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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo refletir o lugar da cultura nas 
políticas públicas de inclusão da pessoa com deficiência, à luz 
do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
“Viver sem Limite”. Com este documento como ponto de 
partida, pretendemos refletir a ausência do debate da inclusão 
nas políticas culturais do país, trazendo elementos para discutir 
novas formas de participação da pessoa com deficiência nos 
espaços culturais. 
 
Palavras-chave: Deficiência. Cultura. Políticas Públicas. 
Participação. 
 
ABSTRACT 
 
This work aims to reflect the place of culture in public policies of 
inclusion of people with disabilities in the light of the National 
Plan of the Rights of Persons with Disabilities " Live without limit 
." With this document as a starting point , we intend to reflect 
the absence of the inclusion debate in the country's cultural 
policies , bringing elements to discuss new forms of 
participation of the person with disabilities in cultural spaces. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Censo de pessoas com deficiência2 realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE aponta que 23,9% da população brasileira possui algum 

tipo de deficiência, o que equivale a quarenta e cinco milhões seiscentos e seis mil e 

quarenta e oito (45.606.048) brasileiros. 

Em 2011 esta população vibrava com a conquista do Plano Viver sem Limite, 

que trazia a esperança de ampliação das políticas públicas de inclusão da pessoa com 

deficiência de modo transversal, a criação e implantação de ações, serviços e programas 

em todo o país, um horizonte de novas perspectivas para uma população que ainda hoje 

necessita investir num debate tão primário que é o da acessibilidade. 

Quando a primeira cartilha foi lançada, militantes de todo o Brasil sentiram um 

profundo estranhamento, pois lá estavam sinalizadas somente as seguintes pautas: Acesso 

à Educação; Inclusão Social; Acessibilidade; Atenção à Saúde. Os desdobramentos desses 

itens versam sobre as políticas de educação, de assistência social, de saúde e de ciência e 

tecnologia, o que não se pode negar ser um grande avanço. 

Mas uma grande lacuna surge para aqueles envolvidos em áreas não 

contempladas no documento, a exemplo da política cultural. Será que as pessoas com 

deficiência do Brasil não precisam estar contempladas nas ações promovidas no âmbito da 

cultura? Cumpre ressaltar que o Ministério da Cultura fez parte do processo de elaboração 

do plano, no entanto, a cultura não foi apresentada como eixo temático no Viver sem Limite, 

nosso especial questionamento neste trabalho. 

A realidade do país na oferta de serviços públicos para suprir as necessidades 

básicas das pessoas com deficiência, no que se refere à educação, saúde, assistência 

social e tecnologia assistiva está realmente longe de alcançar níveis satisfatórios em 

qualidade e número.  

No entanto, isso não é justificativa para privar 23,9% da população brasileira do 

acesso e fruição aos bens e serviços culturais, à formação e à produção artística e cultural 

no país. Em contrapartida, as políticas culturais brasileiras pouco atendem à diversidade de 

público, de agentes e produtores culturais e de artistas com deficiência.  
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 Os dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no Censo 

demográfico de 2010 compreenderam aspectos relacionados à deficiência, que deram subsídios para 
a formulação e publicação da Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência, onde as 
informações a respeito desta população foram compiladas e apresentadas pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República e Pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, no ano de 2012. 



 
 

 
 

                  

Felizmente, outras legislações e documentos internacionais importantes, 

ratificados pelo Brasil, sinalizam a obrigatoriedade do respeito às normas de acessibilidade 

e versam, ainda que rapidamente, sobre o acesso a cultura, exemplo da Convenção Sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e do Decreto 5.296/2004. 

Até o momento são poucas as ações realizadas diretamente pelos órgãos 

gestores da política cultural no Brasil que contemplem as diferentes modalidades de 

deficiência. Dentre esses gostaria de citar o Relatório Final da Oficina Nacional de indicação 

de políticas públicas culturais para inclusão de pessoas com deficiência “Nada sobre nós 

sem nós”, realizado em 2008 e o primeiro curso de Especialização em Acessibilidade 

Cultural do Brasil, oferecido pela UFRJ em parceria com o Ministério da Cultura através da 

Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, em 2013. 

