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A noção de Direitos Humanos engloba o 
entendimento de que a dignidade, a liberdade
e a equidade, são direitos fundamentais
de toda e qualquer pessoa. 

A partir da história dos Movimentos Sociais
de Pessoas com Deficiência, conseguimos refletir 
criticamente sobre quais são esses direitos e
quais sujeitos cabem na ideia de humano. 

O direito não é uma conquista acabada,
mas sim uma construção coletiva. O próprio
termo “Pessoa com Deficiência” é um resultado 
recente de uma conquista em um processo
ainda em movimento. 

Articular a noção de Direitos Humanos com as 
pautas dos movimentos sociais de pessoas com 
deficiência é fundamental para que possamos 
construir uma sociedade cada vez mais
equitativa e igualitária.  

A exposição “Pessoa com Deficiência:
Lutas, Direitos e Conquistas” é organizada
em 5 módulos: Direitos para Quem?; Direitos
e sua Trajetória; Direito a ter Direitos; Direito
à Memória e Futuro dos Direitos.

Nela, você pode transitar por essa História
contada por pessoas com deficiência, protagonistas 
não apenas deste Museu, mas que lutam pelo 
protagonismo de suas próprias histórias.

Letra caixa XPS e=3cm 
pintada frente e laterais pretas

chapas de PS impressão direta
chapa de PS  recorte especial
impressão direta

chapa de PS impressão direta
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Definir a palavra “pessoa” pode parecer simples. 
ontudo, é necessário compreender que todas as 
características que nos definem como pessoa
são determinadas por valores e interesses
de cada época. A ideia de “ser humano”
se modifica ao longo da História, a partir das
relações que se estabeleceram, e se estabelecem,
nas mais diversas sociedades e na interação entre
as pessoas, o local que ocupam e suas
produções culturais.

Mesmo que a “Declaração dos Direitos dos Homens
e do Cidadão” tenha surgido, em 1789, na Europa,
o entendimento de “pessoa”, passou a ser compreendido, 
de fato, após 1948, com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que é um documento marco na
história dos direitos humanos elaborado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e que se
tornou inspiração para a escrita de Constituições de
muitos Estados e democracias recentes. 

O QUE É UMA PESSOA O QUE É NECESSÁRIO PARA
SER UMA PESSOA
A consideração de que a deficiência é uma
 característica comum entre as pessoas surgiu no
final do século 19, resultando em declarações e convenções
ao longo do século 20. Como, por exemplo, a “Declaração dos 
Direitos das Pessoas Mentalmente Retardadas” (1971) e a 
“Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes” (1975) que
são resoluções da ONU escritas para pautar os direitos 
específicos desse grupo de pessoas. Expressões como
“pessoas mentalmente retardadas” ou “pessoas deficientes” 
foram reconfiguradas e a Convenção Internacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência, de 2006, é um desses exemplos.

Nesse sentido, a deficiência é um conceito em evolução, 
resultado da interação entre pessoas com deficiência e as 
barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem
a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Mesmo com reivindicações que possibilitaram a diminuição
das variadas barreiras vividas por pessoas com deficiências 
todos os dias, ainda são necessárias ações coletivas que 
garantam o exercício dos direitos conquistados. Por isso é 
necessário reconhecer as diferentes percepções das pessoas 
com deficiência com relação à inclusão e, também, à exclusão.

Neste vídeo, você pode acessar os depoimentos de algumas 
pessoas com deficiência que responderam à pergunta:
“O que te exclui?” 

E você... Qual seria a sua resposta à essa pergunta?

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada
logo após a 2ª Guerra Mundial. Seu objetivo principal era
promover a ideia de igualdade universal de direitos
entre todos os seres humanos, povos e nações. 

Este acordo internacional tem, em sua origem, a proteção
da integridade da vida humana e a igualdade entre os seres.
O Artigo 6 deste documento considera que “Todo ser humano
tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido
como pessoa perante a lei.”

Então, quais seriam as características necessárias para
“Ser Pessoa” atualmente? O que torna uma pessoa digna
de ser considerada como “Humana”?

Organização das Nações Unidas. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
10/12/1948

Domínio Público
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A consideração de que a deficiência é uma característica 
comum às pessoas é relativamente recente. Apesar da 
existência de registros sobre pessoas com deficiência em 
vários períodos históricos, focalizamos acontecimentos
do final do século 19 e ao longo do século 20. 

Você sabia que nesse período a institucionalização 
de pessoas com deficiência em hospitais, asilos, casas
de trabalho, instituições de ensino, assim como o
isolamento da vida pública, eram práticas comuns? 

No Brasil, durante o Segundo Reinado, sob regência
de Dom Pedro II (1840 a 1889), surgem as primeiras 
instituições de ensino para pessoas com deficiência como
o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854 e o Imperial 
Instituto dos Surdos-Mudos   (1857). 

