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RESUMO

O presente estudo pretende investigar, diante do uso da Internet pelas pessoas com deficiência 

visual, se este meio de comunicação  pode ser considerado como um Direito Fundamental 

como forma de  garantir  a  realização da  cidadania para  aquele  grupo de  pessoas.  Penoso 

lembra  que  por  longo  período  de  tempo  as  pessoas  com  deficiência,  incluindo  as  com 

deficiência visual, sofreram de algum tipo segregação, resultando em distanciamento do gozo 

dos direitos de liberdades, de vida, os sociais, civis e econômicos, e no curso da história mais 

recente dos direitos á qualidade de vida, do meio ambiente, da comunicação e informação, 

dentre  outros.  Cenário  que  motivou  o  empenho  das  nações,  e  sobretudo  dos  organismos 

internacionais,  a  buscar  caminhos  para  resgatar  aquele  grupo  de  pessoas.  Pari  passo o 

desenvolvimento tecnológico permitiu a adoção de meios de transmissão de dados eficientes, 

resultando  no  desenvolvimento  da  Internet,   notório  meio  de  comunicação  utilizado, 

atualmente, de forma massiva pela sociedade em geral para realizar toda a sorte de atividade, 

configurando um mundo digital capaz de atender as necessidades do cotidiano. O trabalho 

consiste  em  uma  pesquisa  exploratória-documental,  acerca  dos  direitos  e  garantias  das 

pessoas com deficiência visual, e aplicada, por meio de uso do método de Estudo de Caso 

para  a  coleta  de  dados  junto  a  grupo  de  pessoas  com deficiência  visual.  O Estudo  visa 

contribuir para o fortalecimento das ações de reconhecimento da cidadania daquele grupo de 

pessoas.

Palavras-Chave: Direitos das pessoas com deficiência visual, Acesso a Internet pelas pessoas 

com deficiência visual, Direitos Humanos.



ABSTRACT

This study investigates the use of the Internet by people with visual disabilities, and if this 

means of communication can be considered as a fundamental right in order to ensure the 

realization of citizenship for that group of people. Painful remember that for a long period of 

time people with disabilities, including the visually impaired, suffered some type segregation. 

resulting  in  detachment  of  the  rights  of  freedom,  life,  social,  civil  and  economic.  And 

detachment  of  rights  to  the  quality  of  life,  environment,  information  and communication, 

among  others.  Scenario  that  motivated  the  nations,  and  especially  the  international 

organizations  to  seek  ways  to  recover  that  group  of  people.  Concurrently  technological 

developments led to the adoption of means for efficient data transmission, resulting in the 

development of Internet. Means of mass communication used by society in general to perform 

all sorts of activities. Featuring a digital world able to meet the needs of everyday life.  The 

work comprises of exploratory research and documentation, about the rights and guarantees 

of persons with visual impairment, uses the case study method to collect data from a group of  

people with visual impairments. The study hopes to contribute to the strengthening of actions 

for recognition of citizenship of people with visual impairment.

Keywords:  Rights of people with visual impairment, Internet access for people with visual 

impairments, Human Rights
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1 INTRODUÇÃO

A comunicação é uma necessidade presente em qualquer agrupamento de seres 

vivos, e para o ser humano não seria diferente, no entanto dotado de inteligência o ser humano 

vem impor, para além dos sons produzidos pelo órgão sonoro, interpretação e criatividade na 

sua comunicação, e  desde os primórdios da humanidade vem empregando inúmeros inventos 

para facilitar a sua comunicação.

Se a comunicação não fosse importante a Declaração Universal de Direitos do 

Homem não teria abrigado como direito a Liberdade de Expressão, contida no artigo 19.º da 

declaração nos seguintes termos:

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui  a 
liberdade  de,  sem interferência,  ter  opiniões  e  de  procurar,  receber  e  transmitir 
informações  e  idéias  por  quaisquer  meios  e  independentemente  de  fronteiras. 
(Declaração Universal de Direitos do Homem, Art.19)

Seguindo  o  mesmo  direito  a  Carta  Magna  brasileira  assegura,  como  direito 

fundamental, a livre atividade da comunicação nos termos do seu artigo 5º inciso IX: “é livre 

a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença”.

A atualidade tecnológica permitiu  a disseminação da comunicação em massa, por 

meio das tecnologias de comunicação de dados, oferecendo comunicação instantânea entre as 

pessoas, em qualquer lugar do planeta, oferecendo, também, a capacidade de acesso as bases 

de conhecimentos e de informações, que são disponibilizadas tanto por entidades públicas 

como privadas, por meio da Internet.

Uma  realidade  comunicacional  baseadas  nas  tecnologias  de  comunicação  de 

dados,  que tem o condão de permitir  a qualquer grupo de pessoas manter comunicação e 

acessar  conhecimentos  e  informações  em  qualquer  computador,  materializando  o  termo 

ciberespaço1 citado por Pierre Lévy (p. 94, 1999)  para designar o universo de redes digitais.

Inconteste o fato de que as atuais tecnologias de comunicação envolveram toda a 

sociedade mundial,  que vivencia uma experiência comunicacional jamais presenciada pela 

humanidade, e que rapidamente arrebatou seus interesses de manter comunicação empregando 

as tecnologias de comunicação de dados, que permitem tanto a comunicação como a busca e 

1 Ciberespaço: Definido por Lévy como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial 
dos computadores.
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obtenção de conhecimentos e informações, sequestrando a todos e estabelecendo uma forte 

dependência.

Já é pacífico na sociedade a dependência pelo uso das tecnologias de comunicação 

de  dados,  em especial  a  Internet,  que,  por  meio  do  uso  de  protocolos  de  comunicação2, 

permitem ao ser humano manter conversação, trocar mensagens de texto, fotografias digitais  

ou digitalizadas, bem como vídeos, ou qualquer tipo de símbolo que possa ser convertido em 

informação digital3.

Historicamente  as  pessoas  com  deficiência  sofriam  alguma  forma  de 

discriminação,  vivendo às  margens da  sociedade,  não  usufruindo a  plenitude  da  vida  em 

sociedade, cenário atualmente modificado pelos esforços no sentido de integrar esses grupos 

de pessoas ao convívio social, levando-lhes respeito, meios de inserção social e exercício da 

cidadania4.

Neste sentido o Estado Brasileiro sancionou a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social  e 

outras  providências,  visando  prover  normas  que  assegurem  às  pessoas  portadoras  de 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 

saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de 

outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico.

O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a citada Lei, 

define em seu artigo 3º inciso I deficiência nos seguintes termos: “toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para 

o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

Busca-se na atualidade, por meio de amparos normativos, proporcionar às pessoas 

com  deficiência  facilidade  de  inserção  ou  reinserção  no  meio  social,  de  modo  que  a 

deficiência  apresentada não seja um empecilho ou mesmo um motivo para a segregação 

social.

2 Protocolos  de  comunicação:  Conjunto  de  regras  que  governam  o  formato  e  significado  de 
mensagens que são trocadas entre entidades. Tanenbaum, Andrew S. Redes de Computadores. 
p. 31.

3 Informação digital: Computadores são equipamentos que processam informações em bits que 
correpsondem a dois níveis discretos de tensão ou corrente, representando os valores lógicos “0” 
ou “1'”. Soares, Luiz Fernado G. Redes de Computadores. p.43.

4 Cidadania: s.f.  Qualidade de cidadão(s.m. Na Antiguidade, o que gozava o direito de cidade: 
cidadão romano. / Membro de um Estado, considerado do ponto de vista de seus deveres para  
com  a  pátria  e  de  seus  direitos  políticos.).  Dicionário  Aurélio  on-line.  Disponível 
em<http://www.dicionariodoaurelio.com/Cidadao.html>. Acessado em 21 jun 2013.
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Neste sentido garantir o acesso a Internet para as  pessoas com deficiência visual,  

significa oferecer um instrumento de comunicação pelo qual aquelas pessoas possam se sentir 

inseridas  na  sociedade,  explorando  em  igualdade  de  acesso  as  imensas  possibilidades 

oferecidas por aquele meio de comunicação.

Esta pesquisa se propõe a buscar fundamentos que justifiquem a consideração do 

acesso a Internet para as pessoas com deficiência visual um direito fundamental, para tanto 

percorre  pelas  ideias  que  envolvem  os  direitos  do  homem,  sobre  as  ideias  dos  direitos 

fundamentais,  buscará  as  conceituações  acerca  das  deficiências  visuais  bem  como  do 

ambiente da Internet,  e buscará,  por meio de uma pesquisa de  campo junto a parcela  da 

população objeto da pesquisa, a percepção do uso e importância do acesso a Internet.

Para tanto o capítulo 2 discorre sobre a  evolução dos direitos dos seres humanos 

delimitando  os  temas  Direitos  do  Homem,  Direitos  Fundamentais  e  os  fundamentos  das 

dimensões do direito.

O Capítulo 3 se debruça sobre cidadão com deficiência visual, estabelecendo os 

trajetos que levam à defesa dos direitos dessas pessoas e ao restabelecimento da dignidade de 

ser humano com portador de deficiência.

No Capítulo 4 o mundo digital da Internet é explorado por meio das característica 

técnicas apresentando as suas possibilidades.

O Capítulo  5  apresenta  o  percurso  metodológico  da  pesquisa  de  campo  e  os 

resultados colhidos junto a população envolvida na pesquisa de campo.

As considerações finais do estudo são apresentadas no capítulo 6, que é seguido 

pelo conjunto de informações que complementam o trabalho.
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2 O HOMEM E SEUS DIREITOS

O  presente  capítulo  busca  apresentar  marcos  significativos  da  evolução  dos 

direitos dos seres humanos, reconhecendo, desde já, a dificuldade de estabelecer conceitos 

formatados tendo em vista o caráter variável deste tema, que se transforma e modifica diante 

das condições históricas vivenciadas pelas sociedades.

2.1 Direitos do Homem

A expressão  Direitos  Humanos,  nos  dias  atuais,  nos  remete  ao  sentimento  de 

liberdade, às ideias de prerrogativas individuais, tanto de direitos como de deveres, visando 

alcançar uma condição de vida voltada para a busca da realização e da pacífica convivência 

social.

No entanto estes sentimentos nem sempre tocaram os indivíduos, pois a ideia do 

ser humano como um fim em si mesmo é decorrente de aperfeiçoamentos das sociedades, que 

implicou na modificação e criação de valores.

O tema Direitos Humanos é um campo fértil, e não é objetivo deste estudo buscar 

identificar os valores últimos do tema, apenas destacar a capacidade evolutiva da temática e 

sua adequação aos valores contemporâneos de cada época vivida pela sociedade humana.

Encontram-se  estabelecidas  em Theodoro  Filho  (p.  234,  2005)  uma  série  de 

análises gerais sobre o direito, de acordo com os paradigmas constitucionais vigentes ao longo 

da história ocidental. Cada um desses paradigmas propõe uma forma diferente de pensar e 

fazer o direito, exercendo profunda influência sobre todos os campos vinculados ao sistema 

do direito. 

Estudos desenvolvidos por Thomas Kuhn  de demarcação do termo paradigma, 

que dentre  possibilidades mais completa emerge aquela que trata  do conhecimento tácito, 

adquirido  pela  exposição  direta  ao  modo  de  fazer  ciência  determinado  pelo  paradigma, 

considerar como partes integrantes de um paradigma: uma ontologia, que indique o tipo de 

coisa  fundamental  que  constitui  a  realidade,  princípios  teóricos  fundamentais,  que 

especifiquem as leis gerais que regem o comportamento dessas coisas (Kuhn apud Chibeni).

Ancorado  nesta  linha  científica  dois  paradigmas  sociais  são  delineados,  um 

denominado de pré-modernidade e o outro de modernidade, naquele o direito é fixado de 

acordo com critérios de hierarquia e estratificação sociais, e neste paradigma o direito passa a  
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ser  compreendido  como  um  ordenamento  de  leis   válidas  para  todos  os  membros  da 

sociedade, homens livres (Theodoro Filho, p. 234, 2005).

Para  Alves  Jr.  (p.  52-53,  2010)  na  pré-modernidade,  a  depender  do  local  de 

nascimento, em uma sociedade dividida em castas, o ser humano não é visto como indivíduo 

dotado  de  direitos  e  deveres,  ele  tinha  que  cumprir  o  seu  destino,  previamente  traçado, 

sabendo como iria viver e como iria morrer. O homem, e a mulher mais ainda, eram tratados 

como  coisas,  coisificação  que  explicava  a  aceitação  natural  da  existência  da  escrevidão 

humana.

Na  superação  da  pré-modernidade,  vem  a  modernidade  apresentando  o  ser 

humano como indivíduo dotado de razão e de direitos e deveres, sendo permitido a ele fazer o 

seu destino, independentemente de seu nascimento, do local do nascimento, da ascendência 

familiar.

Ainda em Alves Jr. encontra-se a existência da pós-modernidade que seria: “O 

reconhecimento de que a história humana ainda não chegou ao seu fim, pois a humanidade é 

por demais inventiva e criativa”(p.161, 2010), pois nela, a pós-modernidade, a complexidade 

da vida social  foi  amplificada e o homem passou a ser um ser global,  sendo partícipe da  

diversidade  da humanidade.

Cabe destacar, novamente, que  o tema Direitos Humanos é um campo fértil, e 

como  contra  ponto  aos  paradigmas  apesentados,  cita-se  que,  mesmo  sob  a  ideia  de 

coisificação do ser  humano,  o  sentimento  de  respeito  pela  pessoa  humana sempre  esteve 

presente  nas  sociedades  humanas antigas,  exemplos  deste  sentimento  são  encontrados no 

Código de Hamurabi,  e na Carta de João Sem-Terra,  1.800 a.c. e 1.215 d.c., respectivamente.

Identifica-se,  deste  modo,  na história  humana referências a um direito  voltado 

para o ser humano, muito embora inserido e adequado ao seu tempo. São exemplos as épocas 

gregas que propuseram a concepção do homem como a medida de todas as coisas, e, mais a 

frene, o notável direito romano, que devido ao seu avançado pensamento serviu de base para 

muitas codificações posteriores, até para o Código Civil Brasileiro.

O marco definitivo, considerado pela maioria da literatura, do reconhecimento dos 

direitos do homem e consequente orgiem dos direitos fundamentais foram os movimentos 

revolucionários ocorridos na Europa apartir do século XIII, culminando com a Revolução 

Francesa, no século XVIII.
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Naquele  período  ocorreu  o  conhecido  ciclos  constitucionais,  no  qual 

constituições-tipo,  também  denominadas  de  constituições-modelo,  foram  estabelecendo 

modelos que serviriam para estabelecer outras Constituições.

As bases destes ciclos fundam-se  na identificação de  mecanismos de proteção 

individual inseridas naqueles texto, voltados para o seu tempo, tais como a “jus gentium” e 

“de homine libero exibendo” dos romanos,  o  Pettion of  Rights(1628) e  o   Bill  of  Rights 

(1689) do ingleses.

