessoal 
e os limites devem ser respeitados.

“Quando convidar uma pes-
soa com deficiência para 
um programa, informe-se 
antes sobre as característi-
cas e acessibilidade do local 
escolhido, para não frustrar 
expectativas.”
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 PESSOA COM SURDEZ
 (Orientações específicas)

Importante: Não	é	correto	dizer	que	alguém	é	surdo-
-mudo.	Muitas	pessoas	surdas	não	falam	porque	não	
aprenderam	a	falar.	Muitas	fazem	a	leitura	labial,	ou-
tras não.

•	 Quando	quiser	falar	com	uma	pessoa	surda,	se	
ela	não	estiver	prestando	atenção	em	você,	acene	para	
ela ou toque, levemente, em seu braço. 

•	 Quando	 estiver	 conversando	 com	 uma	 pessoa	
surda, fale de maneira clara, pronunciando bem as 
palavras, mas não exagere. 

•	 Use	a	sua	velocidade	normal,	a	não	ser	que	lhe	
peçam para falar mais devagar. 

•	 Use	um	tom	normal	de	voz,	a	não	ser	que	lhe	
peçam para falar mais alto. Gritar nunca adianta. 

•	 Fale	diretamente	com	a	pessoa,	não	de	lado	ou	
atrás	dela.	Faça	com	que	a	sua	boca	esteja	bem	visí-
vel.

•	 Gesticular	ou	segurar	algo	em	frente	à	boca	torna	
impossível	a	leitura	labial.	

•	 Quando	falar	com	uma	pessoa	surda,	tente	ficar	
num	lugar	iluminado.	Evite	ficar	contra	a	luz	(de	uma	
janela,	por	exemplo),	pois	isso	dificulta	ver	o	seu	rosto.

•	 Se	você	souber	alguma	linguagem	de	sinais,	ten-
te	usá-la.	Se	a	pessoa	surda	tiver	dificuldade	em	en-
tender,	avisará.	De	modo	geral,	suas	tentativas	serão	
apreciadas e estimuladas.
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•	 Seja	expressivo	ao	falar.	Como	as	pessoas	sur-
das	não	podem	ouvir	mudanças	sutis	de	tom	de	voz	
que	indicam	sentimentos	de	alegria,	tristeza,	sarcas-
mo	ou	seriedade,	as	expressões	faciais,	os	gestos	e	o	
movimento	do	seu	corpo	serão	excelentes	indicações	
do	que	você	quer	dizer.

•	 Enquanto	estiver	conversando,	mantenha	sem-
pre	contato	visual,	se	você	desviar	o	olhar,	a	pessoa	
surda pode achar que a conversa terminou.

•	 Nem	sempre	a	pessoa	surda	tem	uma	boa	dic-
ção.	Se	tiver	dificuldade	para	compreender	o	que	ela	
está	dizendo,	não	se	acanhe	em	pedir	para	que	repita.	
Geralmente, as pessoas surdas não se incomodam de 
repetir	quantas	vezes	for	preciso	para	que	sejam	en-
tendidas.

•	 Se	for	necessário,	comunique-se	através	de	bi-
lhetes.	O	importante	é	se	comunicar.	O	método	não	é	
tão importante.

•	 Quando	a	pessoa	surda	estiver	acompanhada	de	
um	intérprete,	dirija-se	à	pessoa	surda,	não	ao	intér-
prete.

•	 Algumas	pessoas	surdas	preferem	a	comunica-
ção	 escrita,	 algumas	 usam	 linguagem	 em	 código	 e	
outras	preferem	códigos	próprios.	Estes	métodos	po-
dem	ser	lentos,	requerem	paciência	e	concentração.	
Talvez	você	tenha	que	se	encarregar	de	grande	parte	
da conversa.

•	 Tente	lembrar	que	a	comunicação	é	importante.	
Você	pode	 ir	 tentando	com	perguntas	cuja	 resposta	
seja	sim/não.	Mas	não	fique	ansioso,	pois	isso	pode	
atrapalhar sua conversa.
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 PESSOA COM
 DEFICIÊNCIA FÍSICA
 (Orientações específicas)

•	 É	 importante	 perceber	 que	 para	 uma	 pessoa	
sentada	é	incômodo	ficar	olhando	para	cima	por	mui-
to	tempo.	Portanto,	ao	conversar	por	mais	tempo	que	
alguns minutos com uma pessoa que usa cadeira de 
rodas,	se	for	possível,	lembre-se	de	sentar,	para	que	
você	e	ela	fiquem	com	os	olhos	no	mesmo	nível.

