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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da 
língua portuguesa sobre o tema Caminhos para Combater o 
Capacitismo, apresentando proposta de intervenção que respeite os 
Direitos Humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista.
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Você sabe o que é capacitismo? Capacitismo é o preconceito 
contra pessoa com deficiência. Desde a promulgação da lei 
13.146/2015, o preconceito contra pessoa com deficiência é crime 
e pode ser denunciado na delegacia, além de gerar direito à 
indenização por danos morais na esfera cível. Negar adaptações 
para as pessoas com deficiência na escola é crime. Negar 
atendimento  adaptado em clínicas e em ambientes hospitalares é 
crime. Recusar no plano de saúde é crime. Não colocar rampa é 
uma forma de negar acesso e também é crime. Não adaptar 
banheiro é uma forma de negar a permanência e também é crime. 
Além disso, xingar a pessoa em razão da deficiência, imputar 
incapacidade, demonstrar qualquer preconceito contra pessoa com 
deficiência também é crime.



Capacitismo: situações em que somos preconceituosos – veja o que é

Vamos falar sobre capacitismo. Com certeza você, em algum momento, já ouviu 
alguém dizendo algo como: “Tem gente que não tem perna e trabalha e você ainda 
reclama da vida” ou “Nossa, mesmo deficiente ele (a) consegue fazer tudo”.
Essas e outras frases são bastante comuns no universo de assuntos relacionados às 
pessoas com deficiência. Mas elas também carregam consigo uma carga pejorativa, 
além de ser uma das formas de manifestação do capacitismo.

O capacitismo é o ato de entender que a pessoa com deficiência é incapaz ou 
inferior à pessoa sem deficiência, e simplesmente o fato de ela executar tarefas 
corriqueiras a torna uma espécie de herói, exemplo, coragem e inspiração para que 
pessoas sem deficiência se sintam agraciadas pelo “privilégio da vida normal”. O 
capacitismo é um preconceito e uma discriminação velados. 

Texto 2



Casos de Capacitismo / O que evitar

• Lidar com a pessoa com deficiência como se ela fosse uma coitada, ou 
necessitasse de um conserto. Achar que ela é merecedora de pena.

• Criar uma visão de que a PCD é um anjo inocente e que não sente raiva, 
tristeza, frustração, etc.

• Infantilizar a pessoa com deficiência.
• Tratar a pessoa com deficiência como um herói, como se o mundo não 

fosse feito para ela e que ela é muito corajosa de sobreviver. Nesse 
caso, o problema de assumir essa posição é que isso afirma que quem 
é a peça sobrando é a PCD, sendo que o incorreto são os espaços 
públicos, pois só foram projetados para o uso de pessoas de corpo e 
atitudes “padrão”.

(...)



O que pode acontecer com quem é acusado de capacitismo?

A pessoa que responde por praticar, induzir ou incitar discriminação a pessoas 
com deficiência está sujeita uma condenação a prisão de 1 a 3 anos, além de 
multa. A pena aumenta em um terço se a vítima estiver sob cuidado e 
responsabilidade do acusado. O infrator é enquadrado artigo 88 da Lei 
13.146/2015.
Quando o crime é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou 
de publicações de qualquer natureza, a punição passa para 2 a 5 anos de 
reclusão e multa. Nestes casos, o juiz pode ainda determinar recolhimento ou 
busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório e a interdição 
das mensagens ou páginas de informação na internet.
O material apreendido pode ser destruído após o julgamento final da causa. A 
vítima também pode pedir indenização por danos morais ou materiais.

Carolina Simiema

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


Texto 3

É capacitismo quando: não vemos pessoas com deficiência em novelas, filmes e seriados
(…) 3 de dezembro, é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data que visa criar uma 
reflexão sobre a falta de oportunidades e de tratamento igualitário para essas pessoas.
Para chamar a atenção para a questão, um movimento foi iniciado na internet com a 
hashtag  #ÉCapacitismoQuando, que visa explicar como se dá a discriminação contra 
pessoas com deficiência, já que ela nem sempre acontece de maneira explícita (assim como 
tantas outras).
(…)
A mídia e o entretenimento podem fazer muito para discutir e dar visibilidade às questões das 
pessoas com deficiência, além de humanizar esses indivíduos a partir das histórias que são 
contadas. Contudo, infelizmente, assim como a sociedade em geral, elas falham na 
representação de pessoas com deficiência.
Em tempos de pedidos por mais diversidade em novelas, filmes e seriados, essa demanda 
deveria incluir o grupo, que vale dizer, corresponde a  23,9% (45,6 milhões) da população 
brasileira, segundo uma pesquisa do IBGE. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência. E ainda assim, 
quando ligamos nossas televisões ou vamos aos cinema, nós ainda não vemos essas 
pessoas, o que faz com que pensemos a deficiência como uma coisa distante ou menos 
comum do que realmente é.