De  todo  modo  resta  nítida  a  evolução  histórica  ocorrida  na  sociedade  e  o 

crescimento da importância do ser humano como cidadão, indivíduo dotado de dignidade e 

merecedor de respeito, consideração, e de direitos e deveres.

O marco divisório, que fez eclodir definitivamente a ideia do ser humano como 

titular de direitos por si mesmo, e  que projetou a visão que se tem direito do homem na 

atualidade foi a Revolução Francesa, 1789, nas palavras de Vale 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão demarca a concepção moderna e 
contemporânea  dos  direitos  humanos,  visto  que  somente  a  unidade  conceitual  e 
indivisível desses direitos pode, efetivamente, garanti-los(Vale, p. 24, 2006).

Entendimento que Bobbio já defendia, por ter percebido que a

Concepção  individualista  significa  que  primeiro  vem  o  indivíduo  (o  indivíduo 
singular, deve-se observar), que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e 
não vice-versa, já que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado; 
ou melhor, para citar o famoso artigo ao da Declaração de 1789, a conservação dos 
direitos  naturais  e  imprescritíveis  do  homem  "é  o  objetivo  de  toda  associação 
política"(Bobbio, p. 60, 1992).

No êxito de suas ideias Bobbio (p. 61, 1992) assevera que: “o individualismo é a 

base filosófica da democracia: uma cabeça, um voto.”, sendo ainda a porta de passagem para 

o Estado de Direito, no  qual o indivíduo  tem, em face do Estado, não só direitos privados, 

mas também direitos públicos, configurando-se o Estado dos Cidadãos.

Passa-se, então, a uma positivação de direitos do homem, via o estabelecimento 

de  direitos  fundamentais,  visando  estabelecer  limites  ao  poder  estatal,  para  proteger  os 

indivíduos do abuso de poder.

Fica,  então,  estabelecido  que  a  finalidade  ética  do  Estado não é  mais  a  mera 

satisfação dos  interesses  de  um ou de  poucos indivíduos,  mais  a  busca do  bem comum, 

sustentada por uma concepção normativa dos direitos considerados como fundamentais, que 

visam proteger os indivíduos dos arbítrios estatais.

Fenômeno que para Marmelstein 
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teve início no século XVIII e , desde então,  praticamente todas as constituições 
modernas passaram a reservar um capítulo específico para positivar os direitos do 
homem, chamando-os de direitos fundamentais (p. 40, 2009).

É possível, deste modo, identificar que a partir do estabelecimento da Declaração 

Francesa ocorreu um reconhecimento nativo da liberdade e da igualdade para os homens. 

Além disso  a  declaração  designou,  também,  a  liberdade,  a  propriedade,  a  segurança  e  a 

resistência  à  opressão  como direitos,  configurando  uma condição essencial  para  a  pessoa 

humana, consolidando  o ideal da dignidade da pessoa humana, sendo incorporados,  a partir 

de então, nos textos constitucionais que viriam a ser editados.

2.2 Direitos Fundamentais

Na palavras de Maquiavel:

Deveis saber, então, que existem dois modos de combater: um com as leis, o outro 
com a força. O primeiro é próprio do homem, o segundo, dos animais; mas, como o 
primeiro modo muitas vezes não é suficiente, convém recorrer ao segundo.(p.119, 
2007)

No combate ao estado absoluto vê-se a passagem para o estado de direito, que foi 

o  resultado  dos  processos  revolucionários  ocorridos  em  grande  parte  na  Europa,  que 

resultaram no  reconhecimento nativo da liberdade e da igualdade para os homens, fruto da 

evolução histórica do reconhecimento do lugar do ser humano na sociedade.

Sempre houve, no seio das sociedades históricas, sentimentos de apreço e respeito 

pelo ser humano, neste sentido Martins cita:

Na Grécia de um modo geral,  o pensamento procura construir  uma ideia de um 
homem com validade universal  e normativa.

O pensamento  Cristão   assevera  que  Deus  não  faz  distinção,  todos  merecem o 
mesmo respeito, o que inspirou a busca da igualdade entre os seres humanos.

A concepção de Tomás de Aquino de que a pessoa sobressai o caráter único que o 
distingue dos demais como ser racional e intelectual.

Em Kant  o Homem é sujeito do conhecimento ativo e criador, capaz de se sentir 
responsável por seus próprios atos e de ter consciência de seus deveres. (p.20-28, 
2003)

Bobbio também assevera:

Estou de acordo com os que consideram o "direito" como uma figura deôntica5, que 
tem  um  sentido  preciso  somente  na  linguagem  normativa.  Não  há  direito  sem 
obrigação; e não há nem direito nem obrigação sem uma norma de conduta.". (p.8, 
1992)

5 A lógica deôntica trata das questões que envolvem normas, no que se refere ao obrigatório ou 
permitido.  Deve  capturar  as  ideias  relativas  a  obrigações  e  permissões.  Disponível 
em:<http://repositorio.unb.br/handle/10482/11208>. Acesso em 10 de julho de 2013.
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Resta  claro  que  as  noções  sobre  direitos  do  homem  sempre  pairou  pelas 

sociedades antigas, nas palavras de Marmelstein:

sempre houve uma consciência de que existem  valores ligados à dignidade (direitos 
do homem), já que é da essência do ser humano indiginar-se contra injustiças. No 
entanto, tais valores não eram positivados pelos ordenamentos jurídicos, de modo 
que não havia por parte das autoridades constituídas um reconhecimento formal de 
que tais  valores  representavam verdadeiros  direitos,  capazes  de serem invocados 
perante um órgão imparcial e independente mesmo contra a vontade do soberano. 
(p.33, 2009)

A concepção  do  Estado  Democrático  de  Direito  impôs  a  adoção  de  normas 

jurídicas que viessem a limitar o poder estatal, sobrepujando a vocação absolutista que toda 

forma de poder exala.

O  estabelecimento  do  Estado  Democrático  de  Direito  também provocou  uma 

mudança nas relações entre Estado e Indivíduo, de modo que para Vale:

o cidadão a quem era  atribuídos somente deveres,  adquire  direitos,  cabendo aos 
governantes o dever de garanti-los, invertendo as prioridades e o modo de encarar a 
relação política.  Esta relação não mais se situa do ponto de vista do Estado, do 
soberano ou do rei, mais do cidadão, do súdito, do indivíduo.(p.31, 2006)

Reconhecendo, por meio de processos normativos e de positivação de direitos, a 

existência  dos Direitos  Fundamentais,  expressão  que a  doutrina utiliza para  identificar  os 

direitos positivados.

Assertiva que concontra-se delineada por Vale (p.35, 2006), e para o qual exite 

uma distinção básica entre direitos humanos e direitos fundamentais,  aqueles como sendo 

pauta ético-política situados em uma dimensão suprapositiva, enquanto os segundos, frutos de 

uma manifestação positiva do direito com aptidão de produzir efeitos no plano jurídico.

Ao nosso ver a distinção é válida e  busca preservar  a contemporaneidade dos 

direitos positivados, face à variabilidade das pretensões humanas decorrente dos momentos 

históricos vivenciados.

Este pensamento é exposto por Bobbio nos seguintes termos:

os direitos do homem constituem uma classe variável, como a história destes últimos 
séculos demonstra suficientemente. 0 elenco dos direitos do homem se modificou, e 
continua  a  se  modificar,  com a  mudança  das  condições  históricas,  ou  seja,  dos 
carecimentos e dos interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a 
realização  dos  mesmos,  das  transformações  técnicas,  etc.  Direitos  que  foram 
declarados  absolutos  no  final  do  século  XVIII,  como  a  propriedade  sacre  et 
inviolable, foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas; 
direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os 
direitos  sociais,  são  agora  proclamados  com  grande  ostentação  nas  recentes 
declarações. Não é difícil prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões 
que no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar armas 
contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos animais e não 
só dos homens. 0 que prova que não existem direitos fundamentais por natureza. 0 



22

que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é 
fundamental em outras épocas e em outras culturas.(p. 18, 1992)

Portanto não basta o reconhecimento da existência de direitos no plano humano, 

os quais sempre existiram conformados à sociedade vigente, é importante a efetiva realização, 

por isto há a necessidade de positivação para que possa gerar as consequências almejadas pela 

sociedade.

Neste  ponto as norma de  direitos fundamentais  permitem realizar  a  pré-falada 

efetiva realização, conforme contido nos escritos de Felipe de Paula:

nesse ponto, note-se, que as normas de direitos fundamentais apresentam, por assim 
dizer,   uma estrutura típica cujo conteúdo consiste  na  imposição ao Estado e às 
entidades  públicas  -  e  também  aqui,  já  com  alguma  divergência,  aos  próprios 
particulares  e  entidades  privadas  –  de  obrigações  e  deveres  que  ensejam  aos 
indivíduos,  em  maior  ou  menor  medida,  posição  de  vantagem  juridicamente 
tuteladas, consideradas como direitos fundamentais. (p.29, 2010)

Como os direitos fundamentais refletem os valores contemporâneos vigentes nas 

sociedades, toda a literatura aponta no sentido da existência de uma dinâmica nos valores que 

Marmelstein se expressa nos seguintes termos:

Na verdade, esses valores são bastante dinâmicos, sujeitos  a saltos  evolutivos  e a  
tropeções históricos, já que acompanham a evolução cultural da própria  sociedade. 
(p.40, 2009 )

Mesmo entendimento encontramos em Bobbio:

que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, 
ou seja, nascidos em certas circunstâncias,  caracterizadas por lutas em defesa de 
novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de 
uma vez e nem de uma vez por todas. (p. 5, 1992)

A literatura vem apresentando a teoria das gerações do direito, do jurista tcheco 

Karel Vasak, para fundamentar a evolução dos direitos fundamentais.

Apesar do ceticismo apresentado sobre o tema Fuhrmann, em artigo apresentado 

na Revista Direito & Justiça da Faculdade de Direito da PUCRS, defende que: 

A historicidade  dos  direitos  faz  com que  os  mesmos  estejam submetidos  a  um 
processo  de  reconstrução,  autoafirmação,  aquisição  e  perecimento,  a  depender, 
ineludivelmente, das condicionantes e necessidades históricas de cada época, aliado 
ao  nível  educacional  e  ao  estágio  do  desenvolvimento  tecnológico  de  cada 
sociedade.  O  processo  de  aquisição  e  positivação  dos  direitos  fundamentais 
geralmente é relacionado a um desenvolvimento gradativo, cumulativo de direitos, 
cronológico  e  linear,  representado  por  diversas  “gerações”  ou  “dimensões” 
correspondentes  à  evolução do pensamento político e institucional  no âmbito da 
teoria do Estado e da Constituição.
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Tangenciando a problemática de consolidação de uma teoria que fundamentasse a 

evolução citada, resta confirmado o caráter dinâmico dos valores sociais e sua influência  na 

formação dos direitos fundamentais.

Ainda  que  o  termo  geração  seja  empregado  pelos  estudiosos  da  temática, 

encontramos no termo dimensões a forma mais adequada de identificar grupos de direitos, 

por  considerar  que  os  direitos  vão  sendo  acumulados  históricamente  em  busca  de  uma 

plenitude de valores do homem.

2.2.1 Direitos de 1ª Dimensão

Os direitos  dessa  dimensão  emergiram de  uma sociedade  pós-absolutista,  que 

libertou-se  de  sufocantes  Estados  repressores  e  altamente  dominante  nos  aspectos 

econômicos, religiosos, políticos, individuais, dentre outros.

Emergiram nesta época os direitos de liberdade, igualdade, vida, propriedade, que 

foram incorporados em várias declarações de direitos.

 Inserido em Fuhrmann (p. 27, 2013) encontramos esta citação:

Nesta quadra da história do Direito constitucional, os direitos fundamentais atuavam 
exclusivamente como direitos de defesa do indivíduo frente ao arbítrio do Poder 
político,  demarcando  uma  zona  de  não  intervenção  do  Estado  e  uma  esfera  de 
autonomia individual em face de seu poder. À Constituição caberia apenas prever os 
direitos individuais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei, à liberdade da atividade econômica etc., e a organização do exercício 
do poder político, estabelecendo, desta forma, uma rígida separação entre o espaço 
da sociedade civil e a do Estado.

Vários documentos, na época, foram editados sob a égide daqueles direitos, neste 

sentido citamos a Declaração dos Direitos da Virgínia (Estados Unidos), de 12 de junho de 

1776, Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de em 4 de julho de 

1776,  Constituição dos Estados Unidos da América, de  17 de setembro de 1787, Declaração 

Universal de Direitos do Homem e do Cidadão (França), de 26 de agosto de 1789, 

Artigos da  Declaração dos Direitos da Virgínia:

Artigo 1º - Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos 
certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem 
despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os 
meios  de  adquirir  e  possuir  propriedades,  de  procurar  obter  a  felicidade  e  a 
segurança. ...

Artigo 14º - A liberdade de imprensa é um dos mais fortes baluartes da liberdade do 
Estado e só pode ser restringida pelos governos despóticos.

Trechos da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América:
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Consideramos estas  verdades por si  mesmo evidentes,  que todos os  homens  são 
criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador certos Direitos inalienáveis, 
entre os quais se contam a Vida, a Liberdade e a busca da Felicidade. Que para  
garantir estes Direitos, são instituídos Governos entre os Homens, derivando os seus 
justos poderes do consentimento dos governados.

Trecho da Emenda I da  Constituição dos Estados Unidos da América:

O Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o 
livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o 
direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a 
reparação de seus agravos. 

Artigos da  Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão:

Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As destinações sociais só 
podem fundamentar-se na utilidade comum. 

Art. 2.º A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais 
e  imprescritíveis  do  homem.  Esses  direitos  são  a  liberdade,  a  propriedade,  a 
segurança e a resistência à opressão.

Denotando o interesse comum, reinante nos povos, sobre o desejo de exercer a 

liberdade de ser indivíduo humano em busca de uma vida de igualdades.

2.2.2 Direitos de 2ª Dimensão

Ligado ao estabelecimento do Estado de Direito estavam os pensamentos liberais 

de mínima intervenção estatal. Apesar dos avanços proporcionados pela doutrina liberal e pela 

liberdade proporcionada à sociedade, muitos grupos sociais, sobretudos os mais carentes, os 

segregados (de todas as formas,  incluindo as pessoas deficientes)e os escravos,  ainda não 

tinham acesso a proclamada liberdade.

A industrialização ocorrida pós períodos revolucionários acarretou a geração  de 

graves problemas de ordem social, gerando grande insatisfação entre a parcela da sociedade 

excluída da riqueza gerada pelos processos de  desenvolvimento comercial  proporcionados 

pelo liberalismo econômico, e vivenciado pelas nações que exploravam as novas técnicas de 

produção.