O crescente número de pessoas com deficiência no país e a precariedade do 

atendimento às respectivas demandas dessa população nos levam a refletir de que forma 

esta realidade pode ser transformada e a cultura possa, definitivamente, se materializar não 

apenas como direito, mas como um patrimônio de todos. 

Este trabalho está sendo apresentado com o objetivo de construir elementos 

para refletir a elaboração e execução das políticas em questão, bem como pensar novas 

formas de participação das pessoas com deficiência nos debates culturais.  

Pois acredita-se que é somente através da participação social, do debate, da 

criação de novas formas de sociabilidade, que será possível conhecer a diversidade 

presente nos territórios e, consequentemente, promover ações compatíveis com as 

diferenças presentes em todos nós, ou seja, conceber espaços que representem, 

naturalmente, as características de todas as pessoas, para que medidas inclusivas ou 

acessíveis não precisem ser elaboradas posteriormente.  

Como objetivos específicos, pretendemos analisar o Plano Viver Sem Limite e a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência à luz da política cultural, e articular 

o debate sobre estes com a Meta 29 do Plano Nacional de Cultura, à luz da diversidade e da 

inclusão da “deficiência” na sua organização. 

 

 

1 O PLANO VIVER SEM LIMITE 

 

 



 
 

 
 

                  

O Plano Viver sem Limite, lançado em 2011, não pode ser considerado 

isoladamente, pois é fruto de décadas de organização política e social do movimento de 

pessoas com deficiência.  

Ao longo dos últimos sessenta anos foram criados centenas de instituições de 

atendimento e defesa de direitos da pessoa com deficiência, dezenas de conselhos de 

direito nos âmbitos municipais e estaduais, um conselho e uma secretaria nacionais,  

inúmeros trabalhos voltados à inclusão social desta população. 

No âmbito do direito, no Brasil, o principal marco é a Constituição de 1988, que 

contempla esta população de modo geral em todas as áreas de políticas públicas, se 

aprimorando através de legislações e planos especiais para nortear a implementação de 

serviços e benefícios ao público.  

Em 2008, com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência pelo Brasil, a carta magna passa a assegurar de modo integral tais direitos, 

abordando especificamente as áreas de atenção e responsabilidade de cada setor do 

Estado. 

Este panorama contribuiu com o aumento da participação da pessoa com 

deficiência nos espaços de controle social, o que corroborou para a visibilidade de suas 

demandas, que se materializaram na agenda do Estado através do Plano Viver sem Limite.  

É preciso destacar ainda a importância desse processo para que o tema da 

deficiência tenha sido compreendido na esfera dos Direitos Humanos, pois durante muitos 

anos o tema deslocava-se entre problema de saúde ou de assistência social. 

O questionamento principal deste trabalho é a ausência da política cultural como 

eixo temático no plano supracitado, o que fragiliza ainda mais o debate da acessibilidade no 

âmbito da cultura. 

O Viver sem Limite foi o primeiro plano federal com uma proposta de intervenção 

transversal, sendo elaborado com a participação de quinze3 ministérios – inclusive o 

Ministério da Cultura – no entanto, abordou somente os eixos de Acesso à Educação; 

Atenção à Saúde; Inclusão Social e Acessibilidade. 

As ações do plano têm desdobramentos através dos Estados e dos Municípios 

que fizeram adesão, se comprometendo a criar planos sobre o tema na sua esfera de 
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 Órgãos federais que integram o Viver sem Limite: Casa Civil; Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República; Secretaria-Geral da Presidência da República; Ministérios da Educação; 
Saúde; Trabalho e Emprego; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ciência, Tecnologia e 
Inovação; Cidades; Fazenda; Esporte; Cultura; Comunicações; Previdência Social; e Planejamento, 
Orçamento e Gestão. (Plano Viver Sem Limite) 



 
 

 
 

                  

gestão. O objetivo principal do Viver sem Limite é oferecer à população e aos gestores um 

registro sobre seu processo de elaboração, implementação e monitoramento. 

Na Lei N° 7.612/2011, que institui o Viver sem Limite, o acesso à cultura ou 

qualquer menção a esta política não surge como uma das oito diretrizes. O Ministério da 

Cultura, consequentemente, também não faz parte do Comitê Gestor. Porém, o presente 

Ministério faz parte do Grupo Interministerial de Articulação e Monitoramento. 