Ao longo do século 20 são estabelecidas instituições 
filantrópicas e de caridade destinadas às pessoas com 
deficiência, principalmente às crianças, com fins pedagógicos, 
médicos e/ou assistenciais. Com o trabalho dessas instituições 
surgiram discussões sobre a “integração do deficiente” que 
tinham como motivação a “reabilitação” e “capacitação”
dos indivíduos para viverem em sociedade.

Havia a percepção de que a única maneira de inserção
e reinserção da pessoa com deficiência na vida cotidiana, 
passava pela cura médica, que compreendia a deficiência 
como lesões que resultavam em incapacidades, o que 
colocava as pessoas com deficiência como “inválidas”.

Essa noção de que as respostas para a deficiência
estavam na cura de um corpo entendido como “doente”
embasou-se no Modelo Médico da Deficiência. 

Desde o final dos anos 1960, ganhava força no debate 
internacional outra maneira de compreender a deficiência. 
Esta compreensão é conhecida como Modelo Social da 
Deficiência, que considera a diversidade de pessoas e seus 
modos de estar no mundo, questiona a normatividade e 
entende o ser humano em sua complexidade.  

No Brasil, a partir dos anos 70, as pessoas com
deficiência se mobilizaram com o intuito de protagonizar
um movimento em busca da construção e garantia de
seus direitos. As primeiras ações dessa mobilização
se deram com a criação de associações de
pessoas com deficiência. 

Neste módulo você encontra uma explicação da médica
e ativista Izabel Maior sobre as diferenças entre o Modelo 
Médico e o Modelo Social da Deficiência; imagens de 
instituições, associações e outras entidades ligadas a
defesa dos direitos das pessoas com deficiência e alguns 
depoimentos que compõem o acervo do Museu da Inclusão 
através do Projeto Memórias.

Instituto Nacional de Educação
de Surdos – INES, 1911-1922

Acervo da Fundação Biblioteca
Nacional – Brasil

A partir de 1889, esses institutos e colégios imperiais
para crianças cegas e surdas-mudas se tornaram 
instituições públicas, a partir das novas regras do Brasil 
República. É nesse contexto que essas instituições 
reformularam suas nomenclaturas. O Imperial Instituto
dos Meninos Cegos passa a ser Institutos Benjamin 
Constant (1891) e o Imperial Instituto dos
Surdos-Mudos se denomina Instituto Nacional
de Educação de Surdos – INES (1957).

Carlos Luis M C da Cruz
Fachada do Instituto
Benjamin Constant, 2010

Domínio Público
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“O movimento social procura vencer a discriminação, a desvalorização 
e a falta de atenção por parte dos governos (Izabel Maior, 2005)”.

As reivindicações das pessoas com deficiência no Brasil se
expandiram a partir de 1970. Essas mobilizações tiveram influência das 
experiências estadunidenses e europeias, que surgiram nos
anos 1960, em decorrência das consequências da Segunda
Guerra Mundial e com a reivindicação por direitos civis.

Numa Assembleia Geral ocorrida em 1976, a ONU definiu, o ano
de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, com
a temática da “Participação Plena”. Em 1979 essa temática se
ampliou para “Igualdade e Participação Plena”.

 Por “Igualdade e Participação Plena”, se compreendia a necessidade
da criação de condições político sociais para que as pessoas com 
deficiência pudessem exercitar plenamente sua cidadania.

A frase “nem inúteis, nem coitados” reflete bem as demandas
do período: os sujeitos com deficiência são pessoas incapazes de 
desenvolverem atividades cotidianas como estudo e trabalho e,
muito menos, são dignos de pena. As pessoas com deficiência têm 
inúmeras capacidades e potencialidades, contudo a sociedade 
necessita propiciar as condições para o seu desenvolvimento, 
oferecendo oportunidades mais equitativas.

Organização das Nações Unidas - ONU
Símbolo do Ano Internacional das
Pessoas Deficientes, 1981

Domínio Publico

No Brasil, toda essa movimentação política internacional, 
proporcionou uma notável expansão dos movimentos sociais das 
pessoas com deficiência a partir do final dos anos 70 e ao longo
dos anos 1980. São exemplos o NID - Núcleo de Integração
de Deficientes e o MDPD - Movimento pelos Direitos das
Pessoas Deficientes.

O I Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes 
aconteceu em Brasília, em novembro de 1980. Foi nesse
momento de articulação sociopolítica que foi criada a Coalizão 
Nacional Pró-Federação de Entidades de Pessoas Deficientes
que, posteriormente, se desmembrou em federações
específicas de vertentes do movimento. Esse ativismo que se 
difundiu conquistou espaço de atuação no processo de
elaboração da Constituição Federal de 1988.