O sistema econômico que passou a vigir no século XIX, o capitalismo, mostrou-se 

excludente  e  proporcionou  a  geração  de  uma  grande  massa  de   trabalhadores,  de 

desempregados  e  miseráveis,  todas  desassistidas  nas  suas  necessidade  básicas  de  vida: 

educação,   alimentação,  moradia,  saúde,  trabalho,  segurança,  assistência  social,  serviços 

públicos, situação até hoje vivenciada por várias nações.
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Em razão daquele cenário as classes desassistidas se organizaram para reivindicar 

melhores condições de vida, de trabalho e de atenção, em busca de uma vida mais digna. 

No decorrer desta mesma época, Karl Marx apresenta ao mundo o seu Manifesto 

Comunista,  conclamando  a  classe  operária   de  todo  o  mundo  contra  o  perverso  mundo 

explorador do capitalismo.

Tem-se, então, as condições propícias para uma mudança necessária do sistema 

político-econômico então vigente, adotado no período pós- revolucionários do século XVII, 

importando no reposicionamento do Estado frente as necessidades sociais, as quais exigiu 

daquele, nas palavras de Marmelstein:

...diretrizes,  deveres  e  tarefas  a  serem  realizadas  pelo  Estado,no  intuito  de 
possibilitar aos seres humanos melhor qualidade de vida e um nível  razoável de 
dignidade como pressuposto do próprio exercício de liberdade. Nessa acepção, os 
direitos  fundamentais  de  segunda  geração  funcionam com uma alavanca  ou  um 
catapulta  capaz de proporcionar o desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe 
as condições básicas para gozar, de forma efetiva, a tão necessária  liberdade.(p.52,  
2009)

No mesmo sentido Fuhrmann escreve:

Não se tratava mais da simples liberdade  do e  perante o Estado, mas sim por seu 
intermédio, expressando o amadurecimento de novos valores, como os do bem-estar 
e da igualdade não apenas formal. Com efeito, o indivíduo passaria a ser sujeito de 
direitos  a  prestações  sociais  estatais  como  assistência  social,  saúde,  educação, 
trabalho  etc.,  caracterizados  na  doutrina  como direitos  de  segunda  dimensão  ou 
geração.(p. 28, 2013) 

As constituições Mexicana de 1917, fruto da Revolução Mexicana e Alemã de 

Weimar de 1919, inauguram a positivação dos direitos sociais.

Em  seguida,  nas  décadas  iniciais  do  século  XX,  outras  nações  editaram 

constituiçõe inserido no seu bojo direitos sociais.

Faller e Balthazar (p. 6, 2011 ) afirmam que: 

As Constituições elaboradas após o final da Primeira Guerra Mundial têm algumas 
características comuns: a declaração, ao lado dos tradicionais direitos individuais, 
dos  chamados  direitos  sociais  ou  direitos  de  prestação,  ligados  ao  princípio  da 
igualdade material que dependem de prestações diretas ou indiretas do Estado para 
serem usufruídos pelos cidadãos.

Nota-se que a virada do século XX, no seio das discussões dos direitos de 2ª 

dimensão,  foi  marcada  pelo  reconhecimento  definitivo  da  necessidade  de  realizar-se  a 

liberdade individual do ser humano, por meio da realização dos direitos sociais.

Neste sentido ocorre uma dependência da Sociedade para com o Estado, em  Leal 

(p. 82, 2009) tem-se a chamada introversão estatal da socialidade, ou seja:
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1.Os direitos sociais implicam o dever do Estado fornecer as prestações correlativas 
ao objeto destes direitos; 2. Os direitos sociais postulam esquemas unilaterais, sendo 
que o Estado garante e paga determinada prestação a alguns cidadãos.

O Pérez Luño (p.205, 1991)  leciona:

en la segunda, correspondiente a los derechos económicos,sociales y culturales, se 
traducen en derechos de participación (Teilhaberechte), que requieren una política 
activa de los poderes públicos encaminada a garantizar su ejercicio, y se realizan a 
través de las técnicas jurídicas de las prestaciones y los servicios públicos.

É importante destacar as ideias contidas em Faller e Balthazar (p.7, 2011) acerca 

das constituições, ditas sociais:

[...] Elas positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio econômico e 
social  para  atingir  certos  objetivos.  A ordem  econômica  destas  Constituições  é 
programática,  dirigente. A Constituição econômica que conhecemos surge quando a 
estrutura  econômica  se  revela  problemática,  quando  cai  a  crença  na  harmonia 
preestabelecida do mercado. Ela quer uma nova ordem econômica; quer alterar a 
ordem econômica existente,  rejeitando o mito da auto-regulação do mercado.
(grifo nosso) 

Estas ideias permitiram pelo surgimento de estados totalitários e de nacionalismo 

exacerbado, marcados pela adoção de ideologias de cunho autoritário, tais como  o nazismo 

alemão,  fascismo  italiano,  bolchevismo  da  antiga  Rússia,  o  imperialismo  nipônico,  que 

fizeram o mundo, no começo do século XX, mergulhar em grandes conflitos com graves 

consequências para a população mundial.

O mundo  presenciou carnificinas  e  mortandades  humanas dantescas,  deixando 

como legado legiões de pessoas mutiladas, ainda hoje vivenciada pelas nações, lastimáveis 

conflitos que serviram de centelha para o despertar de uma nova geração de direitos voltados 

para a proteção, não do homem individual, mais da coletividade socialmente considerada.

2.2.3 Direitos de 3ª Dimensões

Devido ao rastro das devastações material e, sobretudo, humanas, causada pelos 

conflitos  belicistas  da  2ª  Guerra  Mundial  no  século  XX,  as  nações  reunidas  editaram  a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948, que simboliza o nascimento de uma 

nova ordem mundial comprometida com os Direitos Humanos e interessada na positivação 

interna de direitos fundamentais.

Fraternidade  e  solidariedade  são  as  notas  fundamentais  que  orientaram  o 

estabelecimento da Declaração editada em 1948, da qual decorreram ou forram estimulados a 

edição de inúmeros pactos e tratados internacionais.
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Nesta  etapa  evolutiva  dos  Direitos  do  Homem,  visa-se  a  proteção  do  gênero 

humano, não apenas o indivíduo enquanto ser humano possuir de direitos individuais, vê-se o 

surgimento dos direitos transindividuais difuso, visto que a sua titularidade é, muitas vezes,  

indefinida e indeterminável, como o são os destinatários dos direitos  ao desenvolvimento, à 

paz, ao meio ambiente, propriedade sobre o patrimônio comum, à comunicação, a qualidade 

de vida, a utilização do patrimônio histórico, artístico e cultural, dentre outros não positivados 

e em fase de reconhecimento internacional.

Vale (p. 199, 2006) assinala que os direitos de terceira geração (dimensões) são 

dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade.

Os direitos de terceira dimensão são direitos de toda a humanidade, caracterizados 

em Vale (p. 199, 2006) como direitos de titularidade coletiva ou difusa.

2.2.4 Emenda à 3ª Dimensão de Direitos

As Tecnologias da Informação e Comunicação, conforme Bezerra (p.18, 2011), é 

formada:

...pelos programas de sistemas e programas de aplicações, pelos computadores de 
usuários  e  os  computadores  servidores,  pelas  infraestruturas  das  redes  de 
comunicação de dados, pelos equipamentos  de comunicação de dados.

A partir da última década do século XX aquelas tecnologias se inseriram na vida 

humana de tal forma que a sociedade encontra-se envolvidas pelo seu uso, que, “sem medo de 

ser feliz”,  além de  facilitar  a  vida humana proporcionou a sedimentação do termo aldeia 

global, pois por meios das tecnologias de informação e comunicação  o mundo se tornou 

menor e a todos é permitido falar com todos.

Vislumbrando o impacto que aquelas tecnologias trariam para o dia a dia  humano 

Pérez  Luño,  em  artigo  publicado  no  ano  de  1991,  na  Revista  del  Centro  de  Estudios  

Constitucionales do  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales do  Ministerio  de  la  

Presidencia da Espenha destaca a terminologia sociedade da informação.

No Documento  Pérez Luño reafirma  que  o conteúdo de direitos as liberdades 

individuais, econômicas, sociais e culturais proporcionadas pelas duas primeiras  gerações de 

direitos, e que esta fase, a terceira, seria a complementação das anteriores.

A nota distintiva que desponta da teoria do professor é a consideração sobre a 

influência das novas tecnologias sobre o ser humano, neste sentido  Pérez Luño (p.206, 1991) 

afirma:
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La revolución tecnológica ha redimensionado las  relaciones del  hombre con los  
demás  hombres,  las  relaciones  entre  el  hombre  y  la  naturaleza,  así  como  las  
relaciones  del  ser  humano  con  su  contexto  o  marco  de  convivencia.  Estas  
mutaciones no han dejado de incidir en la esfera de los derechos humanos.

Para o estudioso citado, os direitos humanos se apresentavam, na época, em torno 

dos seguintes temas: “el derecho a la paz, los derechos de los consumidores, el derecho a la  

calidad de vida o a la libertad informática”.

Concordamos com a ideia do direito de liberdade de informática, pois nos dias 

atuais aquelas assertivas mostram-se ainda verdadeiras, e, além disso, tomaram uma dimensão 

na expressão da palavra globalização da informação e comunicação, que a todos alcança.

Sobre o direito a liberdade de informática Pérez Luño (p. 208, 1991) asserva:

Tampoco puede soslayarse  con  el  constexto  en  el  que  se  ejercitan  los  derechos  
humanos  es  el  de  una  sociedad  donde  la  informática  ha  devenido  el  símbolo 
emblemático de nuestra cultura, hasta el punto de que para designar el marco de  
nuestra convivencia se alude reiteradamente a expresiones tales como la "sociedad  
de la información", o a la "sociedad informatizada". El control electrónico de los  
documentos de identificación, el proceso informatizado de datos fiscales, el registro  
y gestión de las adquisiciones comerciales realizadas con tarjetas de crédito, así  
como de las reservas de viajes, representan algunas muestras bien conocidas de la  
omnipresente vigilancia informática de nuestra existencia habitual.(grifo nosso)

2.2.5 Direitos de 4ª Dimensão

O  desenvolvimento  científico-social-econômico  decorrente  dos  avanços 

tecnológicos das últimas décadas do século XX, direcionaram o mundo para uma nova visão 

de  valores.  A invasão  das  novas  tecnologias  envolveu  o  mundo  em  uma  grande  aldeia, 

denominada de aldeia global, integrando os sistemas sociais.

A globalização , juntamente com as tecnologias, removeram barreiras geográficas, 

econômicas e políticas, constituindo uma sociedade universal, onde ocorrem intensos contatos 

entres povos e pessoas, ao redor do mundo, ampliando as possibilidades de interação cultural, 

social, facilitando o consumo.

Para  Vale  (p.200,  2006)  os  direitos  de  4ª  dimensão  englobam   o  Direito  a 

Democracia, ao Pluralismo e à Informação, face ao processo de globalização,  que aborda a 

interlegalidade,  ou  seja,  a  multiplicidade  e  a  intersecção  de  direitos  incidindo  sobre  um 

mesmo espaço social, e o conhecimento como meio de participação popular.

As transformações sociais são velozes e profundas, multiplicando-se as exigências 

sociais,  a  massificação  fez  surgir  novas  aspirações  sociais  e  culturais,  em  uma  rapidez 
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surpreendente, impactando a adoção de soluções tradicionais para a resolução de problemas e 

conflitos.

Marmelstein  (p.54,  2009)  cita  novas  tecnologias-cibernética,  genoma humano-

bioética, aquecimento global,  defesa do meio ambiente, terrorismo, privacidade de correio 

eletrônico,   fazem  com  que  novas  reivindicações  se  incorporem  na  agenda  política  da 

comunidade.

As  tecnologias  da  informação  são  destaques  face  as  possibilidades  de 

interrogatórios por videoconferência, legitimidade de monitoramento corporativo de correio 

eletrônico,  proteção  contra  captura  de  dados  e  informações  não  autorizadas,  luta  pelo 

reconhecimento de um direito fundamental à Internet, obrigando o Estado a desenvolver 

políticas  públicas  capazes  de  permitir  a  inclusão  digital  de  setores  economicamente 

desfavorecidos,  são  questões,  colocadas  por  Marmelstein (p.  54,  2009),  com as quais os 

Estados  se defrontam.

Vê-se,  no  mundo  globalizado,  o  surgimento  de  direitos   para  a  proteção  dos 

hipossuficientes,  conforme citado por Vale (p.  201, 2006): direitos da criança,  direitos da 

mulher, direitos dos idosos, dos portadores de deficiência, entre outros grupos.

2.3 Novos Direitos

Certamente  o emprego da  metodologia das  gerações de  direitos  não encerram 

todas as discussões acerca dos valores reconhecidos como Direitos Fundamentais, muito pelo 

contrário,  a dinâmica social,  notadamente  nas décadas  finais do  século XX, sofreu fortes 

influências  proporcionadas  pelos  significativos  desenvolvimentos  tecnológicos  que 

estabeleceram a pré-falada globalização.

Consistente  é  a  luta,  contumaz,   por  uma  vida  digna  na  sociedade  humana, 

principalmente  na  modernidade  na  qual  a  dignidade  humana  deve  alcançar  a  todos 

indistintamente.

Importando reafirmar que o aparecimento de novos valores sociais, novos bens a 

serem tutelados, ou mesmo releituras de valores já consolidados, a exemplo da releitura da 

Paz por Paulo Bonavides que propõe alçá-la para a quinta dimensão, consolidam o caráter 

dinâmico da sociedade pela busca da felicidade.

Tem-se, então, que as dimensões apresentam a evolução dos direitos do homem, 

que devem atingir  a todo ser humano indistintamente. Reconhecendo que as pessoas com 
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defiência ainda encontravam-se marginalizadas, face aos exercícios dos direitos reconhecidos, 

tem-se, ainda no século XX,  o início do esforço internacional para o resgate do respeito e 

direitos das pessoas com deficiência, tema tratado no próximo capítulo.  
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3 O CIDADÃO COM DEFICIÊNCIA VISUAL  

Para  a  Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU  cerca  de  10%  da  população 

mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas, vivem com uma deficiência. É a maior 

minoria do mundo6, e em torno de 80% dessas pessoas vivem em países em desenvolvimento.

Entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% têm algum tipo de deficiência. Para 

a  ONU as  pessoas  com deficiência  são  mais  propensas  a  serem vítimas de  violência  ou 

estupro, e têm menor probabilidade de obter ajuda da polícia, a proteção jurídica ou cuidados 

preventivos. 

O  último  censo  brasileiro,  realizado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e 

Estatística - IBGE, apurou que 23,90% da população brasileira possui pelo menos um tipo de 

deficiência, ou seja 45.606.048 milhões de brasileiro7.

