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RESUMO 
 

Este trabalho foi inicialmente proposto como tema para o TCM (Trabalho de Conclusão 

de Módulo), sob a orientação do Professor Heraldo Cristo, na FAZ, Belém, Pará, 2007. 

Devido a sua complexidade e também a sua relevância social, os membros do grupo 

decidiram aprofundar o tema desenvolvendo-o conjuntamente em todas as disciplinas do 

segundo semestre do curso de Produção Publicitária. Assim sendo, ele foi abordado 

subjetivamente na disciplina de Psicologia Publicitária, da Prof. Célia Amaral; objetivamente 

em Pesquisa de Mercado, do Prof. Eduardo Ventura; analisado em Mercadologia, da Prof. 

Karla Gil; destinado em Planejamento de Mídia, da Prof. Christiane Dias; e destrinchado em 

Planejamento Estratégico, da Prof. Rosilene Vieira. 

 A APPD (Associação Paraense das Pessoas com Deficiência) foi escolhida como a 

destinatária do estudo e esforços de campanha. Como as diferentes deficiências exigem 

diferentes abordagens, definiu-se como meta da ação, a deficiência visual. 

 Através de pesquisas realizadas junto aos membros da própria associação e as 

referências bibliográficas relacionadas ao final do trabalho, entendeu-se que existem ações 

sociais, públicas, privadas, leis, que poderiam ser adotadas na ação publicitária. Porém, todas 

exigem graus de complexidade e investimentos que demandariam tempo de retorno de médio 

e, principalmente, de longos prazos. A ação mais simples, imediata e que ainda assim agrega 

grandes benefícios à qualidade de vida dos deficientes visuais, é a sensibilização social. Com 

o engajamento ou, pelo menos, uma maior compreensão das pessoas a cerca da realidade e 

das necessidades dos cegos, há a formação de uma base para que se trabalhe futuramente 

todas as outras questões com maior eficiência. E a capacidade individual de cada um interferir 

diretamente ao auxiliar um cego em atividades quotidianas, é de grande impacto para eles, 

que começariam a usufruir destes benefícios ao mesmo tempo em que a campanha ocorre. 

 O mote estabelecido foi: “Sou cego, mas é você que não me vê”. Esta frase, associada 

às peças publicitárias evidenciando o “cego invisível na sociedade”, traduzem a intenção de 

despertar a atenção social para a questão. 

 A divulgação de massa mostrou-se como a forma mais eficiente para disseminação do 

conceito, uma vez que toda a população belenense é eleita para esta sensibilização. Outdoor, 

televisão, rádio e internet são os veículos escolhidos, contando ainda com o apoio de material 

informativo impresso. 

 Pretende-se contar com o apoio e patrocínio dos próprios veículos de comunicação e 

também da iniciativa publica e privada para o lançamento da campanha. A estimativa de 

investimentos em mídia, considerando-se as emissoras de rádio e televisão de maior 
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audiência, bem como ampla cobertura de outdoors nos principais corredores de tráfego de 

Belém é de R$125.129,60. 

 As estimativas de valores referentes ao planejamento estratégico e publicitário desta 

campanha, desenvolvimento do estudo e pesquisa, bem como da produção das peças é de 

R$64.082,40. 

 O valor total da campanha, dentro destas estimativas, seria, portanto, de            

R$189.212,00 e atingiria cerca de 1,5 milhões de pessoas, a um investimento aproximado de 

R$189,21 para que se atinja cada grupo de mil belenenses. O retorno seria direto, imediato e 

seus efeitos positivos repercutiriam ainda a longo prazo e ajudariam a compor uma sociedade 

mais permeável ao tema, potencializando o resultado de novas ações futuras. 

 A árdua tarefa acadêmica dos primeiros dias, aos poucos foi cedendo espaço ao 

carinho e empenho pessoal dos membros da equipe ao redor desta causa. E eles, que hoje 

consideram um privilégio terem tomado contato com a realidade dos deficientes visuais, 

certamente consideram-se tocados por esta causa e para sempre modificados em suas 

realidades individuais através deste fio de luz, que os permitiu vislumbrar um pouco deste 

mundo “às escuras” e nele enxergar o cego, antes invisível aos olhos da mente e do coração. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho destina-se à compreensão, conhecimento e intervenção na realidade 

social e moral do deficiente visual na Região Metropolitana de Belém. 

Através deste, será discutida a atual situação do deficiente visual belenense, apresentando 

um pouco de sua história e necessidades especiais. Ao problematizar sua aceitação social será 

divulgada através da mídia a necessidade de sua inclusão social.  

Com o estudo das necessidades especiais do deficiente visual e o que permeia seu 

relacionamento social, será identificada, de acordo com o estudo realizado para a 

concretização deste trabalho, a forma mais eficaz de trazer à tona as dificuldades enfrentadas 

por eles. Conscientizando a população de que o deficiente necessita tanto de uma simples 

ajuda na travessia de uma via, quanto de respeito e dignidade para cotidianamente usufruir 

todos os bens e direitos e serviços que lhe são garantidos por lei. 

As pessoas desconhecem e muitas vezes mistificam a realidade não-visual. Talvez por 

isso, não dediquem maior atenção ao que se apresenta como um novo mundo: a realidade às 

escuras, o mundo dos cegos. Como intervir nesta realidade? Como conscientizar a sociedade 

de que o deficiente visual é social, moral, e – com exceção da visão – fisicamente idêntico a 

qualquer ser humano? O que implica em dizer: devemos nos conscientizar que o cego detém 

necessidades básicas comuns a todos nós, e estas não estão sendo atendidas como deveriam, a 

exemplo da liberdade básica de ir e vir. 

Outro fator importante e que não poder-se-ía deixar de ressaltar é a necessidade de 

intervenções políticas mais atuantes relacionadas a esta classe, conseqüência, em primeira 

instância, da falta de atenção dedicada aos mesmos. Fica entendido que a intervenção na 

realidade dos cegos começará na mudança de mentalidade da sociedade. E essa, um dia 

consciente, exigirá mudanças e posicionamento adequado das autoridades políticas, gerando 

assim os primeiros passos na mudança de atitudes e comprometimento com a situação do 

deficiente visual.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Através de uma campanha publicitária, despertar a conscientização da população 

belenense para as dificuldades vividas pelos deficientes visuais, buscando formas para 

minimizar os transtornos morais e sociais por eles enfrentados em seu processo de inclusão 

social. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Delimitar os fatores que colaboram para a exclusão social dos deficientes visuais em 

Belém do Pará. 

- Discutir as melhores possibilidades para reverter este quadro de exclusão social e gerar 

ações no sentido oposto, ou seja, da inclusão social. 

 

3. O CLIENTE  

3.1. VISÃO 

Tornar-se um ícone no que se refere à luta pelos direitos dos deficientes em todo estado do 

Pará.  

 

3.2. MISSÃO 

Responder com práticas sociais alternativas, e reivindicar o espaço de cidadania da 

significativa parcela da população que possui algum tipo de deficiência. 

 

3.3. POSICIONAMENTO 

A APPD, em consonância com a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, vem implementando ações sociais de atendimento em âmbito estadual e 

municipal, para tentar melhorar a qualidade de vida e integrar à sociedade os portadores de 

necessidades especiais. 

Entidade da sociedade, de utilidade pública federal, estadual e municipal, a APPD não tem 

fins lucrativos e toda a sua administração e organização é feita pelos próprios portadores de 

deficiência. 

 

3.4. HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

O percentual da população brasileira atingida por algum tipo de deficiência é muito 

grande: 14,5%. O Pará, que é o 11º estado com mais deficientes, está acima da média 
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nacional: são 15,26% de seus 6,2 milhões de habitantes. Na capital Paraense esse número 

chega a aproximadamente 215 mil, sendo que 5% desse total são portadores da deficiência 

visual. 

Foi para responder com práticas sociais alternativas, e para reivindicar o espaço de 

cidadania dessa significativa parcela da população, que surgiu no Pará, a APPD. 

A partir da década de 1970, refletindo os ventos de mudanças que sopravam em todos os 

quadrantes, as pessoas com deficiência começaram a se organizar em movimentos em defesa 

de seus direitos civis e humanos. 

Em 1981, por ocasião do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, instituído pela ONU, 

a APPD constituiu-se em uma organização popular, preocupada com a situação das pessoas 

com deficiência. 

Fundada em 26 de novembro de 1981, a APPD surgiu para ficar, tendo encabeçado, desde 

então, uma luta permanente para a abertura de espaço e o fim do preconceito que cerca as 

pessoas com deficiência. 

A partir de 1987, tem-se uma reorganização do movimento de luta em prol de todas as 

pessoas com deficiência, seja física, sensorial ou mental, criando-se uma política mais 

direcionada à viabilização de soluções jurídicas para os problemas dos deficientes. 

Lutando pelas vias institucionais, e buscando sensibilizar a sociedade para a inclusão das 

pessoas com deficiência à normalidade cotidiana, a APPD se transformou em uma entidade 

efetivamente representativa.  

Seu atual presidente é Amaury de Sousa Filho, portador de deficiência visual. Amaury é 

sociólogo, funcionário público estadual e tem sua história de vida marcada por uma atuante 

participação no movimento estudantil e também nos movimentos populares, nos centros 

acadêmicos e centros comunitários, desenvolvendo a habilidade de lidar cotidianamente com 

os problemas sociais e econômicos das comunidades mais carentes. 

Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1984, Amaury se engajou no movimento de 

luta das pessoas com deficiência em Belém, no ano de 1981, tendo sido diretor da Associação 

de Deficientes Visuais do Pará e sócio-fundador e presidente da Associação Paraense de 

Deficientes Visuais, sempre atuando na defesa dos direitos desse segmento e buscando a 

construção de uma política pública que os atenda de forma digna e cidadã. Foi também 

fundador da Federação Brasileira de Entidades de Cegos. Atualmente é presidente da 

Associação Paraense de Pessoas com Deficiência, entidade com 25 anos de existência, 

presidindo-a por dois mandatos consecutivos. Também foi Conselheiro da Organização 

Nacional de Entidades de Deficientes – ONEDEF, representando a associação. 
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O trabalho desenvolvido por Amaury na associação é marcado pela valorização e resgate 

da auto-estima das pessoas com deficiência, com ações voltadas para a saúde, cursos de 

informática, alfabetização de adultos e qualificação profissional, garantindo a inserção de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  

Seu papel foi preponderante na luta pela defesa e reconquista do Passe Livre das pessoas 

com deficiências e das mães acompanhantes nos ônibus de Belém. 