O Plano Viver sem Limite apresenta também o volume de recursos federais 

disponíveis para a execução de ações em cada eixo temático. Como a cultura não faz parte 

deste, também não há informação sobre o valor destinado a este fim. 

Mudanças no âmbito da gestão favoreceram a aproximação do tema deficiência 

às demais políticas públicas. O deslocamento do debate que antes era vinculado à saúde e 

à assistência social, passou a ser discutido como direitos humanos.  

O Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas co Deficiência – CONADE ao ser 

vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, no ano de 2003, representa uma ação 

simbólica neste sentido.  

Hoje o Ministério da Cultura tem na sua formação uma Secretaria de Cidadania e 

Diversidade Cultural.  

Todos esses avanços nos levam a questionar o motivo pelo qual a cultura não 

tornou-se eixo temático no Viver sem Limite. 

O Ministério da Cultura somente tem destaque no Viver sem Limite, na temática 

de “Ações Complementares”, no Capítulo 12 do documento, onde é sinalizada a criação de 

um grupo de trabalho interministerial sob a coordenação do MinC, para tratar da 

acessibilidade cultural. 

 

Fazem parte desse espaço de discussão a SDH/PR, o Ministério da Cultura e seus 
órgãos vinculados: Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC); 
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC); Secretaria do Audiovisual 
(SAV); Biblioteca Nacional; Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM); Fundação 
Nacional de Artes (FUNARTE); Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). (VIVER SEM LIMITE, 2014) 
 

Atualmente as ações no âmbito do Ministério da Cultura sobre acessibilidade 

cultural acontecem de forma isolada. Existe um projeto da ANCINE4 – que não está em 

andamento – para que todos os filmes de circulação na TV e no cinema sejam produzidos 

com acessibilidade; outras ações pautadas no Tratado de Marrakech5 para que a produção 
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 ANCINE – Agência Nacional do Cinema 

5
 O Tratado de Marrakech tem por objetivo facilitar, para pessoas com deficiência visual,  o acesso às 

diversas obras através da sua distribuição em formatos acessíveis, sem a necessidade de solicitar ao 
autor a autorização para tal. 



 
 

 
 

                  

de Obras em Braille, Daisy ou áudio book possam ser distribuídas e publicadas sem a 

autorização do titular dos direitos autorais. E ainda, um projeto piloto para acessibilizar as 

bibliotecas, que está a cargo da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. (VIVER SEM 

LIMITE, 2014) 

Outrossim o coordenador de acessibilidade da SDH/PR chama a atenção para a 

Meta 29 do Plano Nacional de Cultura:  

 

100% de bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros, arquivos públicos e centros 
culturais atendendo aos requisitos legais de acessibilidade e desenvolvendo ações 
de promoção da fruição cultural por parte das pessoas com deficiência (METAS DO 
PLANO NACIONAL DE CULTURA, 2011) 

 

afirmando que o grupo tem por objetivo contribuir para a criação de meios para sua 

efetivação. Entendemos que as ações efetivadas até o momento contribuem para o 

cumprimento desta meta, mas o caminho ainda é longo. 

Ressalta-se que todos os prazos para adequação de espaços e fornecimento de 

recursos de acessibilidade previstos no Decreto 5.296/2004 já expiraram. No entanto, são 

raros os equipamentos culturais com espaços e obras acessíveis à diversidade de público, 

bem como a presença de artistas com deficiência apresentando seus trabalhos. 

Hoje a pessoa com deficiência não tem o direito de acessar e fruir uma obra 

audiovisual com acessibilidade porque são raros os Estados que oferecem esse serviço. Na 

verdade, os poucos que oferecem essa opção, oferecem em dias e horários específicos e 

apenas alguns espetáculos, estando longe de fazerem parte, integralmente, do circuito 

oficial da região. O que impede que esses cidadãos tenham acesso aos mesmos espaços 

que seus amigos e familiares sem deficiência. 