Para o IBGE o conceito de deficiência vem se modificando para acompanhar as 

inovações na área da saúde e a forma com que a sociedade se relaciona com a parcela da 

população que apresenta algum tipo de deficiência. Dessa forma, a abordagem da deficiência 

evoluiu  do  modelo  médico  –  que  considerava  somente  a  patologia  física  e  o  sintoma 

associado que  dava origem a uma incapacidade  – para  um sistema como a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde -  CIF,  divulgada pela Organização 

Mundial  da  Saúde -  OMS (World Health Organization -  WHO) em 2001, que entende a 

incapacidade como um resultado tanto da limitação das funções e estruturas do corpo quanto 

da influência de fatores sociais e ambientais sobre essa limitação10, nestas influências estão 

inseridas as discriminações.

A Tabela  18 é  um  extrato  da  Tabela  1.3.1 - População  residente,  por  tipo  de 

deficiência, segundo a situação do domicílio e os grupos de idade - Brasil – 2010, contida no 

Relatório  do  Censo  Demográfico  2010  -  Características  gerais  da  população,  religião  e 

pessoas com deficiência (p. 116, 2010).

6 A ONU e as pessoas com deficiência.Disponível em:<http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-nu- 
e-as-pessoas-com-deficiencia/>. Acessado em 13 de julho de 2013.

7 Dados disponíveis no Relatório do Censo Demográfico 2010 - Características gerais da popula-
ção,  religião  e  pessoas  com  deficiência.Disponível  em:<ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo 
_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficien
cia.pdf>. Acessado em 13 de julho de 2013.

8 Ibidem.
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3.1 Pessoa com Deficiência 

Percebidas historicamente como aleijadas,  anormais ou débeis,  as pessoas com 

deficiência também experimentaram forte discriminação, pois predominou por muito tempo o 

princípio da eugenia9. 

Dessa forma, de acordo com Carvalho (2008, p. 31): 

a retomada do processo de civilização permite identificar a situação de exclusão a 
que têm sido submetidas as pessoas em situação de deficiência.  Na mais remota 
antiguidades  eram  consideradas  como  estorvos,  como  empecilhos  e,  por  isso, 
exterminadas.

Percebe-se que ainda hoje é difícil a aceitação e inclusão de pessoas consideradas 

diferentes em determinado grupo social. Essa dificuldade exige que a pessoa com deficiência 

apresente determinadas capacidades para se relacionar e seguir certos modelos para expressar 

suas possibilidades no mundo.

A primeira  metade  do  século  XX  mergulha  o  mundo  em   terríveis  conflitos 

mundiais,  que  mutilaram pessoas  e  deixaram profundas  sequelas.  Por  decorrência  desses 

conflitos, a deficiência permaneceu como um problema exclusivo da área médica. 

Diante  da  organização  de  movimentos  sociais  em  defesa  daquelas  pessoas,  a 

sociedade  viu-se  pressionada  a  repensar  os  seus  valores  e  suas  práticas  de  convivência 

voltadas para as pessoas que apresentavam alguma tipo de deficiência. 

Em decorrência dos movimentos sociais em defesas das pessoas com deficiência, 

intensifica-se as lutas contra todas as formas de discriminação,  em defesa do exercício da 

cidadania das pessoas com deficiência. Assim, em nível mundial, surge a proposta para se 

construir uma sociedade inclusiva, buscando  resgatar as pessoas com deficiência.

9 Ciência  que  estuda  as  condições  mais  propicias  à  reprodução  e  melhoramento  da  espécie 
humana. Disponível  em:<http://www.octopus.furg.br/cibio/opi/eugenia.htm>. Acessado em 13 de 
julho de 2013.

Tabela 1 Quantitativo por tipo de Deficiência Visual - Extrato.
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A partir  das  décadas  de  80-90  do  século  passado,  a  sociedade  se  volta  para 

universalizar os direitos do cidadão que se encontra em posição de minoria, incluídos neste 

grupo  as  pessoas  com  deficiência,  por  meio  de  ações  que  visaram  construir  um  mundo 

inclusivo  com  vista  a  alcançar  a  diversidade,  eliminar  as  desigualdades  sociais  e  as 

discriminações. 

3.1.1 Em Defesa das Pessoas com Deficiência

Neste enfoque discursos de inclusão e resgate social das pessoas com deficiência 

passam a fazer parte do cotidiano social mundial, para demonstrar a dimensão do interesse das 

nações pela defesa das pessoas com deficiência citamos alguns dos esforços em busca de 

consenso internacional:

a. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela ONU em 09 

de dezembro de 1975;

b. Seminário  sobre  Novas  Tendências  na  Educação  Especial/Unesco/Orealc, 

1981;

c. Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para Educação, Prevenção e 

Integração.Trata  do  acesso  à  educação,  ao  treinamento,  à  cultura  e  à 

informação, pela pessoa portadora de deficiência,Declaração de Sundeberg, 

de 07 de novembro de 1981;

d. Declaração  de  Princípios  da  Organização  Mundial  das  Pessoas  com 

Deficiência, em 1981;

e. Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência, Adotado 

pela Resolução 37/52 da ONU, de  de 3 de dezembro de 1982;

f. Convenção  Sobre  Reabilitação  Profissional  e  Emprego  de  Pessoas 

Deficientes,Convenção OIT 159, de 20 de junho de 1983;

g. Declaração sobre Equiparação de Oportunidades da Organização Mundial das 

Pessoas com Deficiência, de 1987;

h. Inclusão Plena e Positiva de Pessoas com Deficiência em Todos os Aspectos 

da Sociedade/ONU, de 27 de julho de 1993;

i. Normas  sobre  a  Equiparação  de  Oportunidades  para  Pessoas  com 

Deficiência/ONU, de 20 de Dezembro de 1993;
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j. Declaração  de  Salamanca  e  Linhas  de  Ação  sobre  Educação  para 

Necessidades Especiais /Unesco, de 10 de junho de 1994;

k. Convenção  Interamericana  para  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de 

Discriminação contra  as Pessoas Portadoras de Deficiência  (Convenção da 

Guatemala)/OEA, em 8 de junho de 1999;

l. Movimento  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  e  de  Vida 

Independente,Declaração de Washington, 25 de setembro de 1999;

m. Declaração de Manchester sobre Educação Inclusiva, de 28 de julho de 2000;

n. Declaração de Madri, de 23 de março de 2002;

o. Declaração de Caracas, de 18 de outubro de 2002;

p. Convenção Internacional para Proteger e Promover os Direitos e a Dignidade 

das Pessoas com Deficiência, 2003;

q. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 30 de março de 

2007.

Inserida  nesta  corrente  de  reconhecimento  da  dignidade  das  pessoas  com 

deficiência o Brasil, por meio da Lei nº7.853 de 24 de outubro de 1989 que estabelece a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, começa a fazer valer 

os  mandamentos  constitucionais  contidos  no  Art.  3º  que  estabelece  como  objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.(grifo nosso)

Para fazer valer aquela  Lei publicou-se o Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro 

de 1999, que por meio do inciso I do art. 3º deste decreto  estabelece definição legal para o 

termo deficiência como:

toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano;

O mesmo decreto estabelece, em seu art.4º cinco categoria de deficiência, as quais 

são (extrato):

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano;

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais;
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III - deficiência visual10 -  compreendendo a cegueira e  a baixa visão;

IV -  deficiência  mental  –  funcionamento intelectual  significativamente inferior  à 
média; e

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

Digno  de  nota  que  aquelas  décadas  dos  anos  80-90  do  século  XX  foram 

mundialmente frutífera,  por proporcionar a edição de inúmeros documentos internacionais 

defendendo  os  direitos  das  pessoas  com  deficiência,  e  incentivando  ao  Brasil  a  adotar 

posições sobre o tema.

3.2 Deficiência Visual

Desde  a  antiguidade,  a  cegueira  vem sendo  considerada  como algo  de  difícil 

compreensão. As pessoas cegas11 ou de visão subnormal12 foram sempre consideradas como 

incapazes  e  dependentes,  foram  maltratadas  e  negligenciadas  e  em  algumas  civilizações 

chegavam mesmo a serem eliminadas, sendo de um modo geram segregadas da sociedade.

Na Idade Média, período em que se encontram as igrejas buscando redefinir o 

papel  do  estado  e  a  participação  da  população  na  sociedade,  as  pessoas  com deficiência 

chegaram a ser consideradas como cristãos merecedoras de tratamentos especiais, no entanto 

foram abandonadas, segundo Bezerra e Figueiredo (p. 26, 2010): “sentimentos de caridade, 

piedade,  castigo  e  de  assistencialismo  foram  substituindo,  aos  poucos,  os  maus-tratos 

cometidos na Idade Antiga”.

A influência dos fatores históricos contribuiu, definitivamente, para a construção 

dos sentidos negativos e a perpetuação do estigma da cegueira como motivo para relegar a 

pessoa com deficiência visual.

No  decorrer  do  século  XX  viu-se  florescer  fortes  críticas  à  segregação  e  á 

exclusão das pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência, direcionando a sociedade 

no sentido  de  buscar  a  inclusão  social  da  deficiente,  incluindo  a  pessoa  com deficiência 

visual.

10 Definição  completa  conforme  o  Decreto  Nº  3.298,  de  20  de  dezembro  de  1999,:  -Cegueira: 
Acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; -Baixa 
Visão: que significa acuidade visual  entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.

11 A cegueira total ou simplesmente AMAUROSE, pressupõe completa perda de visão. A visão é 
nula,  isto  é,  nem  a  percepção  luminosa  está  presente.  No  jargão  oftalmológico,  usa-se  a 
expressão 'visão zero'. Disponível em:<http://www.ibc.gov.br/?itemid=94>. Acesso em 12 de julho 
de 2013.

12 Aquele  que  lê  tipos  impressos  ampliados  ou  com  o  auxílio  de  potentes  recursos  ópticos. 
Disponível em:<http://www.ibc.gov.br/?itemid=94>. Acesso em 12 de julho de 2013.
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Os  problemas  ou  doenças  dos  olhos  e  do  sistema  visual  são  doenças 

oftalmológicas que provocam a diminuição da acuidade visual e podem, eventualmente, levar 

à  perda de visão.  A diminuição dessa qualidade  visual  é  causada,  fundamentalmente,  por 

defeitos refrativos que não são doenças, as mais comuns da visão humana são passíveis de 

correção óptica, se pode citar a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia e a 

retinopatia  diabética.  No  entanto  ocorrem  outros  motivos  que  levam  a  diminuição  e  até 

mesmo a perda da visão, como as causas físicas de corrente de acidentes e sérios traumas ao 

sistema visual.

Bruno e Mota (p. 33, 2001) conceituam a deficiência visual como consistindo da:

Baixa  Visão  -  É  a  alteração  da  capacidade  funcional  da  visão,  decorrente  de 
inúmeros  fatores  isolados  ou  associados  tais  como:  baixa  acuidade  visual 
significativa,  redução  importante  do  campo  visual,  alterações  corticais  e/ou  de 
sensibilidade  aos  contrastes  que  interferem ou  limitam o  desempenho  visual  do 
indivíduo. A perda da função visual pode ser em nível severo, moderado ou leve, 
podendo ser influenciada também por fatores ambientais inadequados.

Cegueira - É a perda total da visão até a ausência de projeção de luz.

Sá (p.15, 2013) cita que o Conselho Internacional de Oftalmologia adota algumas 

normas quanto às definições de deficiência visual que são necessárias ao oftalmologista. E 

estabeleceu os seguintes termos:

a. Cegueira - empregada para perda total  da visão e para condições nas quais o 
indivíduo se utilize, de forma predominante, dos recursos de substituição da visão; 
b. Baixa visão - empregada em graus menores de perda visual, nos quais o indivíduo 
possa  ser  auxiliado,  de  forma  significante,  por  recursos  para  melhor  resolução 
visual;  
c  Deficiência visual - empregada quando a diminuição da visão é caracterizada por 
perda  de  função  (como  acuidade  visual,  campo  visual,  etc.),  por  alterações 
orgânicas. Muitas dessas funções visuais podem ser mensuradas quantitativamente; 
d. Visão funcional - empregada para descrever as habilidades da pessoa no uso de 
sua visão para o desempenho de tarefas de sua vida diária (AVD). Essas atividades 
podem ser descritas de forma qualitativa;      
e. Perda visual - termo geral que compreende perda total (cegueira) e perda parcial 
(Baixa Visão), caracterizado pela deficiência visual ou por perda funcional.

Por deficiência visual pode se compreender, portanto, um impedimento total ou a 

diminuição da capacidade visual, decorrente de imperfeição no órgão ou no sistema visual,  

necessitando  utilizar  recursos  didáticos  específicos  para  sua  educação.  A  expressão, 

deficiência visual inclui conceitos desde a cegueira total, em que não há percepção de luz, até 

a baixa visão. 

Ao se considerar alguém com cegueira, deve-se atentar que o termo será utilizado 

somente  em caso  de  ausência  total  de  visão  até  a  perda  da  projeção  de  luz,  quando  os 

indivíduos  precisam  de  habilidades  de  substituição  de  órgãos  da  visão.  O  processo  de 
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aprendizagem se fará por meio dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato, paladar), 

utilizando-se o sistema Braille, Figura 413 ,  como principal meio de comunicação escrita.

3.3 Resgate da Dignidade da Pessoa com Deficiência 

O ocaso do século XX levou consigo, não totalmente, as desgraças vividas pela 

humanidade durante aquele século, no qual conflitos bélicos mutilaram pessoas e a exploração 

pelo capital gerou miseráveis.

A emergência da Declaração dos Direitos Humanos, em um esforço internacional 

para uma concepção global dos direitos humanos, foi seguida, nas décadas seguintes, pela 

edição  de  pactos  e  convenções  internacionais  voltados  para  a  implementação  dos  ideais 

contidos naquela Declaração, abrindo uma dimensão política significativa para a construção 

de uma ordem social mais justa e democrática em todo o mundo, refletindo de modo direto as 

gerações de direitos anteriormente citadas.

Ainda hoje, no século XXI a consciência, a prática e a luta em defesa ou pela 

criação de direitos humanos fundamentais, incluído os direitos das pessoas com deficiência, 

continuam viabilizando  a construção de plataformas políticas e sociais em torno da liberdade 

e da igualdade das pessoas.

Com efeito, os direitos humanos constituem instrumentos efetivos para ações da 

justiça e para o reconhecimento da cidadania. Assim, os direitos humanos foram inseridos na 

base formal e subjetiva, nos termos das constituições nacionais e do direito internacional, que 

expressa o poder ativo e criativo da cidadania como condição para a democracia política.

13 Disponível em:<http://www.not1.com.br/wp-content/uploads/2010/06/braille-para-cegos.jpg>. 
Acesso em 12 de julho de 2013.