Na Câmara Municipal de Belém, a atuação do vereador Amaury está voltada para a 

garantia dos direitos conquistados e ampliação de novos direitos para todos aqueles que são 

excluídos socialmente.  

 

3.5. A ATUAÇÃO DA APPD 

A APPD, em consonância com a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, vem implementando ações sociais de atendimento em âmbito estadual e 

municipal, nas seguintes prioridades: 

1. Apoio e incentivo às pesquisas sociais e educacionais que revelam o quadro de vida das 

pessoas com deficiência; 

2. Parceria com o Ministério Público, através da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da 

Pessoa Portadora de Deficiência, na orientação e fiscalização de legislações referentes à 

acessibilidade de prédios e obras públicas e apuração de diversas denúncias de discriminação 

e preconceito social; 

3. Projeto de incentivo para geração de oportunidades de trabalho, evitando a mendicância 

e a ociosidade; 

4. Organização, formação e interiorização do movimento em diversos municípios de nosso 

estado; 

5. Promoção de atividades formativas, educacionais, culturais e desportivas para a 

reabilitação humana; 

6. Estímulo à auto-estima, à sociabilidade e à consciência de cidadania, para plena 

participação social e para a vida em comunidade. 

No estado do Pará, essas ações se tornaram imperiosas, ora pela necessidade de 

estabelecer parcerias com as administrações públicas e outros agentes sociais para reverter e 

provocar mudanças na vida cotidiana desse segmento da população; ora pela ausência de 

políticas governamentais, quando foi necessário, ao longo do tempo, que as próprias pessoas 

com deficiência atingissem seu estágio de maioridade, atuando com autonomia e organização 

para buscar soluções frente às desigualdades econômicas e políticas enraizando na estrutura 

de nosso estado. 
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Nesse sentido, a iniciativa de apresentação foi decorrente da situação de exclusão das 

pessoas com deficiência, frente às políticas públicas de saúde. Nas áreas urbanas persiste 

ainda a situação das barreiras arquitetônicas, do preconceito no mercado de trabalho, da 

exclusão educacional e, principalmente, da reclusão domiciliar. Nas áreas rurais, o impacto da 

exclusão se manifesta com maior gravidade no índice de analfabetismo, na falta de assistência 

médica e na desinformação dos direitos mínimos do cidadão com deficiência. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1. DEFINIÇÃO DE DEFICIÊNCIA VISUAL 

É a perda ou a redução de capacidade visual em ambos os olhos, em caráter definitivo e 

que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes e tratamento clínico ou 

cirúrgico. Entre os deficientes visuais têm-se os portadores de cegueira e os de visão 

subnormal. Pelos termos do decreto 3.298/99, considera-se deficiente visual – acuidade visual 

igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior 

a 20º na tabela de Snellen, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. 

 

4.2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.2.1. Leis Municipais 

Através da Prefeitura Municipal de Belém, foi criado o Conselho Municipal para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência através da lei ordinária número 7.492, de 12 de 

junho de 1990. Além de criar o referido Conselho, a lei estabelece em seu artigo segundo, 

itens de I a IV, quais são as suas atribuições. 

Os demais artigos da lei estabelecem qual deve ser a composição do Conselho, bem como 

de que forma os membros serão escolhidos e qual a responsabilidade de cada um. 

Outro documento importante sobre o assunto foi publicado no Diário Oficial do 

Município de 7 de junho de 2001, portanto 11 anos depois. Trata-se da lei número 9.489, de 

28 de maio de 2001, que traz, em seu preâmbulo, a intenção de se estabelecer normas e 

critérios para a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, dando atenção, 

inclusive, para a delicada questão da dificuldade de locomoção imposta pela atual arquitetura 

da cidade. 

Dessa forma, a referida lei estabelece regras para a adaptação e adequação dos espaços 

para dar oportunidade de acesso para essas pessoas aos locais públicos. Dividida em capítulos 

a lei está organizada como se segue: 

• Capítulo I – definições e conceitos; 
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• Capítulo II – planejamento dos elementos de urbanização como vias públicas, parques, 

banheiros públicos, estacionamentos, etc; 

• Capítulo III – regras para o desenho e localização do mobiliário urbano como sinais de 

trânsito, postes de iluminação, etc; 

• Capítulo IV – facilitação do acesso aos prédios públicos e locais de visitação e lazer; 

• Capítulo V – facilitação do acesso aos edifícios privados; 

• Capítulo VI – acesso aos transportes coletivos; 

• Capítulo VII – regras para os sistemas de comunicações. 

   

Os demais capítulos tratam da ajuda técnica oferecida pela própria Prefeitura, do incentivo 

à eliminação de barreiras e as disposições finais. (íntegra vide anexo 1) 

 

4.2.2. Leis Trabalhistas de amparo ao deficiente visual 

 A legislação referente às pessoas portadoras de necessidades especiais pode ser 

encontrada na Constituição Federal de 1988, artigos 6º e 7º, que se referem aos direitos 

sociais, especialmente o inciso XXXI do art. 7º que veda a discriminação no tocante ao salário 

e a critérios de admissão do trabalhador portador de necessidades especiais.  

A lei 7.853/89 estabelece os direitos básicos para as pessoas portadoras de necessidades 

especiais e, em seu artigo 8º, inciso III, considera crime, punível com pena de reclusão de 1 a 

4 anos, além de multa, negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua 

deficiência, emprego ou trabalho. Constitui igualmente crime (art. 8º, inciso VI), punível com 

a mesma pena, retardar, recusar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação 

civil pública ao Ministério Público do Trabalho. 

 

4.2.2.1. No setor público 

A Constituição Federal, em seu art. 23, II e 24, XIV, e a Constituição do Estado do Pará 

em seus arts. 17, II, e 18, XIV, estatuíram que cabe ao Estado a proteção e integração social 

das Pessoas Portadoras de Deficiência, dando-lhes oportunidade para exercerem com 

plenitude sua cidadania, para isso foram instituídas também as reservas de vagas nos 

concursos públicos para esse segmento, conforme prevê o art. 37, VIII, da Constituição 

Federal, possibilitando que pudessem concorrer a uma vaga no serviço público e exercerem 

uma atividade pública remunerada, observadas as condições adequadas para o exercício de 

sua função.  
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4.2.2.2. No setor privado 

Quanto do direito ao trabalho, a lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, estabelece em seu art. 93, que a empresa com mais de 100 empregados 

será obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

 

I - até 200 empregados - 2% 

II - de 201 a 500 - 3% 

III - de 501 a 1000 - 4% 

IV - de 1001 em diante - 5%  

 

Cabe aos órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 

direitos básicos, inclusive ao trabalho, com a promoção de ações eficazes que propiciem sua 

inserção nos setores públicos através de concursos públicos. A fim de regulamentar essa Lei 

federal, foi sancionado o decreto federal 3.298 de 20.12.1999, que estabeleceu em seus arts. 

37 a 44 os procedimentos a serem adotados em concursos públicos e na nomeação de 

candidatos portadores de deficiência, em seu art. 43, especificamente sobre a equipe 

multiprofissional responsável pela avaliação da compatibilidade das atribuições do cargo e da 

deficiência do candidato, assim prescreve a norma:  

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso público terá assistência de 

equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das 

deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira 

almejada pelo candidato.  

 

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:  

I – as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  

II – a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar;  

III – a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 

trabalho na execução das tarefas;  

IV – a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que 

habitualmente utilize; e;  

V – a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente.  

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e 

a deficiência do candidato durante o estágio probatório.  
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Art. 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do candidato portador de 

deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

O parágrafo único do art. 15 da lei estadual nº 5.810 de 24.01.1994, que dispõe sobre o 

Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais, diz que às pessoas portadoras de deficiência 

é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargos cujas 

atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, reservando-se percentual de até vinte por 

cento (20%) das vagas para os deficientes.  

O art.18 da supracitada lei estadual, complementando o art. 15 mencionado assim dispõe:  

“Art.18. A compatibilidade das pessoas portadoras de deficiência, de que trata o art. 15, 

parágrafo único, será declarada por junta especial, constituída por médicos especializados na 

área da deficiência diagnosticada”. 

É importante mencionar ainda a legislação internacional que foi assinada em 1990, a 

Resolução 45/91 da ONU propõe a construção de uma sociedade inclusiva: "A Assembléia 

Geral solicita ao secretário-geral uma mudança no foco do programa das Nações Unidas sobre 

deficiência passando da conscientização para a ação, com o propósito de se concluir com 

êxito uma sociedade para todos por volta do ano 2010". 

 

4.3. DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 

(PARÁ E AMAPÁ) 

Para dar efetividade às normas constitucionais e legais que se referem à proteção das 

pessoas portadoras de necessidades especiais, especialmente no âmbito trabalhista, o 

Ministério Público do Trabalho, nos termos do art. 3º da lei 7.853/89 e 7.343/85, está 

ajuizando ações civis públicas visando a proteção de interesses coletivos ou difusos das 

pessoas portadoras de necessidades especiais, quando ignoradas ou desrespeitadas as normas 

que tratam da inclusão das pessoas com deficiência no mercado do trabalho.  

Antes, porém, o Ministério Público do Trabalho da 8ª Região está convocando as 

empresas que possuam mais de 100 empregados a comparecer em sua sede para comprovar o 

cumprimento da legislação. 

Em caso de descumprimento da legislação, a empresa está sendo chamada para firmar 

termo de ajuste de conduta para que, em tempo hábil, ajuste sua conduta aos ditames legais.  