O mesmo ocorre ao visitar um museu, por exemplo. Quando há acessibilidade 

arquitetônica, muitas vezes não há acessibilidade para aqueles que têm deficiência 

sensorial. Não há informações em formatos acessíveis tampouco possibilidade de tocar as 

obras expostas.  

A pessoa com deficiência encontra ainda infinitas barreiras enquanto artista, em 

qualquer modalidade. Não há orçamento voltado para este segmento e aqueles editais que 

contemplam esse público raramente escolhem projetos afins para financiamento de suas 

ações. O que leva esses sujeitos a recorrerem a outras formas de sobrevivência por ter o 

seu trabalho invisibilizado pelo Estado. Trabalho este que muitas vezes não é visto como 

profissional, mas como amador ou recreativo. 

Esses e muitos outros são desafios constantes para as pessoas com deficiência 

no país. O Plano Viver sem Limite poderia surgir como incentivador de mudanças ao redor 



 
 

 
 

                  

do Brasil, mas sua organização nos aponta, mais uma vez, que o Estado não situa a Cultura 

como eixo central, ou se quer prioridade para as pessoas com deficiência, o que dificulta 

ainda mais a organização coletiva desses sujeitos nos espaços e debates culturais, 

seguindo como uma política complementar para esta parcela da população. 

 

2 A CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

A Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi promulgada no 

Brasil através do Decreto Nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009, sendo o principal instrumento 

internacional de defesa dos direitos humanos desse cidadãos em todo o mundo. 

Além de trazer as definições sobre deficiência e fortalecer a responsabilidade do 

Estado na promoção da acessibilidade, reforça as barreiras existentes no meio ambiente 

como principais fatores de incapacidade da pessoa, entendendo que a funcionalidade e a 

autonomia dos sujeitos, variam de acordo com as condições de cada espaço. 

Por se tratar de um documento que sinaliza a todo o tempo a não discriminação 

e a igualdade de oportunidades, todos esses itens já deveriam ser observados no âmbito 

das políticas culturais. Sabendo da importância em destacar cada esfera da vida da pessoa 

e cada área de responsabilidade do Estado, a ONU se preocupou em sinalizar também o 

acesso à cultura. 

Na Convenção o item em questão está no Artigo 30, sendo denominado: 

Participação na vida cultural e em recreação, esporte e lazer. Seu conteúdo é iniciado com 

as reivindicações presentes nesse trabalho: 

 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de 
participar na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
e tomarão todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência 
possam: 
a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis; 
b) Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais, 
em formatos acessíveis; e 
c) Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos culturais, tais como teatros, 
museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, tanto quanto possível, 
ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional.  
2. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para que as pessoas com 
deficiência tenham a oportunidade de desenvolver e utilizar seu potencial criativo, 
artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também para o 
enriquecimento da sociedade.  (BRASIL, 2009) 

 

Os avanços nessa direção ainda são poucos, inclusive a produção de 

conhecimento a respeito desses recursos, sendo poucas as universidades no país a abrirem 

espaço para o debate sobre acessibilidade cultural. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument


 
 

 
 

                  

Muitos são os fatores que contribuíram com essa defasagem que o país 

apresenta na oferta de recursos de acessibilidade no âmbito da cultura, mas gostaria de 

sinalizar, especialmente, o fato do acesso a cultura ainda não estar na pauta de discussão 

dos conselhos de direitos em todo o Brasil, bem como não haver diálogo efetivo entre os 

conselhos de cultura e os de direitos da pessoa com deficiência, e participação de pessoas 

com deficiência nos conselhos de cultura e nas discussões do segmento. 

Exemplo disso são os temas debatidos nas conferências municipais, estaduais e 

nacionais dos direitos das pessoas com deficiência. Foram três conferências de nível 

nacional, até o momento. Apenas na terceira edição assuntos voltados para cultura foram 

debatidos de forma mais significativa. Todas as propostas estão em consonância com os 

itens assinalados na convenção. 

Somos frutos de uma cultura de movimento social fragmentado, que se 

organizou de forma individual ao redor das diferentes discussões sobre políticas públicas e 

que consequentemente pulverizou discursos que poderiam estar fortalecidos se elaborados 

de forma coletiva e transversal.  