Figura 1: Leitura Braille.
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Ainda que a adesão brasileira aos vários dos pactos que pugnam pela defesa dos 

Direitos  Humanos  tenham ocorridos  após  a  promulgação  da  constituição  cidadã,  esta  foi 

elaborada sob a égide dos ideais de defesa do ser humano livre, isento de temor e da miséria, 

com condições que permitam a cada pessoa gozar  de  seus direitos econômicos,  sociais e 

culturais, bem como exercer seus direitos civis e políticos.

Neste eixo, vários mandamentos constitucionais são voltados para o resgate das 

pessoas  com deficiência,  citamos o  art.7º  do  capítulo  que  trata  dos  Direitos  Sociais  que 

estabelece, em seu inciso XXXI, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

Confirmando a característica social da Constituição brasileira, e a preocupação do 

legislador constituinte em resgatar a dignidade das pessoas com deficiência, o inciso II do art. 

23 atribui  competência,  comum, para os entes federados,  a  União,  os Estados,  o  Distrito 

Federal e os Municípios, para “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiência”.

Visando assegura a competência atribuída e dotar os entes federativos maiores de 

capacidade legislativa, o art. 24 tratou de atribuir  competência à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal para legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência.

A  defesa  da  pessoa  com  deficiência  não  se  limitou  apenas  a  princípios 

constitucionais, muito pelo contrário, várias normas foram instituídas no sentido de realizar os 

direitos constitucionais.

Além disso, o Brasil aderiu a vários tratados e convenções internacionais voltados 

para  a  defesa  das  pessoas  com  deficiência,  lembrando  que  nos  termos  da  própria  carta 

constitucional  no § 1º do artigo 5º estabelece que: “As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”, mais a frente o § 3º do mesmo artigo estatui:

Os  tratados  e  convenções  internacionais  sobre  direitos  humanos  que  forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 

Vê-se que o ambiente constitucional abriga o grande rol de direitos voltados para 

as pessoas com deficiência, faltava apenas as ações afirmativas no mundo fático para permitir 

a realização dos direitos constitucionais.

No recente ano de 2009, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 

2008, o Brasil ratificou a sua adesão à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
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com Deficiência, datada de 30 de março de 2007, reafirmando a convicção na universalidade, 

na indivisibilidade, na interdependência e na inter-relação de todos os direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, bem como a necessidade de ver realizada que todas as pessoas com 

deficiência os exerçam plenamente, sem qualquer forma de discriminação.

A  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência 

estabelece no artigo 1º o propósito do documento nos seguintes termos:

O propósito da presente Convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute 
pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte 
de  todas  as  pessoas  com  deficiência  e  promover  o  respeito  pela  sua  inerente 
dignidade. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza 
física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

Sobre aquele proposito Geraldo Nogueira (apud Resende e Paiva, pag.27) afirma 

que:

Analisando  mais  atentamente  a  edição  do  artigo  primeiro,  acima  transcrito, 
observamos que o legislador internacional preocupou-se mais com a garantia de que, 
pessoas com deficiência possam gozar dos direitos humanos e de sua liberdade 
fundamental, do que propriamente em instituir novos direitos. A técnica empregada 
foi  adotar  como parâmetro as condições de igualdade,  tanto que ao desdobrar o 
artigo,  reforça  a  idéia  de que  barreiras  sociais  podem impedir  a  participação do 
segmento em condições de igualdade.  Portanto,  podemos concluir  que a conduta 
adotada pelo legislador internacional, para que as pessoas com deficiência usufruam 
dos seus direitos e liberdades, é justamente a  maior condição de igualdade.(grifo 
nosso)

Nota-se que a inteligência do artigo reconhece todos os esforços realizados nas 

décadas anteriores, voltados para o estabelece de uma grande base de direitos humanos, que 

agora devem ser estendidos às pessoas com deficiência, face a sua histórica segregação e falta 

de oportunidades na sociedade.

É de notar que logo no início a convenção citada define “Comunicação” como 

abrangendo as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, dentre outros 

meios,  concluindo  com citação  de  inclusão  da  tecnologia  da  informação  e  comunicação 

acessíveis,  demonstrando,  desde  já,  a  importância  desta  tecnologia   para  a  realização  de 

direitos da pessoa com deficiência.

A Lei nº10.098, de de 19 de dezembro de 2000, regulamentada pelo Dec. nº 5.296 

de 2 de dezembro de 2004, considera para fins de acessibilidade, conforme seu art.2º:

acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
transportes  e  dos  sistemas  e  meios  de  comunicação,  por  pessoa  portadora  de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; (grifo nosso)
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A mesma lei define barreira como “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou 

impeça o acesso,  a  liberdade de  movimento (Figura 514),  a  circulação com segurança e a 

possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação”, classificando-as 

em:

a)  barreiras  urbanísticas:  as  existentes  nas  vias  públicas  e  nos  espaços  de  uso 
público;

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de 
uso  público  e  coletivo  e  no  entorno  e  nas  áreas  internas  de  uso  comum  nas 
edificações de uso privado multifamiliar;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte  ou  impossibilite  a  expressão  ou  o  recebimento  de  mensagens  por 
intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação;
(grifo nosso)

Em sintonia  com aquele  texto  legal  a  publicação  da  Associação  Brasileira  de 

Normas Técnicas denominada de NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços  e  equipamentos  urbanos  (p.  2,  2004),  diz  que  acessibilidade  é  definida  como  a 

possibilidade  e  condição  de  alcance,  percepção  e  entendimento  para  a  utilização  com 

segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos. 

Ainda conforme as definições da norma técnica, temos as barreiras arquitetônica, 

urbanística  ou  ambiental,  que  são  qualquer  elemento  natural,  instalado  ou  edificado  que 

impeça a  aproximação, transferência ou circulação no espaço,  mobiliário  ou equipamento 

urbano.

14 Disponível em:<http://www.contraditorium.com/wp-content/uploads/2011/05/china9_thumb.jpg>. 
Acessado em 12 de julho de 2013.

Figura 2: Acessibilidade.
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Citamos também outros tipos de barreiras15 como as  Comunicacional,  Social e 

Atitudinal, a Barreira Comunicacional, ligada a dificuldade gerada pela falta de informações a 

respeito  do  local,  em função  dos  sistemas  de  comunicação  disponíveis  (ou  não)  em seu 

entorno, quer sejam visuais (inclusive em braille),  lumínicos e/ou auditivos,  representadas 

pelas placas indicativas e de orientação.

A Barreira  Social,  por  sua  vez,  é  relativa  aos  processos  de  inclusão/exclusão 

acatamento/rejeição  social  de  grupos  ou  categorias  de  pessoas  com  deficiência,  além  de 

incidir sobre outros grupos tais como grupos étnicos, homossexuais, e outros.

A Barreira Atitudinal é uma forma gerada a partir das atitudes e comportamentos 

dos indivíduos,  impondo algum tipo de impedimento, como por exemplo o impedindo de 

acesso a algum local, quer isso aconteça de modo intencional ou não.

É devido a estes tipos de barreiras que os documentos editados, em defesa das 

pessoas com deficiência, sempre abordam o tema acessibilidade. No caso da Convenção sobre 

os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência  o  artigo  9  do  diploma  internacional  trata  da 

acessibilidade nos seguintes termos:

A fim de  possibilitar  às pessoas com deficiência  viver  de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as 
medidas  apropriadas  para  assegurar  às  pessoas  com  deficiência  o  acesso,  em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à 
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de 
uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a 
identificação  e  a  eliminação  de  obstáculos  e  barreiras  à  acessibilidade,  serão 
aplicadas,  entre  outros,  a:  a)  Edifícios,  rodovias,  meios  de  transporte  e  outras 
instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e 
local  de  trabalho;  b)  Informações,  comunicações  e  outros  serviços,  inclusive 
serviços eletrônicos e serviços de emergência. 

 2.Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: ... g) Promover o 
acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, inclusive à Internet; h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, 
o  desenvolvimento,  a  produção e  a  disseminação de sistemas e tecnologias  de 
informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem 
acessíveis a custo mínimo. (grifo nosso)

15 Disponível  em:<http://www.acessibilidadenapratica.com.br/textos/tipos-de-barreiras/>.  Acessado 
em 13 de julho de 2013.
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Nota-se,  novamente,  a 

importância dada pelo texto a Tecnologia 

da  Informação  (Figura  616)  para  a 

realização  dos  objetivos  buscados  pela 

Convenção. 

A  vida  em  comunidade  é 

natural  para  o  ser  humano,  tendo  em 

vista  ser  ele  um  ser  gregário,  neste 

sentido o artigo 19, da convenção, trata 

do  direito  a  Vida  independente,  no 

sentido de ter liberdade de escolha,  e do 

direito  da  pessoa  com  deficiência  de 

viver em comunidade, devendo o Estado Parte da Convenção assegurar, entre outras coisas, o 

acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a 

outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem 

necessários como apoio para que  as pessoas com deficiência  vivam e sejam incluídas na 

comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade.

Bem como que os serviços e instalações da comunidade para a população em 

geral  estejam  disponíveis  às  pessoas  com  deficiência,  em  igualdade  de  oportunidades,  e 

atendam às suas necessidades. 

O direito a liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação também é 

defendido pela convenção em seu artigo  21 nos seguintes termos:

Os Estados  Partes  tomarão  todas  as  medidas  apropriadas  para  assegurar  que  as 
pessoas  com deficiência  possam exercer  seu  direito  à  liberdade  de  expressão  e 
opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as 
formas  de  comunicação  de  sua  escolha,  conforme  o  disposto  no  Artigo  2  da 
presente Convenção, entre as quais: … c) Urgir as entidades privadas que oferecem 
serviços  ao  público  em  geral,  inclusive  por  meio  da  Internet,  a  fornecer 
informações e serviços em formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas 
com deficiência;  d) Incentivar  a  mídia,  inclusive os  provedores de informação 
pela Internet,  a  tornar  seus serviços acessíveis  a  pessoas com deficiência;(grifo 
nosso)

O  Capítulo  VI  do  Decreto  nº  5.296  de  2  de  dezembro  de  2004,  cuida  da 

regulamentação da Lei nº 10.098, trata do acesso à informação e à comunicação, a leitura 

16 Disponível em:<http://www.lupa.facom.ufba.br/wp-content/uploads/2009/10/s5030433-modificada 
21.jpg>. Acessado em 18 de julho de 2013.

Figura 3: Acesso a computador.
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atenta deste capítulo demonstra a importância dada pelo Estado aos meio de comunicação 

digitais, em especial a Internet, elegendo este meio como canal de informação, exigindo a 

adoção de critérios de acessibilidade para o material publicado na Internet.

O recente Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que retifica a adesão do 

Brasil à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dedica o 

artigo 9 à acessibilidade, congregando as Estados Parte a tomarem medidas apropriadas para 

assegurar às pessoas com deficiência o acessoa os sistemas e tecnologias da informação e 

comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, 

tanto na zona urbana como na rural, com vistas ao direito de informação e comunicação.

O item dois do citado artigo 9 é pontual ao citar  textualmente o emprego das 

tecnologias da informação e comunicação nos seguintes sub-itens:

g) Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação,inclusive à Internet;

h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a 
disseminação de sistemas etecnologias de informação e comunicação, a fim de que 
esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo.

Neste sentido Flávia Vital e Marco Queiroz (apud Resende e Paiva, p.48, 2008) 

destacam o acesso a internet nos seguintes termos:

A internet,  por  exemplo,  oferece  serviços  de  utilidade  pública,  comerciais  e  de 
entretenimento, que ajudam a todos. Parece ser natural que as pessoas que tenham 
mais  dificuldades  de  mobilidade  para  irem a  um banco,  supermercado,  lojas  de 
compras,  de verificarem andamento de processos, lerem jornais e outros serviços 
que  demandariam locomoção ou  ajuda  de  outras  pessoas  para  serem realizados, 
sejam  nela  incluídas,  proporcionando-lhes  liberdade  de  ação,  comunicação  e 
obtenção de informações.

Para a pessoa deficiente visual as tecnologias de informação e comunicação, em 

especial a Internet, é uma ferramenta valorosa para a realização de uma vida digna e feliz, 

pois por meio delas aquela pessoas, ou o grupo das pessoas com deficiência visual podem 

realizar os atos da vida civil sem restrições ou segregação, situação de vida buscada pelas 

pessoas que com selo e sentido de fraternidade vem se empenhando na edição de marcos de 

liberdades individuais e sociais.

Destaca-se, pelo que está contido nos documentos, que os esforços de implantação 

de uma sociedade justa passa pela liberdade de informação e comunicação, realizadas por 

meios das tecnologias de informação e comunicação.

As liberdades dos indivíduos caminharam no sentido da universalidade, deixando 

de  ser  de  poucos  para  serem  de  todos,  e  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação 
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auxiliaram nesta  tarefa,  certamente  o  rol  de  liberdades  ainda  não está  completo,  ou  pelo 

menos não tocaram a todos os seres humanos, de fato este trabalho ainda não está terminado.

No  âmbito  da  acessibilidade  cabe  destacar  o  direito  à  informação  e  de 

comunicação, essenciais para o ser humano se sentir em coletividade, que para os deficientes 

visuais é um meio, conforme apresentado, de verem-se inserido na coletividade. E a Internet 

é o meio de comunicação digital  de grande uso, sobre a qual o próximo capítulo trata de 

abordar.
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4 O FENÔMENO INTERNET

Sonza e Santarosa (p. 2, 2003) destacam a importância da informática para as 

pessoas com deficiência nos seguintes termos:

O respeito a idiossincrasia de cada sujeito constitui-se em um ponto chave para o  
que atualmente denominamos de inclusão. E a informática tem sido uma grande 
aliada desses "diferentes" atravessando barreiras e quebrando obstáculos.

Em  citação  contida  em  Sonza  e  Santarosa  (p.  3,  2003)  tem-se,  também,  o 

reconhecimento daquela importância: "desde a invenção do Código Braille em 1829, nada 

teve  tanto  impacto  nos  programas de  educação,  reabilitação  e  emprego  quanto  o  recente 

desenvolvimento da Informática para os cegos".

No que tange à deficiência visual, a importância das tecnologia da informação e 

comunicação, por meios dos ambientes digitais e pela Internet, é inquestionável.

O mundo digital da Internet, que hoje vivenciamos, nasceu, por mais paradoxal 

que parece, de um esforço bélico do governo dos Estados Unidos da América do Norte na 

época da chamada guerra fria, momento histórico de embate velado entre os americanos e 

soviéticos.

Nos  anos  da  década  de  60  do  século  XX,  o  Departamento  de  Defesa  norte-

americano estava fomentando o desenvolvimento de um sistema de telecomunicações que 

permitisse a manutenção da corrente de comando e a manutenção das comunicações militares 

no caso de um ataque soviético, e destruição de cidades.