Somente em caso de negativa de firmar o termo de compromisso é que o Ministério 

Público do Trabalho ingressa com a ação civil pública. 

Os direitos dos portadores de deficiências só foram assegurados com muito esforço, como 

se pode notar ao se pesquisar a sua história. Estudar esta história é de grande importância para 
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que se possa compreender o contexto atual onde estão inseridos os portadores de necessidades 

especiais. 

 

4.4. LEGISLAÇÃO DE CRIAÇÃO DA APPD  

Lei nº 7.549, de 18 de dezembro de 1991. 

Reconhece como de utilidade pública para o Município de Belém a Associação Paraense 

das Pessoas Deficientes (APPD). 

A Câmara Municipal de Belém estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica reconhecida como de utilidade pública para o Município de Belém a 

Associação Paraense das Pessoas Deficientes, Sociedade Civil, sem fins lucrativos que tem 

como finalidade a plena integração social das pessoas portadoras de deficiência. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

5. HISTÓRICO DO DEFICIENTE VISUAL NO CONTEXTO SOCIAL 

A história dos deficientes visuais é relativa de cultura para cultura, refletindo crenças, 

valores e ideologias que, materializadas em práticas sociais, estabelecem modos diferenciados 

de relacionamentos entre deficientes e não-deficientes. 

A história conta que os cegos nas comunidades primitivas eram barbaramente torturados e 

condenados à morte. Em Roma, por exemplo, havia cegos de toda natureza, poetas, filósofos, 

assim como havia também míseros que perambulavam pelas ruas em situações deploráveis.  

Segundo o livro: A Integração de Pessoas com Deficiência de Maria Tereza Mantoan, nas 

culturas: hebraica, árabe e hindu, o fundamental era a audição, pois a fonte suprema da 

verdade é uma divindade invisível, que só poderia interagir com o homem pela palavra. Saber 

ouvir era de grande importância. Por esse motivo, nessas culturas, os cegos eram fortemente 

valorizados, possuidores da bênção divina e de grande sabedoria. No mundo oriental o 

conceito de cegueira não tinha o mesmo significado do ocidente. 

Assim a valorização do corpo nas diferentes culturas é relativa ao contexto, ou seja, 

depende do âmbito no qual está inserido. O livro GRÉCIA: A vida cotidiana na Cidade-

Estado, de Teresa Van Acker, relata que na Grécia antiga, os deficientes físicos eram 

sacrificados por não servirem para soldado ou atleta, caracterizava-se, portanto, o valor do 

corpo, do físico, do materialismo como função social. Pelo corpo e habilidade, o homem se 

torna ser social, competente, competitivo e participativo. Até hoje, com freqüência, encontra-

se esse conceito difundido, principalmente na mídia. 
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Os místicos pregavam completa separação do corpo, sendo este, sede das paixões, dos 

instintos, das fraquezas, das misérias – para atingir a perfeição espiritual. Essa concepção 

exagerada influenciou fortemente o pensamento ocidental, inclusive reforçando a idéia da 

deficiência como miséria moral e conseqüência do pecado humano, este último, 

principalmente. 

Vale mencionar que na cultura judaica que se guiava pelo Velho Testamento, era essa a 

verdade absoluta, e a cegueira tinha forte conotação de pecado. Observemos parte de um texto 

bíblico que alimentava esta idéia: 

 

 “E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? 

Este? Ou seus pais, para que nascesse cego? 

Jesus respondeu: Nem ele pecou nem seus pais; mas foi assim para 

que se manifestasse nele a glória de Deus...” 

(Evangelho de João, 9:2,3). 

 

É importante ressaltar que o cristianismo interfere e rompe a forma de filosofia, de 

pensamento, e cultura do Ocidente e Oriente, estabelecendo um novo modo de pensar a 

natureza humana e suas diferenças. Cai por terra, assim, o conceito de deficiência visual como 

pecado e exclusão do ser humano imperfeito; evidencia-se a não-valorização do olhar físico 

dos sentidos, mas o da dimensão espiritual humana, quem é o indivíduo, seus valores.  

De forma contraditória, essa valorização da pessoa humana, com o crescimento do 

cristianismo, leva, na Idade Média, aos sentimentos de piedade, compaixão e caridade, 

responsáveis pela criação das primeiras instituições e asilos de proteção social aos deficientes 

visuais, geralmente sob o comando das igrejas cristãs. 

A deficiência visual sempre denotou uma forte imagem negativa em nossa cultura, como 

encerra o pensamento do filosofo René Descartes:  

“O olho, pelo qual a beleza do universo é revelada à nossa 
contemplação, é de tal excelência que todo aquele que se resignasse 
à sua perda privar-se-ia de conhecer todas as obras da natureza, 
cuja vista faz a alma ficar feliz na prisão do corpo graças aos olhos 
que lhe representam a infinita variedade de criação”. 

(Descartes, 2000, 53) 
 
 

A excessiva diminuição do sensorial, do corpo como máquina, influenciou muito a 

educação Ocidental e continua ainda até hoje em nosso meio. No imaginário social, é 

impossível o ser humano conhecer ou ser feliz apesar da cegueira, e este é um pensamento 
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que toma quase toda a sociedade que não tem contato mais próximo com a realidade do 

deficiente visual. 

No pensamento transcendente de alguns filósofos podemos encontrar algumas idéias que 

se aproximam ou se afastam desse sentido. Descartes, mais tarde, refere-se à autoconsciência, 

distinguindo nitidamente o nosso ser do nosso corpo. Sócrates não falava do olhar do sentido, 

mas do espírito. São Tomás de Aquino dizia que o homem é um conjunto composto de alma e 

corpo. A alma não se subjuga ao corpo, tem o seu próprio ato de ser e dele faz participar o 

corpo. Até para o pessimista Sartre, “o corpo é o superado... é aquilo além do qual estou...”. 

A partir do exposto, conhecendo um pouco da historia dos deficientes visuais 

compreende-se mais a respeito de suas necessidades e estimula-se a participação na realidade 

destes, que, como vimos, decorre de distintas e diversificadas maneiras pela história da 

humanidade. 

 

6. O PRODUTO 

Segundo o Dicionário Aurélio, produto é “aquilo que é produzido ou fabricado; aquilo 

que resulta de qualquer processo ou atividade”. A princípio a segunda definição expressa 

melhor o que o objeto deste trabalho pretende vender, pois este produto não é visível, patente. 

Ele é definido e constituído por valores, o marketing social trabalha no âmbito da 

humanização e dignidade social, portanto através do processo das ações que gera, pretende-se 

que haja carência em consumi-lo, a necessidade de socialização do deficiente visual. A 

definição deste produto pode ser declarada como a sensibilização para a inclusão social do 

deficiente visual.  

 

6.1.  PRINCIPAIS VALORES 

O foco do trabalho será o aspecto social da inclusão dos deficientes visuais em Belém. 

Durante as pesquisas preliminares foram destacados do trabalho de Elisabeth Dias de Sá. 

Acessibilidade: as pessoas cegas no itinerário da cidadania, os seguintes aspectos a respeito do 

objeto da campanha (cegos e demais portadores de deficiência visual grave) com base em sua 

relevância e objetividade: 

- A inclusão dos deficientes visuais aborda os seguintes aspectos: locomoção, mobilidade, 

acesso ao conhecimento, educação, trabalho e outros meios de inserção social e comunitária. 

- Há uma grande diferença de adaptação entre os que nasceram ou se tornaram cegos 

prematuramente e os que cegaram já na fase adulta. Estes últimos encontram dificuldades 

ainda maiores de acesso ao conhecimento e trabalho. 
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- As restrições e obstáculos físicos nos espaços públicos dificultem ou até mesmo 

impeçam a inclusão dos deficientes no meio urbano, o esclarecimento e solidariedade do 

cidadão comum sejam, talvez, o maior desafio a ser alcançado. 

- A negação da diferença, os estigmas, o protecionismo, a violação de direitos 

fundamentais em atitudes e medidas discriminatórias da população comprometem o efetivo 

exercício de cidadania destes indivíduos com necessidades especiais. 

- Exemplos da discriminação e falta de entendimento geral são os inúmeros casos onde o 

acesso de cegos acompanhados de cão-guia foi vetado em espaços públicos. 

- Pessoas cegas dependem de terceiros para identificar ruas, endereços, itinerários de 

ônibus, avisos, obstáculos e outras referências visuais. 

- O uso de bengalas ou cão-guia não dispensa a colaboração de eventuais guias humanos 

ou informantes, ainda que por breves momentos. 

- O guia humano é uma pessoa que estaria disponível para desempenhar, de forma 

voluntária ou profissional, a função de acompanhar pessoas cegas, em sucessivos 

deslocamentos, apoiando-as na realização de tarefas e expedientes eminentemente visuais. 

Tarefas simples como: obter informações de pessoas no dia-a-dia tornam-se tarefas 

constrangedoras uma vez que os cidadãos comuns não entendem porque e para que uma 

pessoa cega insiste em sair sozinha. 

Investimentos na estrutura urbana são lentos e exigem grandes numerários, por isso, 

difíceis de acontecer em uma sociedade que trata os deficientes como “párias”.  Membros de 

uma comunidade invisível cujos direitos são esquecidos, negligenciados ou negados 

cotidianamente. Para que as transformações ocorram é necessário que haja não só vontade 

política, mas principalmente vontade social. A solidariedade de cada cidadão é de grande 

importância e também capaz de produzir efeitos imediatos na qualidade de vida dos 

portadores de deficiência visual. 

 

6.2. PESQUISA LOCAL 

6.2.1. Perfil do Deficiente Visual em Belém 

Pesquisa exploratória, piloto, realizada com 10 cegos, associados da APPD, residentes na 

cidade de Belém, entre os dias 15 e 20 de maio de 2007. Realizada sob encomenda para 

aprofundamento do entendimento das necessidades dos portadores de deficiência visual. 