Por ocasião do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (1981) 
diversos grupos pelo Brasil, através de seus representantes, 
participaram da organização da programação proposta pela ONU. O 
Grupo Capixaba de Pessoas com Deficiência foi um deles e foi
o primeiro grupo no Brasil a utilizar a expressão “pessoas com 
deficiência”, ao invés de deficientes.

Grupo Capixaba de Pessoas
com Deficiência
Folheto convite para passeata
e ato público para as celebrações do Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes, 
20/03/1981

Acervo Romeu Sassaki

Em julho de 1981, aconteceu o primeiro ato público realizado pelo 
Movimento Social das Pessoas com Deficiência de São Paulo em frente 
ao Theatro Municipal. O Movimento reivindicou perante a secretaria 
municipal de cultura da época, o acesso das pessoas com deficiência ao 
Teatro Municipal de São Paulo. Foi construída uma rampa de madeira 
provisória que acabou se tornando um grande símbolo da conquista
das pessoas com deficiência de direitos ao acesso à programação 
artística e cultural da cidade.

Outros dois grandes marcos históricos deste período foi a
proposta da ONU de um Programa de Ação Mundial para Deficientes, 
que estabeleceu o período de 1983 a 1992 como a Década Internacional 
das Pessoas Deficientes. E em 1992, também por iniciativa da ONU,
a aprovação da data de 3 de dezembro como o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência, que passou a ser comemorado
anualmente a partir de 1998.

Rampa de acesso provisória construída
no Theatro Municipal em decorrência
da manifestação do Ano Internacional
da Pessoa Deficiente, 1981

Acervo Romeu Sassaki
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Conhecer a história por meio dos elementos
que compõem a memória coletiva e patrimônio contribui para que 
possamos nos reconhecer enquanto sujeitos políticos atuantes na 
construção da sociedade atual.
O Museu da Inclusão desenvolve políticas e ações de preservação, 
valorização e comunicação da memória e do patrimônio cultural 
relativo aos movimentos sociais das pessoas com deficiência, além 
de fomentar e produzir conhecimento no campo dos estudos sobre 
deficiência. Neste módulo, você encontra a história de alguns 
lugares de memória vinculados à história do movimento social das 
pessoas com deficiência.

MEMÓRIA E CIDADANIA

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

O edifício Parlatino abriga, desde 2008, a Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo (SEDPcD)
e o Museu da Inclusão.  No dia 3 de dezembro de 2009, a Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo  inaugurou
a exposição nomeada “Os Caminhos da Pessoa com Deficiência”. Os 
resultados dessa exposição fizeram surgir o, então, Memorial da Inclusão.

A exposição organizada por ativistas dos movimentos sociais das 
pessoas com deficiência e apresenta o processo histórico do Movimento 
Social das Pessoas com Deficiência, durante as décadas de 1970 e 1980.

O Projeto Memórias é um dos projetos do Museu da Inclusão e 
tem como objetivo a coleta de testemunhos de ativistas que foram 
protagonistas de reivindicações em prol dos direitos da pessoa 
com deficiência. Neste módulo, você encontra vídeos depoimentos 
que fazem parte desse rico acervo para a preservação e memória 
da luta por direitos das pessoas com deficiência.

O complexo do Memorial da América Latina, projetado por
Oscar Niemeyer, foi inaugurado em 18 de março de 1989. A ideia é 
que o complexo se tornasse símbolo da integração política, cultural, 
econômica e social da América Latina. O projeto cultural de 
ocupação dos prédios que compõem o Memorial da América Latina 
foi concebido pelo antropólogo Darcy Ribeiro, com o objetivo de se 
tornar um polo de integração social, cultural e político dos povos 
latino-americanos. Segundo o antropólogo, “Os brasileiros 
precisavam redescobrir a América. É preciso lembrar quem somos a 
nós mesmos”.No complexo Memorial da América Latina podemos 
notar a presença marcante de características do arquiteto, como a 
utilização do concreto armado, edifícios com formas curvas e uma 
proposta de ocupação urbana espaçada entre os edifícios. Tais 
características podem ser percebidas em projetos anteriores de 
Niemeyer como, por exemplo, o projeto piloto da cidade de Brasília 
e o Parque do Ibirapuera em São Paulo, ambos da década de 1950. 

Neste espaço, você encontra outras obras do famoso arquiteto, 
como o mural “(nome da obra)” e as esculturas “(nome das obras)” 
que são também de autoria de Niemeyer. Painel “Do Asylamento à autonomia”

da Exposição Caminhos da Pessoa 
com Deficiência, 2009-2020

Acervo Museu da Inclusão

DO MEMORIAL AO MUSEU DA INCLUSÃO

Percebendo a necessidade de integrar pautas mais 
contemporâneas relativas às questões da inclusão e da 
deficiência, acontece uma revisão conceitual do Memorial da 
Inclusão para se tornar o Museu da Inclusão. O Museu da 
Inclusão atua na preservação, salvaguarda, pesquisa e 
comunicação do patrimônio social, político e cultural da pessoa 
com deficiência. Dessa maneira, contribui com a reflexão, o 
desenvolvimento e a aplicação de processos de gestão e técnicas 
museológicas acessíveis.