O intento resultou no desenvolvimento da ARPANET17, que consistia em redes de 

computadores interconectados, instalados pelas cidades estratégicas do país, de modo que a 

paralisação de uma rede, em uma cidade destruída, não comprometesse a comunicação entre 

as demais redes. 

Este  intento foi  conseguido e  a  ARPANET interconectou cidades e  centros de 

pesquisas americanos.

17 ARPANET: rede de computadores da Agência de Projetos Avançados do Departamento de Defesa 
norte-americano.
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4.1 Comunicação em Rede

Apesar do sucesso da rede ARPANET problemas de interconectividade limitava a 

sua expansão devido a tecnologias de comunicação serem proprietárias e computadores de 

diferentes fabricantes não conseguiam se comunicar adequadamente.

Para  suprir  esta  necessidade  foi  desenvolvido  o  protocolo  de  comunicação 

denominado TCP/IP (Transmission Control Protocol  /  Internet  Protocol),  uma camada de 

programa que pode ser utilizada por qualquer tipo de computador, permitindo a interconexão, 

ou seja, a comunicação de dados entre eles.

O sucesso do protocolo TCP/IP foi fundamental para a disseminação, nas décadas 

de 80 e 90 do século XX, para a interconexão de computadores em todas as partes do mundo.

O sucesso definitivo, das redes de computadores interconectado pelos protocolos 

TCP/IP,  fundou-se  no  o  desenvolvimento  de  páginas  baseadas  no  protocolo  HTTP18,  que 

permitiu  o  compartilhamento  e  a  troca  de  textos  e  imagens  por  meio  de  Hipertexto19,  a 

comunicação em rede era, até então, preponderantemente utilizada para a troca de mensagens.

4.2 Sociedade Conectada

Com a disseminação do uso e do acesso ás páginas por meio do protocolo HTTP o 

mundo  nunca  mais  foi  o  mesmo,  viu-se  a  explosão  da  conectividade  e  da  troca  de 

conhecimentos, ainda hoje vivenciado pelos homens.

18 HTTP: O Hypertext Transfer Protocol, em português Protocolo de Transferência de Hipertexto.
19 Hipertexto:Hipertexto é o termo que remete a um texto em formato digital, ao qual se agregam 

outros conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo 
acesso se dá através de referências específicas denominadas hiperlinks, ou simplesmente links

Figura 4: Mundo nas pontas dos dedos.



47

Passou-se a viver em uma sociedade altamente conectada, ao alcance literalmente 

dos  dedos,  inclusive  para  as  pessoas  com deficiência  visual(Figura  720),  experiências  de 

comunicação que proporcionam ao homem se sentir Homem, cidadão do mundo.

Grande parte das relações que ocorrem no mundo físico, podem ocorrer agora no 

mundo digital,  conhecer um museu ou uma pinacoteca21 está a uma passo de um dedo no 

telcado.

4.2.1 Acesso à Informação e Comunicação

A palavra  de  sucesso  vem sendo  on-line,  que  em tradução livre  significa “na 

linha”, termo inglês que denota operação da Internet realizada durante a conexão, durante o 

acesso que está sendo realizado, que está em andamento. Termo muito empregado nas redes 

sociais significando  "estar disponível de imediato”.

Um dos papéis mais importantes assumidos pela Internet foi ser um provedor de 

acesso aos conhecimentos humanos, dada a possibilidade de acesso a dados armazenados em 

qualquer computador que esteja conectado à Internet.

Esta  possibilidade  foi  fundamental  para  a  disseminação  de  conhecimento  e 

informações, nas dimensões de quantidade e velocidade de dados, dados nos mais variados 

formatos e cores, de textos a imagens tridimensionais.

Castells (p. 99, 2003) cita que:

os  usos  da  Internet  são  esmagadoramente  instrumental,  estritamente  ligado  ao 
trabalho, família e à vida cotidiana. O e-mail(correio eletrônico) representa 85% do 
uso da Internet, e a maior parte de volume relaciona-se a objetivos de trabalho, a  
tarefas específicas e a manutenção de contatos com a família e os amigos em tempo 
real.

4.2.2 Redes Sociais

A natureza gregária humana se reflete no mundo digital pelas variadas formas que 

os indivíduos encontram para estabelecer círculos de sociais digitais.

 Recuero  (p.  16,  2009)  afirma que  o  advento  da  Comunicação  Mediada  pelo 

Computador está mudando profundamente as formas de organização, identidade, conversação 

e mobilização social.

20 Disponível em:<http://bcprodutos.com.br/home/wp-content/uploads/2012/04/ATLAS-Braille.jpg>. 
Acessado em 18 de julho de 2013.

21 Pinacoteca de São Paulo na Internet. Disponível em <http://maps.google.com/intl/en/help/maps/ 
streetview/gallery/art-project/pinacoteca-do-estado.html>. Acessado em 18 de julho de 2013.
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 Essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos comunicar-se, amplificou 

a  capacidade  de  conexão  entre  eles,  antes  limitadas  pelos  espaços  físicos,  outro  fator 

característico  é sua capacidade de migração. As interações entre atores sociais podem, assim, 

espalhar-se entre as diversas plataformas de comunicação e mesmo entre ferramentas. 

Além disso as redes sociais, no âmbito da Internet,  tendem a ser mais variadas,  

pois há troca de diferentes tipos de informação em diferentes sistemas, como, por exemplo, 

trocas relacionadas ao trabalho, à esfera pessoal e mesmo a outros assuntos, como as reuniões 

virtuais, ocorridas recentemente nas redes sócias, coordenando as passeatas e manifestações 

por ocasião da Copa das Confederações no Brasil.

A Internet  é  o  meio  de  comunicação digital  que  permite  a  troca de  dados de 

variados formato  entre  os indivíduos que se  comunicam, revelando-se  para os deficientes 

visuais uma ferramente relevante, é o que a pesquisa de campo pode revelar, sente sentido o  

próximo capítulo apresenta os resultados obtidos por meio da aplicação de questionário para 

deficientes visuais voluntários.
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5 PEQUISA DE CAMPO

O estudo possui caráter teórico-aplicado, empregou a pesquisa bibliográfica por 

meio de  livros,  artigos científicos  e documentos legais para estabelecer o arcabouço teórico,  

e realizou uma pesquisa de campo para coleta de dados.

Para ilustrar o estudo acerca da importância da Internet, vista como um direito 

para os deficientes visuais,  foi realizada uma pesquisa de campo, que por meio coleta de 

dados  direta,  com o  uso  de  questionário,  obteve  os  sentimentos  da  população  objeto  do 

estudo.

5.1 Delimitaçaõ da população participante 

As pessoas participantes do estudo participam da Associação Cearense de Cego, 

ACEC, instituição sem fins lucrativos fundada em 09 de Novembro de 1985, com sede na 

cidade de Fortaleza, Ceará, na Rua Rua Odilon Soares, 39 Farias Brito.

A  escolha  da  associação  deveu-se  a  possibilidade  de  identificar  de  modo 

focalizado uma população de pessoas com deficiência visual, caso contrário a localização de 

pessoas com deficiência ficaria  bastante  prejudicada pela  dificuldade de  indentificação da 

moradia de pessoas com deficiência. 

A missão da instituição é propiciar meios para desenvolvimento das competências 

da pessoa com deficiência visual, com fim de assegurar sua autonomia, segurança e dignidade 

para o exercício pleno da cidadania.

Defende os princípios do respeito ao cidadão com deficiência, do planejamento 

antes da ação, da educação continuada, da Inovação, do respeito à diversidade, e da visão 

holística

Busca  o  resgate  da  cidadania,  e  proporciona  aos  que  têm  limitação  visual 

desenvolver seu potencial, e tornar-se produtivos e conhecedores de seus direitos e deveres 

enquanto cidadãos, inserindo-se em igualdade de condições na vida social e laboral.

A instituição almeja a quebra das barreiras atitudinais e arquitetônicas em relação 

às pessoas com deficiência, difundido e praticando o conceito de inclusão social.

Para  tanto  desenvolve  programas  e  projetos  sociais,  que  incluem  a  educação 

formal, prevenção, habilitação, reabilitação, capacitação e colocação profissional, Cursos de 

formação para educadores, além de atividades culturais, desportivas e recreativas.
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Proporcional serviços de Educação de Jovens e Adultos- EJA, Atividades extra-

curriculares, Formação para o mundo do trabalho: massoterapia, operador de câmera escura, 

informática  específica,  auxiliar  administrativo  e  revisor  de  Braille,  além  de  apoio  e 

encaminhamento a Serviço Médico oftalmológico,   Atendimento em Atividades Práticas do 

Cotidiano– APC,  Serviço de Orientação e Mobilidade- OM.

Disseminação  das  normas  nacionais  e  internacionais  de  acessibilidade, 

desenvolvimento de  conteúdos de  interesse  específico  para  a  área da  deficiência  visual  e 

surdocegueira  para  a  promoção  da  cidadania,  Disseminação  das  normas  nacionais  e 

internacionais de acessibilidade, através da disponibilidade de ajudas técnicas, informações e 

programas especializados.

Disponibilidade de produção e conteúdo em formatos alternativos em Braille em 

mídia digital, ampliado e outros.

A instituição conta atualmente com cerca de 120 associados.

5.2 Questões do Estudo

Para  obter  informações  acerca  dos  sentimentos  das  pessoas  com  deficiência 

visual, com  a finalidade de avaliar a importância do meio de comuncação da Internet, foi 

utilizado um questionário como instrumento de coleta de dado.

O  instrumento  de  coleta  de  dados,  questionário,  foi  elaborado  a  partir  de 

entrevistas de exploração sobre o tema do estudo, realizadas com quatro pessoas pertencentes 

a instituição, sendo três associados e uma professora-associada.

As entrevistas não tiveram uma pauta pré-determinada, no entanto foi apresentada 

aos entrevistados a proposta do estudo para que os entrevistados pudesses se situar diante do 

tema assunto da pesquisa.

O resultado  das  entrevistas  permitiu  a  elaboração  do  questionário  inserido  no 

Apêndice A – instrumento de coleta de dados questionário.

5.3 Respostas obtidas

Foram  aplicados  doze  questionários,  cujas  perguntas,  após  tabuladas,  são 

apresentadas nas tabelas e os questionários respondidos são apresentados no anexo B.

As questões foram agrupadas em quatro categorias distintas:
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a. Sobre conhecimento, que buscou captar o conhecimento sobre os temas afetos 

à Internet, demonstrando o entendimento dos respondentes sobre os serviços 

disponíveis na Internet;

b. Sobre  a  importância,  que  buscou  captar  os  sentimento  acerca  do  uso  da 

Internet e a influência destes no dia a dia;

c. Sobre acessibilidade, pois a vida cotidiana das pessoas com deficiência visual 

depende de adequação de espaços e meios, bem como amparo legal para que a 

sociedade  possa  oferecer  um  ambiente  que  permite  aos  deficientes,  em 

especial os devicientes visual, mais de uso mais facilitado;

d. Sobre  segurança,  aspecto  importante  tanto  no  mundo  tangível   como  no 

mundo digital.

Deste modo a Tabela 2 apresenta os resultados percentuais para as perguntas que 

envolvem a categoria conhecimento sobre o tema Internet.

Pelas respostas obtidas fica demonstrada que a totalidade conhece a Internet e que 

a grande maioria faz uso de sítios de órgão públicos.

A Tabela 3 apresenta os resultados percentuais para as perguntas que envolvem a 

importância acerca do uso da Internet.

T

abela 2: Perguntas sobre Conhecimento
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Vê-se que a grande maioria consideram a Internet importante.

A Tabela 4  apresenta os resultados percentuais para as perguntas que envolvem 

acessibilidade, pois a vida cotidiana das pessoas com deficiência visual depende de adequação 

de uso dos meios utilizados no dia a dia.

Os esforços para facilitar a acessibilidade são os mais importantes, por permitirem 

uma  maior  integração  da  pessoa  com  deficiência  social  na  sociedade,  sendo  a  Internet 

importante vê-se pela pesquisa de campo que o custo de acesso é a maior dificuldade para 

realizar o acesso a Internet, seguido de dificuldades em transações comerciais, bancários e 

Tabela 3: Perguntas sobre Importância

Tabela 4: Perguntas sobre Acessibilidade
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sítios em outras línguas. Importando em intervenções para tornar realizada o pleno acesso à 

Internet.

A Tabela 5  apresenta os resultados percentuais para as perguntas que envolvem 

Segurança aspecto importante no mundo digital.

Nesta categoria de perguntas, percebemos que a população pesquisada encontra-se 

bem esclarecida sobre os perigos que existem no uso do mundo digital.

Tabela 5: Perguntas sobre Segurança



54

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do estudo permitiu, por meio das pesquisas documentais realizadas, 

verificar que as ações voltadas para a efetivação das proteções dos direitos humanos passam 

pela positivação no âmbito interno das nações.

Percebeu-se que o processo de reconhecimento de direitos e de sua adoção é lento 

e cercado de reiterados compromisso, além de debates em diversos fóruns internacionais, até a 

final incorporação nos ordenamentos internos.

Passados mais de trinta anos da edição da Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, que comprova a lenta adoção de novos direitos, vemos essas pessoas adquirirem 

respeito e alegria por estarem inseridas nas sociedade e aptas a exercer direitos e deveres.

Os  anos  noventa  do  século  passado  mudaram  a  forma  do  ser  humano  de 

relacionar,  face  a  adoção das  comunicações por  meio  dos  computadores,  entrelaçando  as 

nações  e  aproximando  os  homens,  possibilitando  fáceis  e  agéis  contatos  e  trocas  de 

conhecimento.

E pode-se verificar que o meio de comunicação da Internet é importante para o 

desenvolvimento dos ser humano, sendo citadas em diversos documentos com um meio de 

garantir a cidadania.

Certamente  a população objetodo estudo, doze pessoas,  não reflete a situação da 

totalidade de  pessoas com deficiência visual,  que no Estado do Ceará,  segundo dados do 

Censo do IBGE 2010 (p.114),  gira  em torno de 700.000 pessoas com alguma deficiência 

visual.

Contudo  os  objetivos  de  demonstrar  a  importância  da  Internet  e  comprovar  a 

necessidade  da  Internet  para  as  pessoas  com  deficiência  visual  foram  atingidos,  pois 

analisando  os  dados  contidos  nas  tabelas,  que  consolidam  o  estudo  de  campo,  pode-se 

afirmar:

1. O uso do computador e do acesso a Internet é uma realidade vivenciada 

pelas  pessoas  que  participaram  do  estudo,  demonstrando  que  são 

tecnologias e meios de estudo, lazer e trabalho inseridos no cotidiano;

2. Os órgão públicos necessitam aprimora a interface digital com as pessoas 

portadoras de deficiência visual;
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3. Que  o  acesso  à  Internet  no  lar  mostrou-se  importante  para  os 

pesquisados,  visto  que  a  moradia  é  o  local  de  tranquilidade  de  onde 

podem realizar as atividades de vida do mundo digital;

4. Os pesquisados não limitam-se a uso restrito da Internet para o seu lazer 

e para a manutenção do convívio pessoal;

5. A Internet  mostrou  ser  de  elevada  importância  para  a  realização  das 

atividades diárias de trabalho, estudo e fontes de conhecimentos;

6. Existe  consciência  dos  perigos  que  existem  no  mundo  virtual  e  da 

possibilidade de ocorrência de crimes por meio da Internet;

7. Há necessidade de um esforço social para melhorar a acessibilidade para 

as pessoas com deficiência visual;

8. Apesar  da  dificuldades  de  acessos  assinaladas  a  Internet  é  importante 

para o trabalho;

9. O custo do serviço é elevados;

10. Que o uso desta tecnologia da informação e comunicação está alinhada 

com as  ideias  contidas  nos  documentos  que  buscam oferecer  melhor 

qualidade de vida para as pessoas com deficiência.