Percebeu-se que o perfil do deficiente visual em Belém corresponde à realidade do 

deficiente visual brasileiro. Ambos entendem que o processo de inclusão social depende mais 

da conscientização da sociedade do que qualquer outro fator. 
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Nota-se que o deficiente em Belém não se sente apoiado pelo governo e encontram na 

sociedade os fatores de sua exclusão: barreiras arquitetônicas, exclusão do mercado de 

trabalho, exclusão escolar e principalmente a falta de conscientização, por parte da população, 

sobre os direitos dos deficientes. 

Uma vez identificado esse perfil e suas necessidades, desenvolvemos uma campanha 

social voltada para inclusão deste grupo populacional na sociedade. (questionários e gráficos 

vide apêndice 1). 

 

7. O PÚBLICO-ALVO DA CAMPANHA  

Temos como objetivo atingir a sociedade belenense, incluso nesta, todas as estirpes 

sociais, em particular os formadores de opinião, por serem estes fundamentais na 

manifestação de uma nova consciência relacionada ao assunto, influindo positivamente numa 

postura adequada por parte de nossos governantes e demais membros da sociedade. 

 

7.1. PERFIL DA POPULAÇÃO EM BELÉM DO PARÁ 

De acordo com dados de pesquisas disponibilizados no Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil (dados de 2000) e no Anuário de Mídia 2007 (dados de 2005), Belém 

conta com 1.428.097 habitantes, representando mais de 20% da população total do estado; 

sendo equilibrada a divisão entre homens e mulheres, estas em número ligeiramente superior, 

contabilizando pouco mais de 52% da população. A cidade é constituída por pessoas jovens 

predominantemente, somando quase 60% destas, entre os 20 e os 49 anos de idade de forma 

bem distribuída. 

De acordo com as pesquisas, 40% da população encontra-se domiciliada na classe C, 27% 

na classe D e 15% na classe B2. Cerca de 70% da população cursou até o segundo grau e os 

que chegaram a ingressar na faculdade não apresentam expressão estatística. 94% das 

habitações possuem televisão, 59%, telefone e apenas 11%, computador. 

Os maiores gastos desta população concentram-se na manutenção do lar, alimentação e 

vestuário, consecutivamente. 

 

8. ANÁLISE DE MERCADO 

Mais do que o festejado crescimento do Brasil economicamente sustentável festeja-se 

também o crescimento do Brasil socialmente responsável. Crescimento contagiado pelo 

coração, potencializado pelas carências individuais e sustentado, talvez, pela consciência dos 

privilégios, nem sempre socializados. 
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 O marketing social, antes utilizado por poucos, hoje já deflagra a importância estratégica 

de marcas que objetivam a diferenciação mercadológica de seus concorrentes. Algo como ir 

ao encontro dos desejos, das ansiedades, dos valores e, acima de tudo, das necessidades de 

seus consumidores. Afinal, como viver com tanto conforto se a maioria dos nossos vizinhos 

respira tão desconfortavelmente? 

Mesmo considerando o universo de empresas que, por alguma razão, não associam o lucro 

mercadológico ao lucro social, os investimentos dirigidos às causas sociais, 

independentemente das leis de incentivos, já são uma fantástica realidade. É como ter 

descoberto os nossos próprios caminhos. Ou, muito mais do que isso, é como ter criado o 

nosso próprio modelo mercadológico. O modelo mercadológico brasileiro. 

Percebe-se que o consumidor brasileiro já contabiliza tanto a qualidade como a própria 

quantidade dos investimentos das empresas destinados ao Terceiro Setor. O retorno 

mercadológico parece ser conscientemente administrado por ele, na medida do possível, 

também diante das diferentes formas de atuação de suas marcas preferidas em tais 

plataformas.  

O consumidor parece estar cada vez  mais consciente de sua importância no ciclo natural 

de consumo de produtos, marcas ou serviços. E propõe, mesmo que involuntariamente, uma 

negociação de valores e gestão com as marcas em geral. 

O tradicional e isolado apelo do "me compre", embora ainda eficaz, está perdendo a sua 

força diante da "commodity da qualidade", hoje instaurada em praticamente todas as 

categorias de consumo. 

Conseguem preservar a eficácia de mercado às marcas que, além de recompensarem seus 

consumidores com a qualidade de seus produtos, buscam gratificá-los com investimentos 

destinados à melhoria de sua comunidade, preservação do meio ambiente, às causas sociais, e 

qualidade de vida como um todo. Visam neutralizar parte de nossas carências, associando 

estas ações e agregando valor aos próprios produtos e empresa. Fazendo assim que o 

consumidor torne-se “grato” a elas, fidelizando-os. 

É por isso, talvez, que a indústria do "bem-estar" ganha força em todo o mundo, com 

potencial especialmente grande no Brasil, certamente, por ser um dos maiores mercados para 

a realização de investimentos em atividades sociais. 

O marketing do "fazer o bem" posiciona e reposiciona marcas e empresas. Renova a 

fidelidade de seus consumidores também por meio da preocupação revelada nos seus planos 

de marketing, que em número crescente, privilegiam parcerias junto a ONGS, instituições, 

associações e demais organizações ligadas ao Terceiro Setor. 
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Logo, a conclusão é: sendo intensas as ações do marketing social, certamente intensas são 

as atividades da comunicação social. E se a comunicação social revela a capacidade de 

contabilizar investimentos significativos, especialmente da iniciativa privada, a procura por 

este tipo de exposição já é uma realidade. Ou seja: a mídia social está em voga. 

Oficializa-se assim uma nova categoria editorial de programas e canais de comunicação 

fundamentados nas diversas plataformas sociais que objetivam gerar recursos para neutralizar 

as  carências e a dor de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de 

deficiências nas suas mais diversas formas. Uma categoria que contempla editorialmente os 

programas sociais e que, acima de tudo, reflete o interesse da própria população brasileira. 

Portanto, empresas voltam-se para ações sociais. Quer seja pela vocação natural da marca, 

que seja pelo aperfeiçoamento e eficácia do seu marketing. 

Considerando-se estas percepções a cerca do mercado, é plausível admitir-se que, uma vez 

estrutura a campanha para a APPD e estimados os custos para sua veiculação, parcerias e 

patrocínios oriundos do poder público, diversos setores da iniciativa privada e também de 

veículos de comunicação poderão financiá-la. 

 

8.1. LEI DE INCENTIVO FISCAL 

O Presidente da Câmara Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais e, por força do 

disposto no artigo 78, § 7° da Lei Orgânica do município de Belém, promulga a seguinte Lei:  

 

LEI Nº 8.193, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 

Publicada no DOM nº 9.858, de 30/12/2002. 

 

Dispõe sobre o incentivo fiscal incentivo fiscal para a gestão de projetos sociais das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público do Município de Belém, e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído, no Município de Belém, a concessão de incentivo fiscal à pessoa 

jurídica ou física, destinada à gestão de projetos sociais das Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público no Município de Belém. 

§ 1º O incentivo previsto neste artigo constitui-se no ato de obtenção do Certificado Social de 

Incentivo Fiscal, emitido pelo Poder Público e correspondente ao valor atualizado pelo 

Executivo Municipal. 
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§ 2º Os portadores dos Certificados poderão abater do valor do ISS e IPTU até o limite de 

20% do valor de cada tributo, sendo necessário participar com recursos próprios de, no 

mínimo, 20% do valor total do custo do projeto. 

§ 3º Entende-se por gestão de projetos sociais as ações públicas de pessoas jurídicas, de 

direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público. 

§ 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos, a pessoa jurídica de direito 

privado que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, 

bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferido mediante o exercício de 

suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

§ 5º O incentivo fiscal previsto neste artigo não poderá ser cumulativo, só sendo concedido às 

pessoas físicas e jurídicas não contempladas por Leis semelhantes. 

Art. 2º Os investimentos dos contribuintes incentivadores na gestão dos projetos sociais 

poderão ser efetivados através de financiamentos e doações de recursos físicos, humanos e 

financeiros. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a doação e o financiamento poderão ser destinados, 

pelo contribuinte a: 

- As sociedades comerciais; 

- Os sindicatos, associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

- As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e 

visões devocionais e confessionais; 

- As organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

- As entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios; 

- As entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

- As instituições hospitalares privadas, não gratuitas, e suas mantenedoras; 

- As escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

- As organizações sociais; 

- As cooperativas 

- As fundações públicas; 

- As fundações, sociedades civis ou associações de direito privado, criadas por órgão 

público ou por fundações públicas. 

Art. 3º Para os objetivos desta Lei, considera-se como gestão de projetos sociais, somente as 

ações sociais públicas de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 
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Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que tenham, pelo menos, as seguintes 

finalidades: 

- Promoção da assistência social; 

- Promoção gratuita da educação; 

- Promoção gratuita da saúde; 

- Defesa preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; 

- Promoção do voluntariado; 

- Promoção do desenvolvimento econômico e social, e combate à pobreza; 

- Promoção de modelos de inclusão social de crianças e adolescentes em situação de 

risco, pessoas portadores de deficiência, de mulheres, de negros, de idosos de 

homossexuais; 

- Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direito humanos, da democracia e de 

outros; 

- Valores universais; 

- Promoção de segurança alimentar e nutricional; 

- Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito 

às atividades mencionadas neste artigo. 

Art. 4º Entende-se como doação, a transferência de numerários bens móveis ou imóveis. 

§ 1º O doador será beneficiado pelo incentivo fiscal mediante instrumento de doação a ser 

inscrito no Registro de Títulos e Documentos, respeitando caráter de irrevogabilidade do ato e 

inalienabilidade e impenhorabilidade do objeto doado. 

§ 2º O Poder Público Municipal delegará competência para realização de perícias para 

aprovar a autenticidade e o valor do bem doado 

§ 3º Quando a perícia avaliar o bem doado por valor menor ao declarado pelo doador para 

efeitos fiscais, prevalecerá o valor atribuído pela perícia. 

Art. 5º Fica criado, junto aos órgãos municipais competentes, um Comitê de Avaliação 

Multidisciplinar, formado por técnicos com reconhecida competência na área social da 

Administração Municipal e representantes dos Conselhos Sociais do Município de Belém. 