https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23%C3%A9capacitismoquando&src=typd
http://exame.abril.com.br/brasil/ibge-24-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia/
http://exame.abril.com.br/brasil/ibge-24-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia/


Capacitismo na indústria de entretenimento
De acordo com um estudo realizado sobre diversidade nos filmes, realizada pela Iniciativa de 
Mídia, Diversidade e Mudança Social, da Escola Annenberg de Jornalismo e Comunicação, 
da Universidade do Sul da Califórnia (USC), apenas 2,4% dos personagens das 100 maiores 
produções de 2015 eram pessoas com deficiência, um percentual muito baixo quando 
comparado à proporção de pessoas que vivem com alguma deficiência nos Estados Unidos: 
18,7% da população americana. E ainda dentro desse recorte há outro problema: além da 
maioria ser secundária, sem grande peso para a narrativa, 81% dos personagens eram 
homens, 71,7% eram brancos e nenhum era LGBT.
Ou seja, as mensagens transmitidas são de que: a) pessoas com deficiência não merecem ter 
suas histórias contadas; b) para Hollywood, mulheres só podem ser vistas se forem jovens, 
magras, brancas e sem nenhuma deficiência; c) pessoas de minorias étnicas que vivem com 
deficiência não enfrentam nenhum desafio ou sequer ganham a oportunidade de ver suas 
histórias; d) LGBTs com deficiência não existem (ps: eles existem, sim!).
Outra pesquisa, feita pela ONG GLAAD, mostra que somente 1,7% dos personagens nas 
séries de televisão possuem algum tipo de deficiência. E segundo um levantamento    da 
Ruderman Family Foundation, 95% das pessoas sem deficiência interpretam esses 
personagens. Isso nos faz pensar que, não bastasse não verem suas histórias na TV, esses 
indivíduos também não conseguem trabalho.



Capacitismo nas produções brasileiras

(…) nas novelas brasileiras, é seguro afirmar que nem de longe estamos vendo-
as nas nossas produções nacionais. E quando finalmente fazem parte das 
tramas, também há problemas. Suas histórias são reduzidas à deficiência que o 
personagem possui, ou para elevar a narrativa do personagem que não a possui. 
Igualmente ruim: muitas vezes a deficiência vem como “castigo” para tornar a 
pessoa que era ruim em um ser humano melhor. Basta lembrar, por exemplo, da 
personagem Luciana, de Alinne Moraes, em “Viver a Vida”. Antes do acidente 
que a deixou tetraplégica, ela era egoísta e mimada, mas que foi redimida por 
conta da deficiência.

Fonte: Adaptado de https://prosalivre.com/e-capacitismo-quando-nao-vemos-pessoas-
com-deficiencia-em-novelas-filmes-e-seriados/

https://redacaonline.com.br/blog/dicas/novelas-nacionais-redacao/
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Introduções 

O Artigo 5º da Constituição Federal garante a 
igualdade entre os indivíduos, sem distinções. 
Todavia, no Brasil, observa-se o capacitismo 
acentuado, que consiste na discriminação contra 
deficientes e portadores de determinadas doenças. 
Não é fácil, entretanto é preciso encontrar caminhos 
para combater esse preconceito que é alimentado 
diariamente principalmente pela falta de informação e 
pelo individualismo social.



Introduções 

O filme "Como Eu Era Antes de Você" apresenta o 
cotidiano de Will, homem rico e bem-sucedido que 
fica tetraplégico após ser atropelado. Entre os 
desafios enfrentados por ele, está o capacitismo, o 
preconceito contra pessoas deficientes. Infelizmente o 
mesmo capacitismo retratado no filme é sofrido 
continuamente por diversos brasileiros e é preciso 
combatê-lo. Entretanto isso só será viável se os 
principais culpados forem enfraquecidos: T1 e T2.



Introduções 

Para São Tomás de Aquino, todas as pessoas devem 
ser tratadas com a mesma importância. No entanto, o 
capacitismo contraria o ponto de vista do filósofo, uma 
vez que, sofrendo com a negligência estatal e a lenta 
mudança de mentalidade social, os portadores de 
deficiências são tratados de modo desigual no Brasil, 
sendo urgente buscar caminhos para amenizar tal 
situação.
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/13/presidente-da-macedonia-do-
norte-leva-a-escola-menina-com-sindrome-de-down-vitima-de-bullying.ghtml



https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/13/presidente-da-macedonia-do-
norte-leva-a-escola-menina-com-sindrome-de-down-vitima-de-bullying.ghtml



DOCs

https://guiaderodas.com/10-filmes-sobre-deficiencia-e-inclusao-que-voce-precisa-assistir/
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