A ausência da discussão sobre deficiência ao longo dos anos não é 

característica somente da agenda da cultura, podemos citar outros espaços como os de 

debates sobre igualdade racial, gênero, povos tradicionais, etc.  

No entanto, é preciso romper com esse modelo o qual fomos adaptados e criar 

novas possibilidades de organização política, recriar o espaço público e as formas de 

sociabilidade entre os diferentes sujeitos que formam a nação. 

Este movimento não depende de leis, de planos de governo ou mesmo de 

convenções, deve ser um esforço coletivo, um anseio da sociedade que precisa se 

materializar para que, de fato, tenhamos uma política pública que represente a diversidade 

de sujeitos a que ela se destina. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Este breve artigo nos aponta alguns dos inúmeros desafios a enfrentar até que 

possamos construir uma sociedade onde as políticas públicas representem a diversidade 

humana. Acreditamos que única forma de materializar essa realidade seja através da 

reconstrução do espaço público. 



 
 

 
 

                  

A participação política da pessoa com deficiência no cenário público, de forma 

individual ou coletiva é de data recente. O sistema econômico de produção, a cidade, o 

Estado, já estavam organizados. Os demais movimentos sociais também.  

Ao longo da história esses sujeitos tiveram sua cidadania renegada e a primeira 

forma de reverter este panorama mundial foi através da luta pelo direito à vida, que há tanto 

foi sacrificada pelo diagnóstico da deficiência.  

Posteriormente, evoluiu para o direito à cidadania, à recursos para sua 

sobrevivência com dignidade, seguindo do acesso à saúde e à reabilitação, bem como à 

educação. 

Ainda hoje esses direitos não são plenamente acessados por grande parte da 

população, o que reforça o debate em torno deles nos diversos espaços de discussão sobre 

os direitos das pessoas com deficiência.  

Acreditamos que por este motivo o acesso à cultura seja uma discussão tão 

recente. Ainda hoje muitos brasileiros com deficiência consideram estranho este debate. 

Como falar de cultura se nem escolas e hospitais estão acessíveis a todos? Para que 

cultura se a maior preocupação ainda hoje é como sobreviver em meio a tantas barreiras, 

desigualdade e discriminação?  

Este questionamento evidencia-se cada vez mais de acordo com o nível 

socioeconômico das famílias. Ressalta-se que os dados do Censo também revelam que a 

maior parte das pessoas com deficiência sobrevive com rendimentos de um a dois salários 

mínimos; muitas, com escolaridade precária e pouco acesso a bens e serviços em geral. O 

país ainda sofre do grande mal da elitização da cultura, herança da nossa história que ainda 

não foi rompida. 

Estando o movimento de pessoas com deficiência afastado dos demais 

movimentos sociais, o seu reconhecimento enquanto artista, trabalhador, estudante, mulher, 

sem terra, negro, homossexual o afasta das relações sociais, minimizam a potencialidade da 

sua voz, invisibilizam as diferenças existentes na sociedade e a necessidade de promover 

espaços onde todos tenham lugar. 

Daí a necessidade de transformar suas estratégias de mobilização e participação 

social. É preciso discutir política pública de modo transversal com a participação de todos os 

atores sociais. É preciso substituir a ideia de políticas para pessoas com deficiência por 

políticas para todos. Isso exige uma mudança de paradigmas e de cultura muito grande que 

também só poderá ser rompida através do diálogo entre os diferentes. 



 
 

 
 

                  

Esta aproximação não é papel exclusivo das pessoas com deficiência, embora 

sua reivindicação nessa direção seja fundamental. Estas oportunidades precisam ser 

criadas nas diferentes áreas, desafio este que caminha lentamente nos espaços culturais.  

Reconhecemos a importância do Plano Viver Sem Limite para ampliação dos 

direitos da pessoa com deficiência de modo geral, para a melhor organização dos serviços 

públicos e para a conscientização dos gestores das diferentes pastas em relação a 

necessidade de observar a diversidade para a qual trabalham e, portanto, devem servir. Mas 

este não pode ser visto como o fim. Ao contrário, é apenas o primeiro passo na direção de 

uma discussão transversal que não poderá ser realizada sem a real participação de todos os 

atores sociais. 
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