•	 A	cadeira	de	rodas	(assim	como	as	bengalas	e	
muletas)	é	parte	do	espaço	corporal	da	pessoa,	qua-
se uma extensão do seu corpo. Apoiar-se na cadeira 
de	rodas	é	tão	desagradável	como	fazê-lo	numa	ca-
deira 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. Se parar para con-
versar com alguém, lembre-se de virar a cadeira de 
frente para que a pessoa também possa participar da 
conversa. 
•	 Mantenha	as	muletas	ou	bengalas	sempre	pró-
ximas	à	pessoa	com	deficiência.

•	 Se	achar	que	ela	está	em	dificuldades,	ofereça	
ajuda	e,	caso	seja	aceita,	pergunte	como	deve	pro-
ceder.	As	pessoas	têm	suas	técnicas	individuais	para	
subir	escadas,	por	exemplo,	e,	às	vezes,	uma	tentati-
va	de	ajuda	inadequada	pode	até	atrapalhar.	Outras	
vezes,	o	auxílio	é	essencial.	Pergunte	e	saberá	como	
agir	e	não	se	ofenda	se	a	ajuda	for	recusada.
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•	 Se	você	presenciar	um	tombo	de	uma	pessoa	
com	 deficiência,	 ofereça-se	 imediatamente	 para	
auxiliá-la.	Mas	nunca	aja	sem	antes	perguntar	se	e	
como	deve	ajudá-la.

•	 Esteja	atento	para	a	existência	de	barreiras	ar-
quitetônicas	quando	for	escolher	uma	casa,	restau-
rante, teatro ou qualquer outro local que queira visi-
tar	com	uma	pessoa	com	deficiência	física.

•	 Não	se	acanhe	em	usar	termos	como	“andar”	
e	“correr”.	As	pessoas	com	deficiência	física	empre-
gam naturalmente essas mesmas palavras.

 Importante:

•	 Ao	acompanhar	pessoa	com	“nanismo”,	procu-
re andar em passos mais lentos em virtude do “cur-
to”	passo	da	mesma.

•	 Para	a	pessoa	com	“nanismo”	é	necessário	um	
banco	para	apoio	dos	pés	e	disponibilizar	o	material	
de trabalho na altura adequada.
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 PESSOAS COM
 PARALISIA CEREBRAL
 (Orientações específicas)

• A paralisia cerebral é fruto da lesão cerebral, 
ocasionada	 antes,	 durante	 ou	 após	 o	 nascimento,	
causando desordem sobre os controles dos músculos 
do corpo. 

•	 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 espe-
cíficas,	por	 causa	de	 suas	diferenças	 individuais,	 e	
pode	ter	dificuldades	para	andar,	 fazer	movimentos	
involuntários com pernas e braços e apresentar ex-
pressões	estranhas	no	rosto.

•	 Não	 se	 intimide,	 trate-a	 com	 naturalidade	 e	
respeite o seu ritmo, porque em geral essas pesso-
as	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.
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 PESSOA COM
 DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
 (Orientações específicas)

•	 Você	deve	agir	naturalmente	ao	dirigir-se	a	uma	
pessoa	com	deficiência	intelectual.	Trate-as	com	res-
peito e consideração. Se for uma criança, trate como 
criança. Se for adolescente, trate-a como adolescen-
te. Se for uma pessoa adulta, trate-a como tal.

•	 Não	as	ignore.	Cumprimente	e	despeça-se	de-
las normalmente, como faria com qualquer pessoa.

•	 Dê	atenção	a	elas,	converse	e	vai	ver	como	será	
divertido.	Seja	natural,	diga	palavras	amistosas.

