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Imagine se seu
cérebro invertesse involuntaria-

mente todos os textos com os quais você se
defrontasse, de modo a ser sempre necessário um es-

pelho para tornar a leitura possível, como está fazendo agora.
Seguramente, você não ia querer portar um espelho, objeto tão frá-

gil, sempre consigo. A vida seria mais simples se houvesse espelhos na
sala de aula, nas prateleiras do supermercado e nos pontos de ônibus, certo?

É assim que funciona o conceito de acessibilidade: facilitar o acesso a am-
bientes, produtos e serviços para qualquer pessoa, incluindo aquelas que

portam alguma deficiência física ou necessidade especial. 
Iniciativas de acessibilidade vêm tomando conta do Brasil faz algum tempo.
São projetos que envolvem desde as cédulas do real (reconfiguradas para fa-
cilitar o reconhecimento por parte de deficientes visuais) até o mundo da moda
(com roupas adaptadas para cadeirantes e para quem tem uso limitado das
mãos). Agora, com o projeto das Paralimpíadas Rio-2016, é hora de transformar
seu país em exemplo mundial de acessibilidade. E você pode ajudar  nesta em-
preitada. Nas páginas a seguir você ficará por dentro de todos os assuntos que
giram em torno da facilidade de acesso e saberá o que é preciso para tornar
as ruas, prédios e serviços da sua cidade adaptados para o usufruto de todos

– mesmo para os extraterrestres como eu, hein? Modéstia à parte, sou um es-
pecialista em acessibilidade: o meu planeta, Gliese 581g, foi inteiramente

projetado de acordo com o designinclusivo.
Ademais, você vai continuar a aprender as regras das modalidades es-

portivas que integram os programas olímpicos e paraolímpicos dos
torneios de Londres-2012e Rio-2016. Afinal, o esporte e seus bene-

fícios físicos, cognitivos e sociais também estão incluídos no pro-
jeto de acessibilidade.

Boa leitura, amigo terráqueo!
Maguinho
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PS.: SE VOCÊ TEVE DIFICULDADES EM DECIFRAR A MENSAGEM 
ACIMA, COLOQUE-A EM FRENTE A UM ESPELHO.
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No Brasil, o direito à acessibilidade está assegurado pela Constituição, conjunto de regras
que regem o País. Diz ali:

“A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência.”

Constituição da República, Art. 227, parágrafo 2°

Para atender a esse direito constitucional, o governo e a sociedade civil vêm se familiarizando
cada dia mais com a noção de desenho universal, isto é, com técnicas de construir espaços, fabricar
produtos e oferecer serviços que possam ser acessíveis a todos os cidadãos. Um exemplo é o Parque
Olímpico que a cidade de Londres construiu para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2012: o local
é inteiramente transitável por cadeirantes – atletas e público. O modelo londrino tem servido de
inspiração na preparação da cidade do Rio de Janeiro para os torneios de 2016.

O desenho universal, por vezes chamado design inclusivo, baseia-se em sete princípios, como
está explicado na cartilha Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania, da Secretaria
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. São eles:

01 Princípio Igualitário – Uso Equiparável: ser útil a pessoas com capacidades diversas, pro-
porcionando usabilidade a todos.

02 Princípio Adaptável – Uso Flexível: ser adaptável e adequado a pessoas com diferentes
habilidades e preferências individuais.

03 Princípio Óbvio – Uso Simples e Intuitivo: ser de fácil compreensão, independentemente da ex-
periência, conhecimento do idioma, habilidade, nível de formação e concentração do usuário.

04 Princípio Conhecido – Informação de Fácil Percepção: quando a informação necessária é trans-
mitida de forma a atender a todos, independentemente do idioma, dificuldades de visão ou
audição. A comunicação deve ser eficaz, através de recursos pictográficos, verbais ou táteis.

05 Princípio Seguro – Tolerante ao Erro: visa minimizar riscos e consequências negativas
decorrentes de ações acidentais ou involuntárias.

06 Princípio Esforço Mínimo – Baixo Esforço Físico: estabelece que o uso deve ser eficiente e
confortável, com o mínimo esforço, evitando a fadiga.

07 Princípio Abrangente – Dimensão e Espaço para Aproximação e Uso: determina que o ta-
manho e espaço para aproximação, alcance, manipulação e uso sirvam a todos, indepen-
dente da estatura, tamanho do corpo (obesos, anões, etc.), postura ou mobilidade.

Quando aplicados à rua, esses princípios significam:

•Alargamento das calçadas: é recomendável que tenham uma faixa livre de obstáculos
equivalente a 1,5 m (ou no mínimo 1,20 m) de largura. 