Podemos  concluir  que  o  Estado  Brasileiro  vem acompanhando  pari  passu os 

avanços   internacionais  de  afirmação  dos  direitos  humanos  e  garantias  das  liberdades 

fundamentais, adotando princípios e diretrizes contidas nos acordos e tratados internacionais,  

em especial o Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes.

Reconhecemos que estas ações são realizadas de modo lento, como deve ser o 

trato dos interesses internacionais, porém constante e efetivas, tendo em vistas o que já se  

pode ver de concreto na sociedade brasileira.

Restou claro que à Internet é o grande meio de integração entre os homens, por 

todas as facilidades por ela oferecida, conforme demonstrado pelo presente estudo.

Portando  alçar  o  acesso  a  Internet,  para  as  pessoas  com deficiência  visual,  é 

reafirmar as ações positivas de inclusão social, garantido a cidadania.

Como trabalhos  futuros  citam estudo  sobre  a  interrupção  do  fornecimento  do 

serviço  essencial  de  comunicação de  dados,  Internet,   face  a  geração  de  danos  morais  e 

materiais – análise sob a perspectiva consumerista e constitucional.
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Desenvolve pesquisa sobre o respeito a privacidade da pessoa com deficiência no 

mundo digital – direito a proteção dos dados pessoais ou realizar estudo de investigação sobre 

a efetividade das contribuições sociais face os investimentos públicos voltadas para a inclusão 

da pessoa com deficiência.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

QUESTIONÁRIO

Universidade Federal do Ceará
Faculdade de Direito

 Trabalho de Conclusão de Curso

Prezado Voluntário(a),

A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser  respondidas  com  a  palavra  SIM  ou  com  a  palavra  NÃO,  conforme  o  seu 

julgamento para a questão.

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?

2. Você possui computador ?

3. Você sabe o que é Internet ? 

4. Você já acessou a Internet ?

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?
b. redes sociais ?
c. correio eletrônico ?
d. Blog ?
e. comércio eletrônico ?
f. Ensino à Distância ?

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?
b. realizar compras ?
c. utilizar jogos ?
d. utilizar redes sociais ?
e. ouvir música ?
f. utilizar correio eletrônico ?
g. realizar pesquisa escolar  ?
h. realizar operação com bancos ?
i. obter assuntos sobre política ?

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?
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b. custo elevado da Internet ?
c. utilização de navegadores   ?
d. carência de computador  ?
e. acessar de casa ?
f. sítios em outras línguas ?
g. serviços bancários ?
h. velocidade do acesso a Internet ?

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?

13. Quais tipos de perigo você identifica: 

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?
b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?
c. segurança para realizar compras ?
d. assunto proibidos ?
e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?-

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?
b. no local de trabalho  ?
c. na residência ?

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?
b. Oferecer fontes para pesquisa ?
c. Permitir contatos com outras pessoas ?
d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?

22.  O  contatos  com  pessoas  do  seu  cotidiano  fica  comprometido  pela 

        interrupção de acesso à Internet ?
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ANEXO A – NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PESQUISA

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

 Trabalho de Conclusão de Curso

1 - NOTA INFORMATIVA SOBRE A PESQUISA 

Você  está  sendo  convidado(a)  para  participar,  como  voluntário(a),  de 

pesquisa  para  um  trabalho  de  conclusão  do  curso  de  Direito  da  Universidade 

Federal do Ceará. 

Meu nome é Ribamar Brito Bezerra, sou o pesquisador-aluno responsável e a 

área  da  pesquisa  é  voltada  para  a  investigação  acerca  do  Direito  de  Acesso  a 

Internet como um Direito à Comunicação das pessoas com deficiência visual.

Serão fornecidos, a seguir, esclarecimentos detalhados sobre a pesquisa, que 

será realizada por meio de questionário a ser preenchido pelo entrevistado impresso 

em caracteres latinos e em Braille.

No caso de aceitar fazer parte da pesquisa, será solicitada a assinatura em 

um Termo de Consentimento. 

2 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA 

a-Título: Direito  de  Acesso  a  Internet  como  um  Direito  à  Comunicação: 

Deficiente Visual como sujeito de direitos na constituição.

b-Justificativa: A investigação sobre a essencialidade da comunicação por 

meio da Internet,  para  as Pessoas com Deficiência Visual,  permitirá  averiguar  a 

existência de relação entre o Direito de Comunicação e Direito Fundamental.

c-Objetivos: Espera-se  com  a  pesquisa  investigar  e  compreeder  a 

essencialidade da comunicação, por meio da Internet, das Pessoas com deficiência 

visual como meio de exercício da cidadania, e averiguar a inserção como um Direito 

Fundamental.

d-Procedimentos  utilizados  da  pesquisa: a  estratégia  contempla  o 

emprego da técnica de questionário para a coleta de dados.
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

 Trabalho de Conclusão de Curso

TERMO DE CONSENTIMENTO

E

COMPROMISSO ÉTICO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO

Pelo  presente  documento,  eu______________________________________ 

________________________,Identidade:__________________________________declaro 

consentir ao pesquisador aluno  Ribamar Brito Bezerra, identidade nº 2246-/Ce, matrícula 

0250325,  do  Curso  de  Direito,  sem  quaisquer  restrições  quanto  aos  seus  efeitos 

patrimoniais  e  financeiros,  a  plena  propriedade  e  os  direitos  autorais  das  respostas 

constantes  do  questionário,   de  caráter  acadêmico  e  documental,  que  foi  por  mim 

preenchido e entregue  ao pesquisador aluno aqui referido, na cidade de Fortaleza, Estado 

de  Ceará;  Como subsídio  à  construção  de  trabalho  de  conclusão  de  curso,   ficando  o 

pesquisador  aluno  acima  citado  autorizado  a  utilizar,  divulgar  e  publicar,  para  fins 

acadêmicos e culturais, o mencionado questionário no todo ou em parte, editado ou não, 

bem como permitir a terceiros o acesso ao resultados das respostas para fins idênticos, com 

a ressalva de garantia, por parte dos referidos terceiros, da integridade do seu conteúdo. 

Declaro que cópia deste termo foi apresentada impressa em formato Braille, a qual 

foi lida integralmente por mim.

O  pesquisador  aluno  se  compromete  a  preservar  meu  anonimato  face  ao 

questionário. 

_________________________________________

(assinatura do voluntário)
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ANEXO C – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 

Questionário 1

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

Trabalho de Conclusão de Curso

        Prezado Voluntário(a),

        A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?     Sim

2. Você possui computador ?     Sim

3. Você sabe o que é Internet ?     Sim

4. Você já acessou a Internet ?     Sim

5. Você sabe o que è:

        a. navegador de Internet ? Sim

        b. redes sociais ? Sim

        c. correio eletrônico ? Sim

        d. Blog ? Sim

        e. comércio eletrônico ? Sim

        f. Ensino à Distância ? Sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

        a. obter informação do cotidiano ? Sim

        b. realizar compras ? Não

        c. utilizar jogos ? Não

        d. utilizar redes sociais ? Sim

        e. ouvir música ? Sim

        f. utilizar correio eletrônico ? Sim

        g. realizar pesquisa escolar  ? Sim

        h. realizar operação com bancos ? Não

        i. obter assuntos sobre política ? Sim
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7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ? Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Não

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?Não

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

        a. sítios para compras ? Não

        b. custo elevado da Internet ? Sim

        c. utilização de navegadores  ? Sim

        d. carência de computador  ? Não

        e. acessar de casa ? Não

        f. sítios em outras línguas ? Sim

        g. serviços bancários ? Sim

        h. velocidade do acesso a Internet ? Não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ? Sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ? Não

13. Quais tipos de perigo você identifica:

        a. anonimato das pessoas nas redes sócias ? Sim

        b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ? Sim

        c. segurança para realizar compras ? Sim

        d. assunto proibidos ? Sim

        e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ? Sim

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet? Sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ? Sim

17. A Internet é importante:

        a. no local de estudo ? Sim

        b. no local de trabalho  ? Sim

        c. na residência ? Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

        a. Oferecer informação do cotidiano ? Sim

        b. Oferecer fontes para pesquisa ? Sim

        c. Permitir contatos com outras pessoas ? Sim

        d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ? Sim
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20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ? Sim

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?  Sim

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela interrupção de 

acesso à Internet ?Não

Questionário 2

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

Trabalho de Conclusão de Curso

Prezado Voluntário(a),

A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PERGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ? Sim.

2. Você possui computador ? Sim.

3. Você sabe o que é Internet ? Sim.

4. Você já acessou a Internet ? Sim.

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?Sim.

b. redes sociais ? Sim.

c. correio eletrônico ? Sim.

d. Blog ? Sim.

e. comércio eletrônico ? Sim.

f. Ensino à Distância ? Sim.

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ? Sim.

b. realizar compras ? Sim.

c. utilizar jogos ? Sim.

d. utilizar redes sociais ? Sim.

e. ouvir música ? Sim.
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f. utilizar correio eletrônico ? Sim.

g. realizar pesquisa escolar  ? Sim.

h. realizar operação com bancos ? Sim.

i. obter assuntos sobre política ? Sim.

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ? Sim.

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ? Sim.

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ? Não.

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ? Não.

b. custo elevado da Internet ? Não.

c. utilização de navegadores? Não.

d. carência de computador? Não.

e. acessar de casa ? Não.

f. sítios em outras línguas ? Não.

g. serviços bancários ? Não.

h. velocidade do acesso a Internet ? Não.

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ? Sim.

12. Você fica receoso de acessar a Internet ? Não.

13. Quais tipos de perigo você identifica:

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ? Não.

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ? Não.

c. segurança para realizar compras ? Sim.

d. assunto proibidos ? Não.

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ? Sim.

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet? Sim.

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet? Sim.

16. A Internet auxilia no seu trabalho ? Sim.

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ? Sim.

b. no local de trabalho  ? Sim.

c. na residência ? Sim.

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim.

19. O ambiente da Internet é importante por:
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a. Oferecer informação do cotidiano ? Sim.

b. Oferecer fontes para pesquisa ? Sim.

c. Permitir contatos com outras pessoas ? Sim.

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ? Sim.

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ? Sim.

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ? Não.

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela Não.

Questionário 3

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

 Trabalho de Conclusão de Curso

Prezado Voluntário(a),

A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador? sim

2. Você possui computador? sim

3. Você sabe o que é Internet? sim

4. Você já acessou a Internet?sim

5. Você sabe o que é:

a. navegador de Internet ? sim

b. redes sociais? sim

c. correio eletrônico? sim

d. Blog?sim

e. comércio eletrônico ? sim

f. Ensino à Distância? sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ? Não

b. realizar compras ? Não
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c. utilizar jogos ? Não

d. utilizar redes sociais ? Não

e. ouvir música ? Não

f. utilizar correio eletrônico ? sim

g. realizar pesquisa escolar  ? Não

h. realizar operação com bancos ? Não

i. obter assuntos sobre política ? Não

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos? Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgãos públicos na Internet? Não 

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade? Não 

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras? Sim

b. custo elevado da Internet ? Sim

c. utilização de navegadores   ? Não

d. carência de computador  ? Não

e. acessar de casa ? Não

f. sítios em outras línguas ? Não

g. serviços bancários ? Não

h. velocidade do acesso a Internet ? Não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ? sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ? sim

13. Quais tipos de perigo você identifica: 

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ? Não

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ? Não

c. segurança para realizar compras? Sim

d. assunto proibidos ? Não

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ? Não

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet? Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet? Sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?- não, pois não trabalho.

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Não 

b. no local de trabalho  ?Não 
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c. na residência? Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias? Não 

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ? Não

b. Oferecer fontes para pesquisa ? Não

c. Permitir contatos com outras pessoas ? Não

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas? Sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet?Não

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet? Não

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela interrupção de 

acesso à Internet ? não. 

Questionário 4

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?sim

2. Você possui computador ?sim

3. Você sabe o que é Internet ?sim

4. Você já acessou a Internet ?sim

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?sim

b. redes sociais ?sim

c. correio eletrônico ?sim

d. Blog ?sim

e. comércio eletrônico ?sim

f. Ensino à Distância ?sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?sim

b. realizar compras ?sim

c. utilizar jogos ?sim

d. utilizar redes sociais ?sim

e. ouvir música ?sim

f. utilizar correio eletrônico ?sim
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g. realizar pesquisa escolar  ?sim

h. realizar operação com bancos ?não

i. obter assuntos sobre política ?não

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?não

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?não

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?não

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?não

b. custo elevado da Internet ?sim

c. utilização de navegadores   ?sim

d. carência de computador  ?sim

e. acessar de casa ?sim

f. sítios em outras línguas ?não

g. serviços bancários ?não

h. velocidade do acesso a Internet ?não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?sim

13. Quais tipos de perigo você identifica:

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?não

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?não

c. segurança para realizar compras ?sim

d. assunto proibidos ?não

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?não

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?sim

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?não

b. no local de trabalho  ?não

c. na residência ?sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?
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b. Oferecer fontes para pesquisa ?

c. Permitir contatos com outras pessoas ?

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?não

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?não

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela?Não

Questionário 5

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

 Trabalho de Conclusão de Curso

Prezado Voluntário(a),

A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser  respondidas  com  a  palavra  SIM  ou  com  a  palavra  NÃO,  conforme  o  seu 

julgamento para a questão.

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?Sim.

2. Você possui computador ?Sim.

3. Você sabe o que é Internet ? Sim.

4. Você já acessou a Internet ?Sim.

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?Sim

b. redes sociais ?Sim

c. correio eletrônico ?Sim

d. Blog ?Sim

e. comércio eletrônico ?Sim.

f. Ensino à Distância ?Sim.

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim

b. realizar compras ?Sim.
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c. utilizar jogos ?Sim.

d. utilizar redes sociais ?Sim.

e. ouvir música ?Sim.

f. utilizar correio eletrônico ?Sim.

g. realizar pesquisa escolar  ? Sim.

h. realizar operação com bancos ?Não.

i. obter assuntos sobre política ?Sim.

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim.

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Sim.

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?Não.