•	 Não	superproteja.	Deixe	que	ela	faça	ou	tente	
fazer	sozinha	tudo	o	que	puder.	Ajude	apenas	quan-
do for realmente necessário. Não subestime sua in-
teligência.	As	pessoas	com	deficiência	intelectual	le-
vam mais tempo para aprender, mas podem adquirir 
muitas habilidades intelectuais e sociais.

•	 Lembre-se:	o	respeito	está	em	primeiro	lugar	e	
só	existe	quando	há	troca	de	idéias,	informações	e	
vontades.	Por	maior	que	seja	a	deficiência,	lembre-
-se	da	eficiência	da	pessoa	que	ali	está.

•	 As	pessoas	 com	deficiência	 intelectual,	 geral-
mente,	são	muito	carinhosas.	Deficiência	intelectual	
não deve ser confundida com doença mental.
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 PESSOA COM
 DEFICIÊNCIA MULTIPLA
 (Orientações específicas)

Importante:	A	deficiência	múltipla	é	a	ocorrência	de	
duas	ou	mais	deficiências	simultaneamente	–	sejam	
deficiências	intelectuais,	físicas	ou	ambas	combina-
das. Não existem estudos que comprovem quais são 
as mais recorrentes.

	 Por	se	tratar	de	categoria	complexa,	é	difícil	de-
finirmos	formas	práticas	de	como	devemos	nos	rela-
cionar	com	pessoas	que	tenham	deficiência	múltipla.	
Assim,	sugerimos	que	se	observe	a	pessoa	com	defi-
ciência	múltipla	ou	pergunte	a	quem	a
acompanha.

	 O	relacionamento	se	estabelece	de	acordo	com	
as	 orientações	 já	 elencadas	 nas	 seções	 anteriores.	
Cabe,	nestes	casos,	a	observância	das	seguintes
condutas gerais num primeiro momento, portanto 
antes	 das	 condutas	mais	 específicas	 em	 relação	 a	
cada	pessoa	com	deficiência	múltipla:

•	 Converse	 com	 ela	 respeitosamente,	 sabendo	
que	ambos	desejam	ser	respeitados	como	seres	hu-
manos.

•	 Comporte-se	de	igual	para	igual,	ou	seja,	consi-
derando	que	vocês	dois	possuem	a	mesma	dignida-
de.

•	 Aceite	a	outra	pessoa	como	ela	é,	assim	como	
você	espera	ser	aceito	do	jeito	que	você	é.

•	 Ofereça	ajuda	sempre	que	notar	que	a	pessoa	
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parece necessitá-la.

•	 Pergunte	antes	de	ajudar	e	 jamais	 insista	em	
ajudar.	Se	ela	aceitar	a	ajuda,	deixe	que	ela	lhe	diga	
como	quer	ser	ajudada.

•	 Lembre-se	de	que	as	pessoas	com	deficiência	
têm	os	mesmos	direitos	garantidos	a	todos	os	povos	
na	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	e	na	
Constituição	de	cada	país.

•	 Utilize	ao	máximo	as	orientações	que	constam	
na	 Convenção	 sobre	 os	 Direitos	 das	 Pessoas	 com	
Deficiência.

“Bom senso e naturalidade 
são essenciais no relaciona-
mento com as pessoas com 
deficiência. 

Trate-as conforme a sua 
idade.  Se for uma criança, 
trate-a como uma criança, 
ser for um adulto, trate-a 
como um adulto.”
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 CONHEÇA A RESOLUÇÃO QUE CRIA O   
 PROGRAMA ALESC INCLUSIVA

RESOLUÇÃO  005/2013

Cria o Programa Alesc Inclusiva,  no âmbito da As-
sembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

 Art. 1°  Fica  criado, no âmbito da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina,  o Programa Alesc Inclusiva,  objetivando a inclusão 
social, a igualdade e ampliação de oportunidades para estudantes com 

 que estejam frequentando o ensino regular em instituições 
de ensino superior, de educação  de ensino médio, da edu-
cação especial e dos anos  do ensino fundamental, na modalida-
de  da educação de jovens e adultos.

 Parágrafo único. O Programa Alesc Inclusiva  será desenvolvido 
sob a égide da legislação do estágio, e propiciará formação  
aos estudantes com  que nele ingressarem na condição de 
estagiários,  mediante seleção e recrutamento, nos termos desta Reso -
lução.