•Alternativas para trechos em obras: quando um trecho da calçada está em obras, ele
deve ser isolado e sinalizado, com a garantia de um espaço de passagem de no mínimo
1,20 m. Se não for possível tal espaço, deve-se fazer um desvio pela pista, mas o mesmo
precisa ser igualmente isolado, sinalizado e com rampas de acesso.

•Piso tátil: sinalização no chão para deficientes visuais, indicando obstáculos, inícios
e fins de calçadas.

•Sinalização. 

•Rampas: disponibilizar, além de escadas, inclinações suaves, que não exijam esforço
para quem as utilize, com superfície regular e antiderrapante.

•Rebaixamento das calçadas ou elevação da faixa de pedestres: para que as pessoas pos-
sam cruzar as ruas com tranquilidade, as calçadas devem ser rebaixadas ou elevadas,
de modo a se nivelarem com a faixa de pedestres.

•Rotas acessíveis: deixar os ambientes feitos para o pedestre sinalizados e livres de obstá-
culos que possam impedir a passagem de cadeira de rodas ou o esbarrão por parte de
um deficiente visual; inclui também o limite vertical em que não pode haver obstáculos
aéreos (como um galho de árvore), sendo a altura mínima de 2,10 m.

(Fontes: Cartilha Acessibilidade – para uma cidade melhor, do Ministério Público do Estado

do Tocantins e Instituto de Arquitetos do Brasil, 2008 e www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br)

Será que a sua cidade passaria no teste do desenho universal? Eis aí uma boa atividade
de pesquisa a ser desenvolvida. Ao final, você e seus colegas podem mandar seu relatório
para a prefeitura da sua cidade, criticando ou parabenizando – depende do resultado.

COORDENADA DESENHO UNIVERSAL E VIAS PÚBLICAS
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PROVAS DE PISTA

OL IMPÍADAS DE VERÃO

OL IMPÍADAS DE VERÃO DA JUVENTUDE

PARALIMPÍADAS DE VERÃO

Falemos agora das provas
de pista, isto é, das 
corridas. Elas são 
praticadas dentro do 
estádio, em uma pista oval
de 400 metros, dividida
em oito raias. Há cinco
categorias de corrida:
CORRIDA DE VELOCIDADE
Também chamada de sprint, consta de
três provas:
100 metros rasos – a prova mais famosa
e mais esperada de todo o atletismo.
O seu vencedor ganha o almejado tí-
tulo de homem ou mulher “mais rá-
pido(a) do mundo”.
200 metros rasos e 400 metros rasos –
nessas duas provas, os competidores apa-
rentemente não largam alinhados, mas a

variação de pontos de partida ocorre jus-
tamente para não haver desigualdades
entre os que estão nas raias mais afasta-
das do centro e aqueles posicionados nas
raias mais próximas.

CORRIDA DE MEIO-FUNDO
As provas de meia distância são duas: 
800 metros rasos – consta de duas vol-
tas  na pista; após um local pré-fixado,
os competidores podem abandonar
suas raias ;
1.500 metros rasos – são necessárias
quase quatro voltas no estádio para per-
correr essa distância; os corredores podem
abandonar suas raias imediatamente
após a largada.

CORRIDA DE FUNDO
No último nível das corridas estão as pro-
vas de 5.000 metros rasos e 1.000 metros
rasos – equivalem a 5 km e 10 km. Na pri-
meira, é preciso circular o estádio 12,5
vezes; o dobro na segunda.
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DESTAQUES DAS PROVAS COMBINADAS

JIM THORPE (1887–1953) – Um dos atletas mais versáteis dos Estados Uni-
dos: praticava mais de dez modalidades esportivas – de basquete a hipismo; de
canoagem a beisebol. Contudo, foi no atletismo que brilhou, com duas meda-
lhas olímpicas em Estocolmo-1912 em provas combinadas: decatlo e pentatlo
(que até então fazia parte do programa). No ano seguinte, por conta de acusa-
ções sobre ganhar prêmios em dinheiro ou jogar em ligas profissionais, o COI,
que via estas atividades como ilegais, tirou-lhe as medalhas. Em 1983, o Comitê
voltou atrás na decisão, mas foi um reajuste póstumo, que o atleta não pode ver.

LUCIMARA SILVESTRE – Natural de Lucélia (SP), especializou-se no
combinado de heptatlo.

URS KOLLY – O paratleta sueco, amputado da perna direita, já ganhou sete
medalhas de ouro e uma de bronze em eventos de atletismo. Em Atenas-2004
e Pequim-2008 subiu ao pódio do pentatlo P44 (amputados).

