




INTRODUÇÃO 

Uma das principais formas de 
vencer o preconceito e promover 
o respeito à diversidade humana é 
por meio da informação. 
E por termos consciência de que ninguém nasce sabendo de tudo, 
elaboramos o primeiro Guia Prático de Diversidade & Inclusão do 
pilar Pessoa com Deficiência da área de Diversidade & Inclusão da 
TIVIT. 

Neste guia, apresentamos algumas informações e dicas de 
relacionamento com as pessoas com deficiência, além de conceitos, 
termos e expressões que você não deve mais utilizar e orientações 
sobre como se comunicar de uma forma mais inclusiva e com 
empatia. 

Boa leitura! 

Diversidade & Inclusão TIVIT 

 



PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

211 milhões de brasileiras e brasileiros em 2019* 
 
17,3 milhões de pessoas com deficiência | 8,4% da população** 
 
5,6 milhões (32%) Pessoas com Deficiência Física 

2,5 milhões (15%) Pessoas com Deficiência Intelectual 

2,3 milhões (13%) Pessoas com Deficiência Auditiva 

6,9 milhões (40%) Pessoas com Deficiência Visual 

 
* IBGE, 2019. 
**Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019. 

 

 



LEGISLAÇÃO 

Existem diversas barreiras que dificultam a participação das pessoas 
com deficiência em diversos espaços sociais.  

Nos últimos anos, algumas leis foram criadas para ampliar e 
estabelecer os direitos das pessoas com deficiência, tais como: 

Lei nº10.098: garante o direito à acessibilidade em locais públicos 
e de uso coletivo. Inclui também sistemas de sinalização e 
comunicação para pessoas com deficiência;  
 
Lei nº10.098: regulamenta cotas de 2% a 5% em empresas para 
incluir pessoas com deficiência;  
 
Lei nº 13.146: baseada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, feita pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
Consiste em um documento com todas as diretrizes sobre os direitos 
das pessoas com deficiência no Brasil.  
 
Porém, ainda há muito a ser feito, pois a legislação é apenas um 
passo para acabar com a exclusão e, principalmente, o preconceito. 

 
 



TERMINOLOGIA ATUAL 

A forma como tratar as pessoas com deficiência e como chamá-las 
é algo extremamente importante. Por isso, é essencial estarmos 
atualizados com as formas mais corretas e respeitosas.  

A terminologia mais atual, ratificada por órgãos oficiais do governo, 
e inclusive, pela Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência da ONU, em 2006 é: 
 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
Nessa terminologia a pessoa é o sujeito e a deficiência é a condição! 

Termos que devem ser evitados 
 
1) Portador de deficiência / deficiente / Pessoas com necessidades 
especiais (PNE) / especial 
Estes termos já são considerados incorretos hoje porque têm um 
fundo pejorativo que podem inferiorizar o indivíduo ou comparar a 
deficiência à doença. O termo correto é pessoa com deficiência. 

2) PcD não é adjetivo! 
Nunca utilize PcD como adjetivo para se referir às pessoas com 
deficiência. 

INCORRETO: 
"A empresária PcD" 
"O influencer PcD." 

É equivocado usar “pessoa PcD”, afinal o P da sigla já significa 
"pessoa". 
 
CORRETO: 
"A empresária com deficiência" 
"O influenciador com nanismo." 



3) Normal x Anormal 
A normalidade é contextualizada dentro de uma vida que é sua e não 
do outro. O que é normal para uma pessoa não é para outra. Então, 
cuidado para não dizer que pessoas com deficiência são anormais.

Como fazer as substituições



DICAS PARA VOCÊ INTERAGIR SEM MEDO 
 

FOQUE NO DIÁLOGO 
É normal surgirem dúvidas, e nada melhor, que as próprias pessoas 
com deficiência para responde-las. Por isso nada melhor do que 
perguntar. 
 
MÚTUO APRENDIZADO 
É momento em que todos aprendem, por isso, de a oportunidade 
da pessoa com deficiência demonstrar suas habilidades, e também 
mostre a ele no que você pode contribuir. 

SENSO DE PERTENCIMENTO 
Faça com que a pessoa se sinta à vontade para dar suas opiniões e 
sinalizar seus pontos de melhoria. 

SEJA NATURAL 
Fale com naturalidade palavras como “ver’, “andar”, “correr”, mesmo 
que a pessoa tenha alguma deficiencia com essas funções, não será 
incomodo de ouvir. 

 

 

 



CONCLUSÃO 

A TIVIT é uma empresa comprometida com a Diversidade e Inclusão 
e acreditamos que a inclusão contribui para a transformação e a 
inovação. 

Em 2022, retomamos as ações da área de Diversidade & Inclusão, 
que tem trabalhado dentro de cinco pilares de diversidade: Raça, 
Gênero, Pessoas com Deficiência, Gerações e LGBTQIA+.  

No pilar de Pessoas com Deficiência, lançamos o AceleraDevs – 
Pessoas com Deficiência em parceria com o Instituto IOS, um projeto 
para treinar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho na 
área de Tecnologia. 

Em paralelo, temos trabalhado constantemente os temas de 
diversidade com nossos colaboradores e sempre divulgando nossas 
vagas afirmativas para cada vez mais aumentar a representatividade 
em nosso quadro. 

 

Esse é um guia colaborativo e, como devemos aprender todos os 
dias, fique à vontade para enviar ao e-mail
diversidade.inclusao@tivit.com sugestões construtivas caso tenha 
sentido a falta de alguma abordagem, ou se percebeu que há alguma 
expressão capacitista neste material. 

Até a próxima!
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