 Art. 2º  A seleção e o recrutamento de que trata o parágrafo úni-
co do art.  1º  serão efetivadas por comissão interinstitucional composta 
por representantes da Assembleia Legislativa e de entidades públicas 
e/ou privadas reconhecidos como de notória atenção às pessoas com 

 Parágrafo único. A comissão de que trata o caput será com-
posta de entidades e representantes em número e proporção  
pela Mesa.

 Art. 3º  Para  o cumprimento das metas do Programa  asse-
gurados 20%  (vinte por cento) do total das vagas de estágio oferecidas 
pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,  nos termos 
do inciso IV c/c o § 5º  do art.  17  da Lei nº 11.788,  de 25  de setembro 
de 2008.

 Art. 4º  As atividades de estágio serão desenvolvidas em perí-
odos de quatro horas diárias durante o horário de funcionamento da 
Assembleia Legislativa,  perfazendo vinte horas semanais.

 Art. 5º  Serão  contratos individuais de estágio entre a 
Alesc,  a instituição de ensino e os estagiários,  com vigência máxima 
de 12  (doze) meses,  prorrogáveis por igual período em caso de mani-
festação de interesse de ambas as partes.
 Art. 6º  Os estagiários receberão retribuição mensal sob a forma 
de bolsa de trabalho e os mesmos benefícios concedidos aos demais 
estagiários contratados pela Assembleia Legislativa.

 Art. 7º  É facultado a Assembleia Legislativa ou às instituições 
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de ensino recorrer a serviços de agentes de integração públicos e pri-
vados	para	intermediar	as	relações	de	estágio	nos	termos	do	art.	5º	da	
Lei	11.788,	de	25	de	setembro	de	2008.	
 
	 Art.	8º	A	Assembleia	Legislativa	promoverá	a	capacitação	dos	
servidores que atuam nos setores de destino dos estagiários de que 
trata	esta	Resolução,	no	sentido	de	proporcionar	habilitação	adequada	
de	recepção	e	convívio,	identificando	os	compatíveis	com	as	potencia-
lidades dos estagiários ou criando setores de trabalho que contem com 
aptidão exclusiva para tanto.

	 Art.	9º	Serão	disponibilizadas,	para	os	fins	de	estágio	de	que	
trata	esta	Resolução,	instalações	adaptáveis	e	atualização	da	estrutura	
de	acessibilidade	existente,	para	possibilitar	aos	estagiários	com	defi-
ciência	a	locomoção,	permanência	e	execução	de	tarefas,	com	ênfase	
aos ambientes onde serão designados os postos de trabalho e aos 
caminhos que os interliguem com setores conexos e ambientes de uso 
comum.

	 Art.	 10.	 A	Diretoria	 de	 Tecnologia	 e	 Informações	 promoverá	
estudos para a adaptação dos serviços sob sua responsabilidade às 
necessidades	dos	estagiários	com	deficiência,	de	forma	a	providenciar	
as	modificações	requeridas	para	utilização	nas	atividades	destes	em	
seus respectivos setores.

	 Art.	11.	A	Diretoria	de	Comunicação	Social	e	a	Coordenado-
ria	de	Informações	promoverão	as	ações	necessárias	para	divulgação,	
sensibilização	e	instrução	dos	públicos	externo	e	interno	sobre	a	im-
portância	da	recepção	dos	estagiários	com	deficiência	e	de	sua	intera-
ção	no	contexto	das	atividades	do	Poder	Legislativo.

	 Art.	12.	A	Assembleia	Legislativa	poderá	manter	parcerias	com	
instituições	e	empresas	públicas	ou	privadas	que	disponibilizem	ações	
educacionais e programas de treinamento para a inclusão de pessoas 
com	deficiência	no	mercado	de	trabalho.

	 Art.	13.	As	despesas	decorrentes	da	aplicação	desta	Resolução	
correrão	à	conta	das	dotações	orçamentárias	próprias	consignadas	no	
Orçamento	da	Alesc.

	 Art.	14.	Esta	Resolução	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publica-
ção. 

	 Sala	das	Sessões,

	 Joares	Ponticelli
	 Presidente
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