Agora é hora de combinar tudo que você aprendeu sobre acessibilidade nas ruas e es-
tabelecimentos públicos, envolvendo o mobiliário urbano e os transportes coletivos,
para tentar ajustá-los ao seu universo escolar.

Por lei, a escola deveria ser acessível a todos, entretanto, segundo a última pesquisa do
Ministério da Educação (MEC), apenas 17,5% dos colégios brasileiros – entre públicos e
privados – estão adequados para quem tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida.

O que fazer?

Mobilizar-se, debater com professores e colegas a fim de conceber ideias de como trans-
formar sua escola em um modelo de acessibilidade.

Muitos projetos podem surgir da união de uma turma. Na escola onde estudei, em meu
planeta, defrontamo-nos com a seguinte situação: a escola não tinha verba para financiar
a construção de uma rampa para acesso ao teatro. Então, tivemos a ideia de realizar a
Semana de Conscientização Sobre Acessibilidade. Foi um barato! Fizemos teatro, fanzines,
panfletos, performances circenses e um monte de outras coisas que envolvessem o tema
Escola para Todos. A minha atividade favorita foi uma caça ao tesouro disputada em du-
plas, vencida por mim e um amigo surdo-mudo craque no uso da bússola!

O público era formado por pais, familiares, amigos e vizinhos – chamamos todo
mundo que conhecíamos. Ao fim, conseguimos doações de material (o pai de um dos
alunos tinha cimento e tijolo sobrando da reforma de sua casa) e mão de obra (o pai
de outro era pedreiro e se disponibilizou a fazer o serviço de graça, contando com a
ajuda de mais dois na função de auxiliares).

Ajude a sua escola. Ela é um local tão importante quanto a sua casa e é para onde
você irá diariamente nos próximos anos. Provavelmente é onde você encontrará e fará
seus melhores amigos, seu primeiro namorado ou namorada, e seguramente é onde
você mais vai aprender e desenvolver sua inteligência para ser um jovem que dá show
em cidadania, esporte e conhecimento.

COORDENADA ACESSIBILIDADE TOTAL NA ESCOLA

11
DE OUTUBRO

DIA DO DEFICIENTE 
FÍSICO
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ANAFALBETISMO FINANCEIRO
Por falar em porquinho, como você lida
com o dinheiro que ganha? gasta tudo?
Gasta-o rápido? Costuma pedir com fre-
quência dinheiro emprestado aos seus
pais ou colegas?
Se a resposta para essas perguntas for
“sim”, saiba que você pode ser um anal-
fabeto financeiro, quer dizer, alguém que
não sabe administrar seu dinheiro.

Com efeito, este é um
problema que atinge 
não só os jovens, muitos 
adultos também são
analfabetos financeiros.
O dinheiro é uma 
ferramenta importante
para a sobrevivência.
Contudo, há quem não
controle as despesas e
termina por contrair 
dívidas às vezes difíceis
de serem quitadas.
As principais características que denun-
ciam uma má educação em finanças são:

ABUSO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS, che-
que especial e crediário: os cartões de cré-
dito são ideais para fazer compras de alto
valor (um eletrodoméstico, por exemplo)

porque permitem que a conta seja parce-
lada ao longo de vários meses. Em uma
eventualidade na qual se esteja sem di-
nheiro no momento e seja necessário efe-
tuar um pagamento, eles também são
uma mão na roda – afinal, as empresas
operadoras dos cartões só cobrarão por
aquele pagamento no fim do mês. O
abuso acontece quando alguém começa
a utilizar demais o cartão, a ponto de per-
der o controle do quanto gastou e quanto
deverá reservar para cobrir a fatura men-
sal. Ou quando passa desatento aos juros7

embutidos em alguma compra. Proble-
mas semelhantes acontecem com quem
usa demais o limite do cheque especial
(um cheque que se pode passar mesmo
sem ter dinheiro suficiente na conta para
cobri-lo) ou o crediário (agências que ofe-
recem empréstimos).

CONSUMISMO: o que se entende em geral
por consumismo é o ato de comprar por
comprar, adquirir algo sem que se precise
dele realmente. Mas um outro aspecto do
consumismo é não conseguir ter dinheiro
consigo sem sair gastando-o desenfreada-
mente, mesmo que sejam pequenas com-
pras, a exemplo de quem não pode ver um
baleiro, um sorveteiro ou um carrinho de
lanches sem ir lá e comprar uma guloseima.