§ 1º O Comitê terá, por finalidade, avaliar os projetos sociais apresentados, observando a 

coerência dos objetivos, da justificativa, da metodologia, do público-alvo e da composição 

orçamentária. 
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§ 2º O comitê será composto por oito membros, sendo quatro indicados pelos Conselhos 

Sociais do Município de Belém e quatro indicados pelo Executivo Municipal todos de 

comprovada idoneidade e reconhecida notoriedade na área social. 

§ 3º Os membros do Comitê terão mandato de um ano, podendo ser reconduzidos por mais 

um mandato, período no qual não será permitida, aos mesmos, apresentação de projetos, 

prevalecendo esta proibição até um ano após o término do programa social. 

§ 4º Terão prioridade os projetos apresentados que já contenham manifestação escrita da 

intenção dos contribuintes incentivadores de participar do programa social. 

Art. 6º Para obtenção do Certificado Social de Incentivo Fiscal, deverá o empreendedor 

apresentar ao Comitê, cópia do projeto social explicando os objetivos, metodologias e 

recursos financeiros envolvidos, para fins de fixação do valor do incentivo e posterior 

fiscalização. 

Parágrafo Único. O Comitê de avaliação terá um prazo mínimo de trinta dias para apreciar e 

formular parecer sobre cada projeto contados da data de apresentação do mesmo. 

Art. 7º As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, proponentes de projetos 

sociais a serem beneficiados deverá conter as seguintes documentações: 

- Estatuto registrado em cartório; 

- Ata de eleição e posse de sua atual diretoria; 

- Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

- Declaração de isenção do Imposto de Renda; 

- Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art. 8º Aprovado o projeto, o Executivo Municipal autorizará e providenciará a emissão dos 

respectivos Certificados para obtenção do incentivo fiscal, também no prazo máximo de trinta 

dias. 

Art. 9º Os Certificados referidos no § 1º, do art. 1º, desta Lei terão, para sua utilização, 

validade de um ano a contar de sua expedição, adotada correção mensal pelos mesmos índices 

aplicados na correção do IPTU. 

Art. 10. Além das sanções previstas em Lei, será multado em dez vezes o valor do incentivo, 

o empreendedor que não comprovar a correta aplicação do exposto nesta Lei, por dolo, desvio 

de objetos ou recursos. 

Art. 11. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público poderão ter acesso, em 

todos os níveis, à documentação referente aos projetos sociais beneficiados. 

Art. 12. As obras e resultados dos projetos sociais beneficiados serão apresentados, através de 

relatório de atividade e físico-financeiro, devendo ainda contar em todos os seus níveis de 

divulgação, o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Belém. 



28 
 

Art. 13. Nenhuma aplicação de benefícios fiscais previstos nesta Lei poderá ser feita através 

de qualquer tipo de intermediação ou corretagem. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, AOS 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 

Vereador JOAQUIM PASSARINHO 

Presidente 

 

8.2. ASSOCIAÇÕES DO MESMO SEGMENTO 

8.2.1. Estudo da concorrência 

Por ser uma campanha de Marketing Social nosso produto tem como concorrente todo e 

qualquer produto que possa desviar a atenção da sociedade para a campanha que criamos. 

Para traçar um paralelo de campanhas similares a nossa, destacamos duas instituições que 

também trabalham com o segmento de inclusão social, as entidades foram a APAE e a 

Fumpapa que desenvolvem projetos de inclusão social em Belém. 

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é um movimento que se 

destaca no país pelo seu pioneirismo. Nascida no Rio de Janeiro, no dia 11 de dezembro de 

1954, na ocasião da chegada ao Brasil de Beatrice Bemis, procedente dos Estados Unidos, 

membro do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma portadora de Síndrome de 

Down. No seu país, já havia participado da fundação de mais de duzentas e cinqüenta 

associações de pais e amigos; e admirava-se por não existir no Brasil, algo assim. 

Motivados por aquela cidadã, um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos 

de excepcionais, fundou a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

do Brasil. A primeira reunião do Conselho Deliberativo ocorreu em março de 1955, na sede 

da Sociedade de Pestalozzi do Brasil. Esta colocou à disposição parte de um prédio para que 

instalassem uma escola pra crianças excepcionais, conforme desejo do professor La Fayette 

Cortes. 

A APAE desenvolve A Campanha APAE ENERGIA que visa arrecadar contribuições 

espontâneas dos consumidores de energia elétrica através da fatura mensal de energia. Após 

acordo entre a Companhia Elétrica, Federação das APAEs dos Estados e Federação Nacional, 

a sociedade é convidada a contribuir com doações para o auxílio na sustentação dos serviços 

prestados pela APAE a pessoa com deficiência. 
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A APAE interessada nesta campanha deve entrar em contato com a sua Federação 

Estadual, que será responsável pela negociação junto à empresa fornecedora de energia 

elétrica de cada região, com o devido acompanhamento da Federação Nacional das APAEs. 

Atualmente o Estado do Ceará promove a campanha com seu telemarketing próprio e três 

Estados (ES, RJ e PA) promovem esta campanha com a contratação de uma empresa 

especializada, para obter o máximo alcance e cobertura. 

A FUMPAPA -  Fundação Papa João XXIII , direciona suas atividades a populações que 

vivem em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social decorrente de pobreza, privação, 

abandono ou isolamento familiar, que sofrem maus-tratos físicos, psíquicos, abuso e 

exploração sexual, uso de substâncias psicoativas, trabalho infantil, entre outras que 

configuram violação de direitos. O desenvolvimento de suas ações tem como paradigma os 

preceitos legais previstos na Constituição Federal, Art. 203 e 204, na Lei Orgânica da 

Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto Nacional do Idoso e 

Política Nacional da Assistência Social - PNAS / 2004. 

O Projeto Sementes do Amanhã é uma ação intersetorial de Governo que envolve as 

políticas de educação, saúde, assistência social, saneamento e cultura visando prevenir a 

exploração do trabalho de crianças e adolescentes na catação de resíduos sólidos no Aterro 

Sanitário do Aurá, no município de Belém, através do atendimento integral à família, 

contribuindo assim para o desenvolvimento humano. Para as famílias participantes do Projeto, 

as ações desenvolvidas possibilitam a sua participação política no âmbito da reivindicação de 

seus direitos sociais; a inclusão nas políticas sociais como sujeitos de direitos; a busca e 

construção consciente e crítica de outras formas de trabalho e geração de renda através da 

qualificação profissional e da organização de associações e cooperativas; e também a 

melhoria nas relações familiares. 

Resultados de Impacto 

- Erradicado a exploração do trabalho de crianças e adolescentes na catação de resíduos 

sólidos no Aterro Sanitário do Aurá; 

- 95% das crianças e adolescentes mantidas na escola com sucesso; 

- Aumento da renda média das famílias inseridas no projeto; 

- Revitalização dos movimentos sociais e das lutas populares da área de abrangência do 

Programa com participação popular e controle social da cidade; 

- Estruturação física do Aterro Sanitário do Aurá; 
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- Implantação do Sistema de Monitoramento Ambiental dos líquidos e gazes produzidos 

pelo processo de decomposição do lixo, através da parceria entre Prefeitura Municipal de 

Belém/SESAN, Universidade Federal do Pará e Universidade da Amazônia; 

- Criação da Cooperativa dos Trabalhadores do Aurá; 

- Organização dos Trabalhadores para participação no Congresso Nacional de Catadores 

de Materiais Recicláveis e da Marcha Nacional em Brasília; 

- Criação da Unidade Municipal de Saúde. 

Os resultados práticos do Programa são registrados pelas turmas de crianças e 

adolescentes formadas pelas oficinas de artes plásticas, de dança, teatro, de confecção de 

brinquedos a partir de materiais recicláveis e reaproveitáveis, de jardinagem, de 

musicalização, de confecção de jogos educativos, de esporte e de rádio. 

O projeto tem como ação de comunicação as campanhas publicitárias veiculadas pela 

Prefeitura Municipal de Belém, com ações de rádio, TV, jornal e eventos propriamente ditos.  

 
8.3. ANALISE DE SWOT. 
Pontos Fortes: 
 

• A instituição não tem fins lucrativos. 

• A APPD já tem uma imagem consolidada no meio público. 

• A instituição possui um grande número de associados e envolvidos com a causa 

defendida. 

• A APPD possui uma ótima estrutura organizacional e física. 

• A APPD possui representantes no poder público constituído e no meio político. 

• A instituição é gerida pelos próprios deficientes. 

• Existe uma legislação de amparo aos deficientes e a instituição conhece 

profundamente a mesma. 

 
Pontos Fracos: 
 

• A APPD investe pouco na própria imagem, o que gera uma pequena visibilidade por 

parte da população em geral. 

• Por não ter conhecimento, há dificuldade por parte do empresariado em entender o que 

é e o que faz a APPD. 

• A APPD possui representantes no poder público constituído e no meio político. 
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Ameaças: 
 

• Existe muita resistência por parte dos empresários locais em entender o que é o 

Marketing Social. 

• O custo demandado para se implementar a legislação existente para o amparo às 

pessoas portadoras de necessidades especiais.  

• O prazo para o retorno do investimento em marketing social é a médio e longo prazo. 

• O processo de conscientização da sociedade é algo lento, pois envolve mudança de 

valores. 

• O alto custo e longo período de tempo necessário para se veicular estas campanhas de 

conscientização. 

• Grande quantidade de instituições que atuam no mesmo segmento. 

 
Oportunidades: 
 

• Já existe uma tendência mundial de se investir em marketing social. 

• Já existe uma ampla legislação de amparo às pessoas portadoras de necessidades 

especiais. 

• Há incentivos fiscais e tributários para empresas que investem em ações sociais. 

• Há uma valorização e serve de diferencial das marcas que investem em marketing 

social. 

• Há uma parcela bastante significativa da população, 14,5%, que tem algum tipo de 

deficiência. 