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Não.

b. custo elevado da Internet ?Sim.

c. utilização de navegadores   ?Não

d. carência de computador  ?Sim

e. acessar de casa ?Não.

f. sítios em outras línguas ?Não.

g. serviços bancários ?Sim.

h. velocidade do acesso a Internet ?Sim.

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim.

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?Não.

13. Quais tipos de perigo você identifica: 

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?Sim.

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Sim.

c. segurança para realizar compras ?Sim.

d. assunto proibidos ?Sim.

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Sim.

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim.

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim.

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Sim.

b. no local de trabalho  ?sim.
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c. na residência ?Sim.

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim.

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim.

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Sim.

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim.

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim.

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Sim.

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Sim.

22.  O  contatos  com  pessoas  do  seu  cotidiano  fica  comprometido  pela 

        interrupção de acesso à Internet ?Sim.

Questionário 6

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

Trabalho de Conclusão de Curso

Prezado Voluntário(a),

A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou  com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PEGUNTAS

Você sabe utilizar um computador ?Sim.

2.Você possui computador ?Sim.

3. Você sabe o que é Internet ? Sim.

4. Você já acessou a Internet ?Sim.

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?sim.

b. redes sociais ?sim.

c. correio eletrônico ?Sim.

d. Blog ?Sim.

e. comércio eletrônico ?Sim.
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f. Ensino à Distância ?Sim.

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim.

b. realizar compras ?Sim.

c. utilizar jogos ?Não.

d. utilizar redes sociais ?Sim.

e. ouvir música ?Sim.

f. utilizar correio eletrônico ?Sim.

g. realizar pesquisa escolar  ?Sim.

h. realizar operação com bancos ?Não.

i. obter assuntos sobre política ?Não.

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim.

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Não.

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ? Não.

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Não.

b. custo elevado da Internet ?Sim.

c. utilização de navegadores   ?Não.

d. carência de computador  ?Sim.

e. acessar de casa ?Não.

f. sítios em outras línguas ?Não.

g. serviços bancários ?Não.

h. velocidade do acesso a Internet ?Não.

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim.

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?Não.

13. Quais tipos de perigo você identifica: 

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?Sim.

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Sim.

c. segurança para realizar compras ?Não.

d. assunto proibidos ?Não.

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Sim.

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Não.

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet? Sim.
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16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim.

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Sim.

b. no local de trabalho  ?Sim.

c. na residência ?Sim.

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim.

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim.

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Sim.

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim.

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim.

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Sim.

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Não.

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela interrupção de 

acesso à Internet ?Não.

Questionário 7

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

Trabalho de Conclusão de Curso

        Prezado Voluntário(a),

        A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PERGUNTAS:

1. Você sabe utilizar um computador ?Sim.

2. Você possui computador ?Sim.

3. Você sabe o que é Internet ?Sim.

4. Você já acessou a Internet ?Sim.

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?Sim.
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b. redes sociais ?Sim.

c. correio eletrônico ?Sim.

d. Blog ?Sim.

e. comércio eletrônico ?Sim.

f. Ensino à Distância ?Sim.

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim.

b. realizar compras ?Não.

c. utilizar jogos ?Não.

d. utilizar redes sociais ?Sim.

e. ouvir música ?Não

f. utilizar correio eletrônico ?Sim.

g. realizar pesquisa escolar  ?Sim.

h. realizar operação com bancos ?Não

i. obter assuntos sobre política ?Sim.

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim.

8. Você já utilizou sserviços oferecidos pelos órgãos públicos na Internet ?Não.

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?Não.

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Sim.

b. custo elevado da Internet ?Não.

c. utilização de navegadores   ?Não.

d. carência de computador  ?Não.

e. acessar de casa ?Não

f. sítios em outras línguas ?Sim.

g. serviços bancários ?Sim

h. velocidade do acesso a Internet ?Não.

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim.

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?Não.

13. Quais tipos de perigo você identifica:

a. anonimato das pessoas nas redes sociais ? Sim..

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Sim..

c. segurança para realizar compras ?Não.
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d. assunto proibidos ?Não.

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Não

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim.

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim.

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim.

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Sim.

b. no local de trabalho  ?Sim.

c. na residência ?Sim.

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim.

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim.

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Sim.

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim.

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim.

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Não.

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Não.

22. O contato com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela Não.

Questionário 8

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

Trabalho de Conclusão de Curso

        Prezado Voluntário(a),

        A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento

para a questão.

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?Sim
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2. Você possui computador ? Sim

3. Você sabe o que é Internet ? Sim

4. Você já acessou a Internet ? Sim

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ? Sim

b. redes sociais ? Sim

c. correio eletrônico ? Sim

d. Blog ? Sim

e. comércio eletrônico ? Sim

f. Ensino à Distância ? Sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ? Sim

b. realizar compras ? Não

c. utilizar jogos ? Não

d. utilizar redes sociais ? Sim

e. ouvir música ? Sim

f. utilizar correio eletrônico ? Sim

g. realizar pesquisa escolar  ? Sim

h. realizar operação com bancos ? Não

i. obter assuntos sobre política ? Sim

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ? Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Sim

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ? Sim

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Sim

b. custo elevado da Internet ? Sim

c. utilização de navegadores   ? Não

d. carência de computador  ? Não

e. acessar de casa ? Não

f. sítios em outras línguas ? Não

g. serviços bancários ? Não

h. velocidade do acesso a Internet ? Não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ? Sim
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12. Você fica receoso de acessar a Internet ? Não

13. Quais tipos de perigo você identifica:

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ? Sim

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ? Sim

c. segurança para realizar compras ?Não

d. assunto proibidos ?Não

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Sim

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ? Sim

b. no local de trabalho  ?Sim

c. na residência ? Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ? Sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ? Sim

b. Oferecer fontes para pesquisa ? Sim

c. Permitir contatos com outras pessoas ? Sim

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ? Sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Não

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Não

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido Internet ?Sim

Questionário 9

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

 Trabalho de Conclusão de Curso

Prezado Voluntário(a),
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A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PERGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ? Sim

2. Você possui computador ? Sim

3. Você sabe o que é Internet ?  Sim

4. Você já acessou a Internet ? Sim

5. Você sabe o que é:

a. navegador de Internet ? Sim

b. redes sociais ? Sim

c. correio eletrônico ? Sim

d. Blog ? Sim

e. comércio eletrônico ? Sim

f. Ensino à Distância ? Sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim

b. realizar compras ?Sim

c. utilizar jogos ?Sim

d. utilizar redes sociais ?Sim

e. ouvir música ?Sim

f. utilizar correio eletrônico ?Sim

g. realizar pesquisa escolar  ? Sim

h. realizar operação com bancos ?Sim

i. obter assuntos sobre política ?Não

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Sim

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ? não

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Sim

b. custo elevado da Internet ?Sim

c. utilização de navegadores   ?Não
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d. carência de computador  ?Não

e. acessar de casa ?Não

f. sítios em outras línguas ?Sim

g. serviços bancários ?Sim

h. velocidade do acesso a Internet ?Sim

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?sim

13. Quais tipos de perigo você identifica: 

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?Sim

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Sim

c. segurança para realizar compras ?Sim

d. assunto proibidos ?Sim

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Sim

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Siiiim

b. no local de trabalho  ?Simm

c. na residência ?Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Siiimmm

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Simm

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Não

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Não

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela interrupção de 

acesso à Internet ? naõ

Questionário 10
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1. Você sabe utilizar um computador ?Sim

2. Você possui computador ?Sim

3. Você sabe o que é Internet ? Sim

4. Você já acessou a Internet ?Sim

5. Você sabe o que é:

a. navegador de Internet ?Sim

b. redes sociais ?Sim

c. correio eletrônico ?Sim

d. Blog ?Sim

e. comércio eletrônico ?Sim

f. Ensino à Distância ?Sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim

b. realizar compras ?Sim

c. utilizar jogos ?Sim

d. utilizar redes sociais ?Sim

e. ouvir música ?Sim

f. utilizar correio eletrônico ?Sim

g. realizar pesquisa escolar  ?Sim

h. realizar operação com bancos ?Sim

i. obter assuntos sobre política ?Não

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Sim

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?  não

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Sim

b. custo elevado da Internet ?Sim

c. utilização de navegadores   ?Não

d. carência de computador  ?Não

e. acessar de casa ?Não

f. sítios em outras línguas ?Sim

g. serviços bancários ?Sim

h. velocidade do acesso a Internet ?Sim



84

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?sim

13. Quais tipos de perigo você identifica: 

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?Sim

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Sim

c. segurança para realizar compras ?Sim

d. assunto proibidos ?Sim

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Sim

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Sim

b. no local de trabalho  ?Sim

c. na residência ?Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias?Sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Sim

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Não

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Não

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela não

Questionário 11

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?Sim

2. Você possui computador ?Sim

3. Você sabe o que é Internet ?Sim

4. Você já acessou a Internet ?Sim

5. Você sabe o que è:
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a. navegador de Internet ?Sim

b. redes sociais ?Sim

c. correio eletrônico ?Sim

d. Blog ?Sim

e. comércio eletrônico ?Sim

f. Ensino à Distância ?Sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim

b. realizar compras ?Sim

c. utilizar jogos ?Sim

d. utilizar redes sociais ?Sim

e. ouvir música ?Sim

f. utilizar correio eletrônico ?Sim

g. realizar pesquisa escolar  ?Sim

h. realizar operação com bancos ?Não

i. obter assuntos sobre política ?Sim

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Sim

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?Não

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Sim

b. custo elevado da Internet ?Sim

c. utilização de navegadores?Sim

d. carência de computador ?Não

e. acessar de casa ?Não

f. sítios em outras línguas ?Sim

g. serviços bancários ?Sim

h. velocidade do acesso a Internet ?Não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?Sim

13. Quais tipos de perigo você identifica:

a. anonimato das pessoas nas redes sócias?Não

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Não
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c. segurança para realizar compras ?Sim

d. assunto proibidos ?Sim-

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Não

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?Sim

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Sim

b. no local de trabalho  ?Sim

c. na residência ?Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Sim

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet?Sim

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Sim

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica  Internet ?Sim

Questionário 12

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?Sim

2. Você possui computador ?Sim

3. Você sabe o que é Internet ?Sim

4. Você já acessou a Internet ?Sim

5. Você sabe o que è:

a. navegador de Internet ?Sim

b. redes sociais ?Sim

c. correio eletrônico ?Sim

d. Blog ?Sim

e. comércio eletrônico ?Sim
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f. Ensino à Distância ?Sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

a. obter informação do cotidiano ?Sim

b. realizar compras ?Sim

c. utilizar jogos ?Não

d. utilizar redes sociais ?Sim

e. ouvir música ?Sim

f. utilizar correio eletrônico ?Sim

g. realizar pesquisa escolar  ?Sim

h. realizar operação com bancos ?Sim

i. obter assuntos sobre política ?Sim

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?Sim

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?Sim

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?Não

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

a. sítios para compras ?Sim

b. custo elevado da Internet?Sim

c. utilização de navegadores?Sim

d. carência de computador ?não

e. acessar de casa ?Não

f. sítios em outras línguas ?Sim

g. serviços bancários ?Sim

h. velocidade do acesso a Internet ?Não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?Sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?Sim

13. Quais tipos de perigo você identifica:

a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?Sim

b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?Sim

c. segurança para realizar compras ?Sim

d. assunto proibidos ?Sim

e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?Não

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?Sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?Sim
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16. A Internet auxilia no seu trabalho ?-Sim

17. A Internet é importante:

a. no local de estudo ?Sim

b. no local de trabalho  ?Sim

c. na residência ?Sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?Sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

a. Oferecer informação do cotidiano ?Sim

b. Oferecer fontes para pesquisa ?Sim

c. Permitir contatos com outras pessoas ?Sim

d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?Sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?Sim

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?Sim

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido  Internet ?Sim

Questionário 13

Universidade Federal do Ceará

Faculdade de Direito

Trabalho de Conclusão de Curso

        Prezado Voluntário(a),

        A seguir estão relacionadas 22(vinte e duas) perguntas objetivas, que devem 

ser respondidas com a palavra SIM ou com a palavra NÃO, conforme o seu 

julgamento para a questão.

PEGUNTAS

1. Você sabe utilizar um computador ?Sim

2. Você possui computador ? sim

3. Você sabe o que é Internet ?sim

4. Você já acessou a Internet ?sim

5. Você sabe o que è:
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        a. navegador de Internet ?sim

        b. redes sociais ?sim

        c. correio eletrônico ?sim

        d. Blog ?sim

        e. comércio eletrônico ?sim

        f. Ensino à Distância ?sim

6. Quais tipos de conteúdo você acessa na Internet:

        a. obter informação do cotidiano ?sim

        b. realizar compras ?não

        c. utilizar jogos ?não

        d. utilizar redes sociais ?não

        e. ouvir música ?não

        f. utilizar correio eletrônico ?sim

        g. realizar pesquisa escolar  ?não

        h. realizar operação com bancos ?não

        i. obter assuntos sobre política ?não

7. Você já acessou sítios de órgãos públicos ?n~ão

8. Você já utilizou serviço oferecidos pelos órgão públicos na Internet ?não

9. Os sítios de órgão públicos oferecem acessibilidade ?n~ão

10. Quais dos itens a seguir oferecem dificuldade de acesso a Internet:

        a. sítios para compras ?sim

        b. custo elevado da Internet ?não

        c. utilização de navegadores   ?sim

        d. carência de computador  ?não

        e. acessar de casa ?não

        f. sítios em outras línguas ?sim

        g. serviços bancários ?sim

        h. velocidade do acesso a Internet ?não

11. Você identifica perigos no acesso a Internet ?sim

12. Você fica receoso de acessar a Internet ?não

13. Quais tipos de perigo você identifica:

        a. anonimato das pessoas nas redes sócias ?sim

        b. anonimato das pessoas no correio eletrônico ?não
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        c. segurança para realizar compras ?sim

        d. assunto proibidos ?sim-

        e. falta de privacidade nas suas trocas de informações ?sim

14. Você sabe que existem conteúdos proibidos divulgados na Internet?sim

15. Você sabe que existem crimes cometidos pela Internet?sim

16. A Internet auxilia no seu trabalho ?-sim

17. A Internet é importante:

        a. no local de estudo ?sim

        b. no local de trabalho  ?sim

        c. na residência ?sim

18. A Internet é importante para as suas atividades diárias ?sim

19. O ambiente da Internet é importante por:

        a. Oferecer informação do cotidiano ?sim

        b. Oferecer fontes para pesquisa ?sim

        c. Permitir contatos com outras pessoas ?sim

        d. Permitir a troca de mensagens com outras pessoas ?sim

20. Suas atividades de estudo sofrem impacto por falta de acesso à Internet ?sim

21. O seu lazer fica comprometido pela interrupção de acesso à Internet ?não

22. O contatos com pessoas do seu cotidiano fica comprometido pela interrupção de 

acesso à Internet ?não