Juros são uma quantia em dinheiro
que se paga a mais pela regalia de ter
ganhado um empréstimo ou feito algum
parcelamento longo.

7
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OL IMPÍADAS DE VERÃO

OL IMPÍADAS DE VERÃO DA JUVENTUDE

Engana-se quem pensa
que ginástica é sinônimo
de ginástica olímpica. 
Na verdade, existem três
modalidades de 
ginástica no torneio: 
ginástica rítmica 
desportiva, trampolim
acrobático e ginástica
olímpica ou artística.

GINÁSTICA OLÍMPICA
As competições envolvem seis provas
masculinas e quatro femininas, realizadas
conforme uma ordem chamada ordem
olímpica. No masculino, tem-se:
01 EXERCÍCIOS DE SOLO: o ginasta tem
entre 50 e 70 segundos para realizar uma
série de movimentos dentro de um ta-
blado quadrangular de 12 m de lado;
02 CAVALO COM ALÇA: um aparelho de
1,60 m de comprimento, 1,05 m acima do
solo, no qual o atleta, sustentando todo o
peso do seu corpo apenas com as mãos,
tem de executar movimentos contínuos;

cios, o aparelho cresceu: passou a ter 1,20
m x 0,90 m e a ficar a 1,35 m do solo; agora,
é também chamado de mesa de salto;
05 BARRAS PARALELAS: a 1,75 m do solo,
deve-se executar os movimentos de
maior dificuldade quando ambas as mãos
não estiverem em contato com as barras;
06 BARRA FIXA: a 2,55 m do solo, nela é
preciso estar em constante movimento,
que varia entre giros e mortais.

03 ARGOLAS: a 2,55 m do solo, o ginasta
tem de se movimentar sem que elas se
mexam;
04 SALTO SOBRE CAVALO: com a ajuda
de um trampolim, o competidor salta o
aparelho, tendo previamente avisado aos
árbitros qual tipo de salto faria. Até as
Olimpíadas de Sidney-2000, usava-se um
cavalo semelhante ao do item 2, contudo,
devido ao grau de dificuldade dos exercí-
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Quem é que não usa as mãos para se comunicar? Levantar o polegar em aprovação a algo
legal; levar o dedo à boca para pedir silêncio; dar um gesto de basta quando alguém está per-
turbando o ambiente... Nos esportes de confronto, como o polo, os gestos e sinais também fun-
cionam muito bem para coordenar o time sem que o adversário saiba qual manobra está em
jogo. As mãos, aí, se tornam instrumentos de fala dos atletas; uma espécie de código secreto.

Contudo, os mesmos gestos que guardam segredos podem se transformar em linguagens. Eu
me refiro às línguas de sinais, a exemplo da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

A Libras é adotada pelos surdos-mudos brasileiros como forma de comunicação no dia a dia, mas
ela não está sozinha no mundo: há outras línguas de sinais que correspondem a outros idiomas,
como inglês e o francês. Você provavelmente já deve ter visto na TV, em um quadradinho separado,
no canto da tela, uma pessoa gesticulando enquanto, no centro do visor, outro alguém fala ou
um texto aparece. Aquele ato é a replicação do conteúdo sonoro ou textual em Libras. É uma lin-
guagem que funciona para valer! É possível conversar por horas e sobre quaisquer assuntos, com-
binando formas e movimentos com as mãos, além do auxílio de outras partes do corpo.

Língua completa que é, a Libras contém uma estrutura que não é exatamente igual ao por-
tuguês. Assim, além dos gestos, que podem significar letras ou palavras inteiras, é preciso
conhecer a sua gramática, sua dinâmica, o que necessita um pouco de esforço e de estudo.

O governo brasileiro já decretou que dará todo o suporte para “garantir o atendimento às
necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas
de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização” (Decreto
Nº 5.626 – Art. 14, IV); e igualmente para “apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão
de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive
por meio da oferta de cursos”. (Decreto Nº 5.626 – Art. 14, V). Eu acho esta uma ótima
ideia. Em Gliese 581g, todo mundo, mesmo quem não tem deficiência na fala, aprende a
Linguagem Gliesiana de Sinais (Liglis). Além de nos permitir conversar com nossos colegas
surdos-mudos, é bastante divertida e ainda ajuda na hora das manobras do esporte.

Na sua escola, a Libras é difundida? Você conhece algo desta língua? A seguir, você tem uma amos-
tra para começar seus estudos. E o primeiro exercício é: tente soletrar o seu nome com as mãos.

COORDENADA LÍNGUA DOS SINAIS: 
A COMUNICAÇÃO PELAS MÃOS
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