• Há uma tendência crescente de investimentos públicos e privados em marketing 

social, devido a cobrança do terceiro setor no cumprimento da legislação especifica de 

amparo as pessoas com deficiência. 

A estabilidade econômica abre a oportunidade cada vez mais crescente da captação de 

recursos externos para o investimento neste fim específico. 

 

9. PLANO DE MARKETING  

9.1. A CAMPANHA 

A proposta de trabalho é desenvolver uma campanha de conscientização da população 

sobre as necessidades especiais dos portadores de deficiência visual e direcionada à população 

belenense. 

A campanha publicitária terá como tema: “Sou Cego, mas é você quem não me vê”. Que 

diz respeito à situação moral-social, do cego. Uma frase que produz a compreensão de que o 



32 
 

cego possui a deficiência física, de natureza congênita ou adquirida — não pode ver o 

material, o físico, não tem como apreciar as formas, a geografia derivada das manifestações 

do homem e da natureza —, mas em continuidade a isso, quem possui a pior deficiência é a 

sociedade. Ou melhor, os cegos de valores e alma, que não enxergam as diversas e distintas 

necessidades do deficiente visual para que ele possa levar uma vida digna e com um mínimo 

de autonomia. 

Sempre acompanhado desta frase, o projeto será marcado por cenas cotidianas banalmente 

desempenhadas por pessoas comuns – como atravessar uma rua, pegar um ônibus ou subir no 

meio-fio – em contraponto com o esforço “invisível” que um cego tem que empreender para 

realizar a mesma atividade. 

 

9.2. SELEÇÃO DAS PEÇAS 

As peças escolhidas como bases para a campanha visam o alcance de massa e tem dois 

objetivos: o primeiro – ações apelativas – chamar a atenção da população para a “cegueira 

social” e para os desafios diários do deficiente visual em sua interação com os espaços 

públicos; e o segundo – ações informativas – informar sobre as necessidades dos portadores 

de deficiência e sobre como a sociedade pode desempenhar de forma adequada o seu papel. 

São elas: 

 

Apelativas 

• VT para televisão; 

• Spot de radio; 

• Outdoor; 

 

Informativas 

• WebSite; 

• Folder. 

 

A meta da campanha é fazer com o que a população adquira um pouco da posição 

perceptiva do deficiente visual para que melhor interaja com o mesmo. A solidariedade só é 

possível a partir do momento que cada um consegue entender a realidade e as necessidades do 

próximo. 

O público-alvo é a população da cidade de Belém, Pará, Brasil. 

Uma vez obtido o sucesso nestas ações, campanhas futuras poderão abordar outros 

aspectos tais como as adaptações necessárias no mobiliário urbano e áreas de uso público. A 
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abordagem sazonal de outras deficiências em que a APPD oferece seu aporte também poderá 

ser estudada futuramente. 

 

9.3. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS 

9.3.1. Roteiro de vídeo para comercial de TV 

O comercial foi construído para despertar a atenção da sociedade para a necessidade 

que o deficiente visual tem de participar da sociedade de forma plena, inclusive tendo seus 

direitos resguardados como a legislação ordena. A inclusão social destes deficientes é o 

principal foco. 

O vídeo inicia com uma música suave e a imagem de pessoas utilizando o computador 

normalmente, logo em seguida o narrador diz: tecnologia para mostrar o nível de avanço em 

que a sociedade encontra-se. Fazendo contraposição a esta imagem aparece um deficiente 

visual sentado à frente de um computador. Ele encontra-se parado, pois não há como ele 

utilizar a tecnologia. Junto com a imagem o locutor pergunta: onde? Questionando a 

sociedade onde está a tecnologia que facilitaria a vida de todos. 

Surge em seguida imagem de pessoas na corrida de seu dia-a-dia, tudo bastante rápido 

para que o telespectador não consiga identificar o local, logo em seguida o narrador diz: 

mobilidade, ilustrando a imagem que transcorre. Fazendo nova contraposição à imagem de 

mobilidade da sociedade, surge a imagem do deficiente visual que se esbarra com um 

obstáculo à sua frente, durante esta cena o narrador pergunta: como? Referindo-se a 

dificuldade do uso dessa mobilidade, já que o deficiente visual se esbarra com um obstáculo 

difícil de transpor. Um dos grandes objetivos da peça é passar a idéia de que o deficiente 

visual está querendo respostas ou ações da sociedade para que ele também possa fazer parte 

desta sociedade dinâmica e rápida, e, principalmente, sentir-se integrado à mesma. Outra 

intenção é não fazer a sociedade sentir pena do deficiente, e sim vergonha de si mesma por 

excluí-lo do processo ou limitar sua participação na mesma. 

Novamente surgem imagens da sociedade com seu trânsito fluindo em alta velocidade, 

o narrador faz a descrição da imagem dizendo: dinamismo, ou seja, a imagem mostra o 

dinamismo existente na sociedade atual, fazendo mais uma contraposição a esta situação, 

aparece a imagem do deficiente visual parado no ponto de ônibus bem no meio da rua, logo 

em seguida o narrador pergunta: quando? Referindo-se a quando o deficiente visual vai poder 

desfrutar deste dinamismo existente na sociedade atual. 

Após mostrar as varias contraposições de situações constrangedoras, a transição ou 

efeito utilizado em todas as passagens entre as imagens da sociedade e do deficiente visual, 

que é a imagem de um olho estilizado, leva a imagem da sociedade em alta velocidade à 
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imagem do deficiente visual que está atravessando a rua sem ser notado. Em cima desta 

imagem surge a frase tema da campanha. O detalhe é que durante o surgimento da frase 

usamos um efeito zoom out para dar a idéia de distanciamento, após este momento o narrador 

diz a frase tema da campanha e utilizamos o efeito zoom in para dar a idéia de que a APPD 

esta próxima do deficiente e esta tentando atrair a sociedade através da campanha de 

conscientização. 

 

9.3.2. Roteiro Spot Rádio 

Meu nome é Fernando, tenho 23 anos. 

Tenho muita vontade de fazer um curso de informática, acho importante a inclusão digital. 

Sinto muita vontade também, de poder trafegar pelas ruas de Belém, mas tem um 

problema. 

Você não deixa. 

Sou cego, mas é você que não me vê. 

 

9.3.3. Outdoor 

Imagem de lugar público com grande tráfego de pessoas tratada em tom sépia, pb ou em 

saturação, a fim de destacar a presença de um cego em dificuldade para desempenhar uma 

ação cotidiana. Letreiro com a frase: “Sou cego, mas é você quem não me vê”. Em segundo 

plano endereço eletrônico, telefone de contato, assinatura da APPD e demais apoiadores, 

financiadores. Guardadas o conceito gráfico geral da campanha, hierarquia dos grupamentos 

de informação. Favorecimento da leitura rápida da frase da campanha como elemento 

principal, pontuada pela imagem. (vide apêndice 5) 

 

9.3.4. Website 

Site institucional da APPD contendo apresentação e histórico da instituição. Informações 

sobre as deficiências amparadas, instituições apoiadoras, matérias e depoimentos de e sobre 

pessoas famosas, como contribuir com a associação, ações políticas em andamento, avaliação 

e projetos de adequação dos espaços públicos, eventos, links, contatos. Tem função de 

amparar e acima de tudo informar à população como peça de apoio a toda campanha. Deverá 

ser atualizado com freqüência e apresentar página de abertura com destaque para a campanha 

vigente no momento. Sua identidade visual deverá seguir os padrões de identidade da APPD e 

não da campanha, isto porque a Associação trata de demais deficiências e informações sobre 

estas estarão incluídas no site. 
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9.3.5. Fôlder 

Material de apoio impresso institucional para distribuição na associação, eventos e aos 

interessados por maiores detalhes sobre a atuação da associação e a situação dos cegos em 

Belém.  Deve basear-se no conceito gráfico adotado na campanha. (vide apêndice 5) 

 

10. PLANO DE MÍDIA  

10.1. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

Para atingir de forma massiva a população belenense, as veiculações deverão ser feitas de 

forma concentrada num primeiro momento e, a partir daí, seguir em ondas ao longo do ano. 

Sugerimos épocas onde não haja nenhuma data comemorativa ou período de grande 

demanda publicitária, pois isso facilitará a parceria com os veículos de comunicação no que se 

refere à doação de espaços na mídia para veiculação da campanha. Devido a baixa demanda 

para alocação de espaços publicitários os custos desta campanha podem ser diminuídos. 

O período de lançamento da campanha e ou o período de maior freqüência poderá ser o 

mês de janeiro. Neste mês a demanda dos veículos está baixa e população encontra-se mais 

“relaxada” – devido às férias, mensagens de Natal e ano-novo – e receptiva aos apelos sociais. 

A campanha de lançamento ocorrerá no período de um mês, com uma concentração de 

freqüência durante as primeiras duas semanas (GRP alto, de 1.000 ou mais) e irá diluindo-se 

até o fim do mês. O mapa de mídia da última semana pode servir de exemplo para a 

manutenção das ações publicitárias como “ondas” ao longo do ano, sempre aproveitando os 

períodos de baixa demanda dos veículos. 

A grade de programação foi escolhida com base na audiência enquadrada no perfil da 

população de Belém, ou seja, pessoas de ambos os sexos, 20 a 49 anos, escolaridade até 

segundo grau, Classe C ou D. Além dos programas de maior audiência entre o público-alvo 

definido, foram selecionados, e preferidos programas jornalísticos por sua audiência ser 

formadora de opinião em seus grupos de influência. Também programas infantis, por 

considerar-se que a formação das crianças é mais eficaz e gera resultados duradouros. 

Para garantir a cobertura de toda a cidade e também a fixação da mensagem da campanha, 

os veículos de comunicação escolhidos foram televisão, devido a sua grande penetração e 

carisma junto à população; rádio por sua abrangência e custo reduzido; outdoors, que 

posicionados nos principais corredores de tráfego da cidade completariam a cobertura da 

campanha. 