PROJETO MEMÓRIAS 

Vista aérea do Memorial da América 
Latina, antes da construção do edifício
do Parlamento Latino-Americano,
1989–1991

Acervo da Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (SEDPcD)

Construção do Edifício do Parlamento 
Latino-Americano, s/d.
Atualmente o edifício é a sede da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e abriga o Museu da Inclusão

Acervo da Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (SEDPcD)
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1980
Criação de legislações 
federais que previam 
políticas nacionais de 
atenção às pessoas
com deficiência

1989
Surgimento da Política 
Nacional para a 
Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência

Anos 2000
expansão da atuação
dos Conselhos Federal,
Estaduais e Municipais

2003
primeira eleição para 
composição do CONADE, 
tendo como presidente 
eleito o ativista da União 
Brasileira de Cegos, 
Adilson Ventura

2009
Promulgação da 
Convenção Internacional 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência no Brasil 
via emenda constitucional, 
através do decreto 
presidencial 6949

1986
criação da Coordenadoria 
Nacional para Integração 

da Pessoa Portadora de 
Deficiência (CORDE)

1993
Institucionalização da 

Política Nacional para a 
Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência

A partir dos anos 80, foram criadas legislações federais 
para a organização de políticas nacionais de atenção às 
pessoas com deficiência. Ao longo desse processo, 
tivemos a expansão da participação e  controle social
de políticas públicas através de Organizações
da Sociedade Civil. 

Mesmo contando com todas estas leis, uma 
significativa parcela da população com deficiência
ainda permanece ausente dos espaços públicos de 
participação social, política e cultural, dos discursos 
veiculados nas grandes mídias, que muitas vezes 
ridicularizam ou representam as pessoas com 
deficiência através de imagens caricatas.

Pouco se fala sobre a produção artística cultural
sobre pessoas com deficiência e de artistas com 
deficiência. Aqui você pode acessar algumas
produções de artistas que utilizam das linguagens 
artísticas para nos provocar e nos fazer refletir. 

Onde estão as pessoas com deficiência?

A concretização de uma sociedade mais inclusiva
e igualitária está na conscientização de que existem 
diversos modos de ser e estar no mundo. 
É necessário que se reconheça a diversidade de
corpos, línguas e identidades para que, assim,
sejamos capazes de construir espaços de
convivência que acolham a todos,
sem barreiras.

Compreender a origem da exclusão é
essencial para que as barreiras que nos
separam sejam dissolvidas a partir de nossas
práticas e responsabilidades enquanto seres
que compõem a sociedade. 
A deficiência é, em si, apenas uma dentre
tantas características que definem ser pessoa.

chapas de PS impressão direta

Letra caixa 
XPS e=3cm 
pintada 
frente preto 
lateral cor 
do módulo

chapa de PS  recorte  especial
impressão direta e aplicação de 
letra caixa

1999
Regulamentação da 

Política Nacional para a 
Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência

2002
A ativista Izabel Maria 

Madeira de Loureiro 
Maior foi a primeira 

pessoa com deficiência a 
assumir o cargo de 

Coordenadora da CORDE

2007
Ratificação do Protocolo 

Facultativo pelo Brasil da 
Convenção Internacional 
dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência

2015/16
Aprovação e promulgação 

daLBI – Lei Brasileira de 
Inclusão (lei 13.146/2015)

Se instituiu, internamente 
à CORDE, o primeiro 
conselho deliberativo 
voltado para os direitos da 
pessoa com deficiência em 
âmbito nacional. Foi nesse 
momento que a CORDE se 
desvinculou da Federação 
e se instaurou o Conselho 
Nacional dos Direitos da 
Pessoa Portadora de 
Deficiência – CONADE

chapa de PS impressão direta



12 painéis em PS 2mm, impressão direta, 80x150cm
12 painéis em PS 2mm, impressão direta, 92x150cm
10 painéis em PS 2mm, impressão direta, recorte especial, tamanho aproximado 70x90cm
  6 painéis em PS 2mm, impressão direta, 37x150

6 jogos de Letras caixa XPS e=3cm, 6 modelos, pintura especial 2 cores, máscara para aplicação:
80x40 cm
50x52 cm 
54x54 cm
50x52 cm
70x54 cm
50x54 cm

9 imagens em PS 2mm impressão direta aplicadas com espaçador de 1cm.
43x64cm
42x30cm
44x32cm
60x32cm
32x36cm
40x23cm
36x30cm
36x26cm
35x22cm

LISTA DE MATERIAIS E TAMANHOS
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