(vide apêndice 2, 3 e 4 com mapas de mídia e custos previstos para estas ações). 
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11. PLANO FINANCEIRO  

Estimativa de valor da campanha 
 
Agência e Produção 
 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$) 

 
Avaliação do posicionamento estratégico e planejamento de campanha 
 

10.000,00

Ensaio fotográfico 1.350,00

Outdoor (design)* 1.200,00

VT Televisão 30’’ (criação e roteiro)* 1.800,00

VT Televisão 30’’ (produção e direção) 1.450,00

Spot Rádio 30’’ (criação e roteiro)* 500,00

Spot Rádio 30’’ (produção e direção) 850,00

WebSite (design de layout e navegação)* 3.450,00

WebSite (programação p/ pg simples R$ 350,00) 3.500,00 

Ajustes e vetorização da marca APPD 350,00

Slogan campanha* 2.000,00

Marca da campanha (design)* 1.900,00

Convites (design)* 950,00

Folder (design)* 1.400,00

Capa projeto* 950,00

Camisa (por camisa R$ 580,00)* 1.150,00

Comissão sobre veiculação de mídia (20%) 31.282,40

 

Total 64.082,40

 
 
* Valores em acordo com o Sinapro - Sindicado das Agências de Propaganda do Estado do Pará; 

Obs 1: Os demais valores foram estipulados de acordo com consultas de mercado; 

Obs 2: Estes valores não incluem os custos de impressão / saída das peças, nem os custos referentes 

ao serviço de terceiros não listados acima; 

Obs 3: Sobre a veiculação de mídia, será cobrada comissão de agenciamento de 20%, conforme 

previsto em lei; 

Obs 4: Sobre o serviço de terceiros, serão cobrados honorários de 15% sobre os mesmos, conforme 

normatização do CENP Conselho Executivo das Normas Padrão. 
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Veiculação de Mídia 
 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$) 

 
TV Liberal (79 inserções, GRP 2.143, CPM R$ 14,90) 
 

138.064,00

Rádio 99 (184 inserções) 
 

8.448,00

WT Gomes Outdoor (30 placas) 
 

9.900,00

 

Total Bruto 156.412,00

Total Líquido (-20% agência) 125.129,60 

 

Valor total da campanha 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR (R$) 
 

Total Agência e Produção 64.082,40

Total Líquido Veiculação (-20%) 125.129,60 

 

Total  189.212,00
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há muitas questões por se resolver no que diz respeito à liberdade de ser dos deficientes 

visuais, seus direitos desrespeitados em seu cotidiano, além da quase completa ausência de 

políticas públicas voltadas a esses cidadãos e cidadãs. O deficiente visual e o que permeia seu 

relacionamento social foi identificado, além da forma eficaz de trazer à tona as dificuldades 

enfrentadas por eles. É preciso conscientizar a todos de que o deficiente necessita de respeito 

e dignidade, assim como outros estratos sociais, para usufruir dos bens, direitos e serviços que 

lhe são garantidos por lei. Devemos nos conscientizar que o cego detém necessidades básicas 

comuns a todos nós, e estas não estão sendo atendidas como deveriam, a exemplo da 

liberdade básica de ir e vir. 

Carecemos de intervenções políticas mais atuantes relacionadas a esta classe, 

conseqüência, em primeira instância, da falta de atenção a estes. Fica entendido que a 

intervenção na realidade dos cegos começará na mudança de mentalidade da sociedade. Será 

essa nova consciência que exigirá mudanças e posicionamento adequado das autoridades 

políticas, gerando assim os primeiros passos na mudança de atitudes e comprometimento com 

a situação do deficiente visual.  

Vimos que a partir dos anos 1970 as pessoas com deficiência começaram a se organizar 

em movimentos em defesa de seus direitos civis e humanos. Em 1981 a APPD constituiu-se 

em uma organização popular, preocupada com a situação das pessoas com deficiência. 

Fundada nesse ano, a APPD surgiu para travar lutas permanentes visando a abertura de 

espaços, além de preconizar o fim do preconceito aos deficientes visuais. Em 1987 esse 

movimento prossegue, numa capilarização crescente e cada vez mais abrangente, em que a 

organização do movimento se estende na luta em prol de todas as pessoas com deficiência, 

seja física, sensorial ou mental, criando-se uma política mais direcionada à viabilização de 

soluções jurídicas para os problemas dos deficientes. 

No Pará essas ações se tornaram imperiosas, ora pela necessidade de estabelecer parcerias 

com as administrações públicas e outros agentes sociais para reverter e provocar mudanças na 

vida cotidiana desse segmento da população; ora pela ausência de políticas governamentais, 

quando foi necessário, ao longo do tempo, que as próprias pessoas com deficiência atingissem 

seu estágio de maioridade, atuando com autonomia e organização para buscar soluções frente 

às desigualdades econômicas e políticas enraizando na estrutura local. 

Este trabalho proporcionou novas perspectivas no que diz respeito às campanhas de cunho 

eminentemente social e, fundamentalmente, solidário. É importante constatar que o 

direcionamento da campanha, que tem um viés novo, uma nova visão, uma renovada postura 

diante de cidadãos e cidadãs antes sem direitos, dá ensejo a um vasto universo, um campo 
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ainda inculto a ser trabalhado e transformado pela força da união tanto de pessoas que vêem, 

quanto de “deficientes” que, em verdade, têm muito a mostrar e colaborar para a sociedade 

como um todo. 

Fica também evidente a compreensão que, a execução de campanhas publicitárias sociais 

permitem o uso do conhecimento publicitário a favor das carências humanas, o que enriquece 

de muitas formas todos aqueles que se dedicam a este processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CABRAL, Paulo. Deficientes físicos buscam participação na política paraense. Acessado em 
20 de março de 2007, em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2002/020924_paulodi.shtml>. 

___________________________________________________________________________ 

CARMO, A. A Deficiência Física: a Sociedade Brasileira Cria, “Recupera” e Discrimina. 
Tese de Doutorado. UNICAMP: Faculdade de Educação, 1989. 

___________________________________________________________________________ 
DESCARTES, René. Discurso do Método. Ed. Martin Claret. São Paulo. 1ª edição.  
 
___________________________________________________________________________ 
LUSSEYRAM, J. - Cegueira, uma nova visão do mundo e o cego na sociedade. Ed. 
Associação Beneficente Tobias. São Paulo. 1ª edição, 1983. 
 
___________________________________________________________________________ 
MASINI, Elcie F.S. O perceber e o relacionar-se do deficiente visual. Brasília: CORDE, 
1994.  
 
___________________________________________________________________________ 
SÁ, Elisabeth Dias de. Acessibilidade: As pessoas cegas no itinerário da cidadania. Acessado 
em 22 de março de 2007, em: <http://www.bancodeescola.com/acessibilidade.htm>. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

APÊNDICE 1 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE INCLUSÃO SOCIAL DO 
DEFICIENTE VISUAL EM BELÉM DO PARÁ. 

 
 
1. Sexo: 
a (   ) Feminino 
b (   ) Masculino 

 
2. Faixa etária 
a (   ) 15 a 25 anos 
b (   ) 26 a 35 anos 
c (   ) 36 a 45 anos 
d (   ) 46 a 50 anos 
e (   ) Acima de 50 anos 

 
3. Grau de instrução: 
a (   ) Fundamental incompleto 
b (   ) Fundamental completo 
c (   ) Ensino Médio Incompleto 
d (   ) Ensino Médio completo 
e (   ) Superior incompleto 
f (   )  Superior completo 
g (   ) Outros 

 
4. Grau de deficiência: 
a (   ) Parcial 
b (   ) Completo 

 
5. Quantos membros da sua família moram com você? 
a (   ) Um ou dois 
b (   ) Três ou quatro 
c (   ) Cinco ou seis 
d (   ) Mais de seis 

 
6. Qual a faixa de renda mensal das pessoas que moram em sua casa? 
a (   ) Até 3 salários mínimos. 
b (   ) De 3 a 10 salários mínimos. 
c (   ) De 10 a 20 salários mínimos. 
d (   ) De 20 a 30 salários mínimos. 
e (   ) Mais de 30 salários mínimos. 

 
 
7. Para sua locomoção, você utiliza com freqüência: 
a (   ) Bengala 
b (   ) Guia humano 
c (   ) Cão guia 
d (   ) Outros 
e (   ) Nenhum 
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8. Você se sente discriminado pela sociedade belenense? 
a (   ) Sim 
b (   ) Não 
c (   ) Às vezes 
 
9. Em qual setor exatamente? 
a (   ) Locomoção 
b (   ) Mercado de trabalho 
c (   ) Sexualidade 
d (   ) Escola 
e (   ) Outros 
 
10. Existem barreiras que dificultam ou impedem sua locomoção nas ruas ou prédios 
públicos em geral? 
a (   ) Sim 
b (   ) Não 
Em caso afirmativo, quais? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
11. Você conhece os direitos dos deficientes? 
a (   ) Sim 
b (   ) Não 
 
12. Você tem autonomia para assinar documentos, comprar ou alugar imóveis, 
movimentar contas bancárias e outras transações similares?  
a (   ) Sim 
b (   ) Não 
Em caso negativo, por que? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
13. Você tem algum tipo de apoio por parte do governo? 
a (   ) Sim 
b. (   ) Não 
 
14. O que você acha que poderia melhorar em Belém para que você se sinta mais 
integrado à sociedade? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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RESULTADOS DA PESQUISA 
 

QUANTO AO SEXO
40%

60%
FEMININO
MASCULINO

 

QUANTO A FAIXA ETÁRIA

10%

30%

20%

40% 15 A 25aa
26 a 35aa
36 a 45aa
+ de 45aa

 

QUANTO AO GRAU DE DEFICIÊNCIA

70%

30%

PARCIAL
COMPLETO
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QUANTO AO GRAU DE INSTRUÇÃO

10%
10%10%

10%

30%
20%

10%

FUND. INCOMPLETO

FUND. COMPLETO

2º GRAU INCOMPLETO

2º GRAU COMPLETO

SUPERIOR INCOMPLETO

SUPERIOR COMPLETO

NUNCA ESTUDOU

 

QUANTO À RENDA FAMILIAR

40%

40%

10%

10%

ATÉ 3 SALÁRIOS
3 A 10 SALÁRIOS
11 A 20 SALÁRIOS
MAIS DE 20 SALÁRIOS

 

QUANTO AO TIPO DE LOCOMOÇÃO

30%

30%

10%

10%

20%

BENGALA

GUIA HUMANO

CÃO GUIA

OUTROS

NENHUM
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QUANTO A DISCRIMINAÇÃO NA SOCIEDADE 

80%

20%

SIM

NÃO

 

SETOR QUE MAIS DISCRIMINA

40%

30%

10%

10%

10% LOCOMOÇÃO

MERCADO DE
TRABALHO
SEXUALIDADE

ESCOLA

OUTROS

 

QUANTO ÀS BARREIRAS ENCONTRADAS

30%

30%
10%

10%

20% CALÇADAS

TRANSPORTE

SINAIS NÃO
SONOROS

MEDO

OBSTÁCULOS

 

 
 
 
APÊNDICE 2 
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INSERÇÕES NA TV 
 

 
 

APÊNDICE 3 
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INSERÇÕES RÁDIO 

 
 

APÊNDICE 4 
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INSERÇÕES OUTDOOR 

 
APÊNDICE 4 
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PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

CONVITE IMPRESSO 

 

CONVITE DIGITAL 

 
CAMISA MODELO 1 
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CAMISA MODELO 2 

 

 
FOLDER FRENTE 
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FOLDER VERSO 
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ESTUDO DA MARCA 
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OUTDOOR 

 

 

 

 

IMAGEM TEMA 
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ANEXO 1 

Lei Ordinária N.º 7492,  DE 12 DE JUNHO DE 1990. 

Cria o Conselho Municipal para Integração de Pessoa 

Portadora de Deficiência e dá outras providências: 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, vinculado ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, com a finalidade de 

formular a política de Ação Municipal Dirigida à Integração das Pessoas Portadoras de 

Deficiência. 

Art. 2º. O Conselho Municipal para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência tem as 

seguintes competências básicas: 

I - discutir, encaminhar sugestões, acompanhar e colaborar com a Política Municipal 

destinada a promover a integração da pessoa portadora de deficiência, dos sub e super 

dotados e dos hansenianos: 

II - incentivar a realização de pesquisas, estudos, seminários, campanhas, encontros e outros 

eventos relacionados com a problemática das pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social e defesa de seus direitos; 

III - promover a ligação entre os poderes públicos e as instituições que atuam na sua área de 

atividade, visando ao estudo e a proposição de diretrizes, normas e medidas relacionadas com 

a educação, saúde, transporte, habitação e mercado de trabalho dirigido aos portadores de 

deficiência; 

IV - interferir junto às ações integradas de saúde visando à celebração de convênios com 

entidades privadas e assistenciais destinadas à integração dos deficientes.; 

Art. 3º. O Conselho Municipal para Integração da pessoa Portadora de Deficiência será 

constiuído de 12 (doze) conselheiros e 8 (oito) suplentes nomeados pelo Chefe do Executivo 

Municipal, na forma seguinte: 

I - um representante da Prefeitura; 

II - um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
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III - um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

IV - um representante da Secretaria Municipal de urbanismo; 

V - um representante da companhia de Transporte do Município de Belém (CTBEL); 

VI - um representante da Secretaria Municipal de Economia; 

VII - um representante da Câmara Municipal de Belém; 

VIII - um representante dos Portadores de deficiência física; 

IX - um representante dos Portadores de deficiência mental; 

X - um representante dos Portadores de deficiência visual; 

XI - um representante dos Portadores de deficiência auditiva; 

XII - um representante dos hansenianos. 

§ 1º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão escolhidos dentre os membros 

integrantes deste, mediante eleição. 

§ 2º. Caberá ao Presidente designar o 1º e 2º Secretário, sendo que pelo menos um dos 

membros deverá ser escolhido dentre os representantes dos deficientes. 

§ 3º. O mandato dos Conselheiros representantes das entidades e associações será de 2 (dois) 

anos, permitida a recondução apenas uma vez. 

§ 4º. Os membros do Conselho não receberão qualquer tipo de remuneração pelo 

desempenho de suas funções. 

Art. 4º - O Conselho reunir-se-à, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 

quando convocados pelo seu Presidente ou por solicitação da maioria (metade mais um) de 

seus membros, mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 24 horas. 

Art. 5º. O Conselho deliberará por maioria de votos dos Conselheiros presentes, e suas 

deliberações terão a forma de resolução, dando-se conhecimento às partes interessadas, na 

forma prevista em seu regimento. 

Art. 6º. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua instalação, o Conselho elaborará 

seu regimento interno, que deverá ser submetido a aprovação do Chefe do Poder Executivo e 

posteriormente publicado no Diário Oficial do Município. 
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Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, 12 de junho de 1990. 

Augusto Rezende 

PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM 

LEI Nº 8.068, DE 28 DE MAIO DE 2001. 

Publicada no DOM nº 9.489, de 07.06.01, página 2. 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, no Município 

de Belém, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM,  

A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, estatui e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e 

reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação no Município de Belém. 

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações dos transportes 

e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 

movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em: (a) barreiras 

arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público: 

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos edifícios públicos e 

privados; 

c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de transporte;  

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 
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expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa. 

III - Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou 

permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utiliza-lo. 

IV - Elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os 

referentes à pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, distribuição de energia 

elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que 

materializam as indicações de planejamento urbanístico. 

V - Mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua 

modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como 

semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, 

toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. 

VI - Ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso 

e o uso do meio físico. 

CAPÍTULO II 

DOS ELEMENTOS DA URBANIZAÇÃO 

Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços 

de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 4º As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim 

como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos, deverão ser adaptadas, 

obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido 

de promover mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  

Art. 5º O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso 

comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de 

entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros 

estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da NBT 9050 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT.  

Art. 6º Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e 

espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos de um sanitário e um 

lavatório que atendam às especificações da NBT 9050 da ABNT. 

Art. 7º Em todas as áreas de estacionamento de veículos, localizadas em vias ou em espaços 

públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, 
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devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número 

equivalente a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente 

sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas 

técnicas vigentes. 

CAPÍTULO III 

DO DESENHO E DA LOCALIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO 

Art. 8º Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos 

verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para 

pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, e de modo a 

que possam ser utilizados com a máxima comodidade. 

Art. 9º Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com 

mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridência, ou com mecanismo 

alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de 

deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim 

determinarem. 

Art. 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que 

permitam sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

CAPÍTULO IV 

DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS  

PÚBLICOS DE USO COLETIVO 

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao 

uso coletivo deverão ser executadas de modo a que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de 

edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, 

os seguintes requisitos de acessibilidade: 

I - Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de 

uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, 

devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência com 

dificuldade de locomoção permanente; 
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II - Pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras 

arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade da pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

III - Pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as 

dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de 

acessibilidade de que trata esta Lei, e, 

IV - Os edifícios deverão dispor, pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo-se seus 

equipamentos e acessórios de maneira a que possam ser utilizados por pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão 

dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e de lugares 

específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo 

com a NBT 9050 da ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e 

comunicação. 

CAPÍTULO V 

DA ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS  

DE USO PRIVADO 

Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores 

deverão ser construídos, atendendo aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade: 

I - Percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências 

de uso comum; 

II - percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos 

de uso comum e aos edifícios vizinhos; 

III - cabine de elevador e respectiva porta de entrada acessível para pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de 

acesso, à exceção das habitações unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de 

elevador, deverão dispor de especificações técnicas e de projetos que facilitem a instalação de 

um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atender 

aos requisitos de acessibilidade. 

Art. 15. Caberá ao órgão municipal responsável pela coordenação da política habitacional 

regulamentar a reserva de até 3% (três por cento) do total das habitações, para o atendimento 

da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 



60 
 

CAPÍTULO V 

IDA ACESSIBILIDADE NOS VEÍCULOS  

DE TRANSPORTE COLETIVO 

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade,  

estabelecidos nas normas técnicas específicas. 

CAPÍTULO VII 

DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS  

DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Art. 17. O Poder Público Municipal promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 

estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 

comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de 

comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, 

à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

Art. 18. O Poder Público Municipal implementará a formação de profissionais intérpretes de 

escrita em Braille, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar qualquer tipo de 

comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de 

comunicação. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE  

AJUDAS TÉCNICAS 

Art. 19. O Poder Público Municipal promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, 

arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante ajudas técnicas. 

Art. 20. O Poder Público Municipal, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das 

agências de financiamento, fomentará programas destinados: 

I - À promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e preservação de deficiências; 

II - ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas 

portadoras de deficiências; 

III - à especialização de recursos humanos em acessibilidade. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS MEDIDAS DE FOMENTO  

À ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS 

Art. 21. Fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal de Belém, o Programa Municipal 

de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas, Urbanísticas, de Transporte e de Comunicação, 
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com recursos orçamentários próprios, cuja execução será disciplinada em regulamento 

específico. 

Parágrafo único. Anualmente serão destinados recursos orçamentários a fim de financiar 

programas especiais para a supressão de barreiras no espaço urbano, edifícios de uso público, 

transportes coletivos e na comunicação. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. A administração pública municipal destinará, anualmente, dotação orçamentária para 

as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de 

uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. 

Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras 

arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de 

vigência desta Lei. 

Art. 23. O Poder Público Municipal promoverá campanhas informativas e educativas 

dirigidas à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à 

acessibilidade e à integração social de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. 

Art. 24. As disposições desta Lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de 

interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias 

observem as normas específicas reguladoras destes bens. 

Art. 25. As organizações representativas de pessoas portadoras de deficiência terão 

legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos 

nesta Lei. 

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, em 28 de Maio de 2001. 

EDMILSON BRITO RODRIGUES 

Prefeito Municipal de Belém 
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