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Estudos de casos de defesa e promoção de direitos 

Mianmar: criação de acesso sem barreiras  

Tema:  Deficiência 

Abordagem de defesa  

e promoção de direitos: Mobilização da comunidade 

Funcionários governamentais: reuniões com 

Demonstração da boa prática 

 

Uma organização parceira da Tearfund em Mianmar tinha uma visão: que todas as pessoas com 

deficiências pudessem viver e trabalhar como os demais. Por exemplo, queriam que as pessoas com 

deficiências físicas vivessem em um mundo livre de barreiras, com fácil acesso para cadeirantes aos 

prédios e ao longo das calçadas. 

Perceberam que era necessário pensar em como comunicar essa visão para outras pessoas, incluindo 

funcionários em diferentes níveis do governo, outras organizações, empresários, a imprensa, líderes 

comunitários, pessoas com deficiências e seus cuidadores. Por isso, decidiram criar modelos, como 

rampas para cadeiras de rodas, para demonstrar como era possível criar um mundo livre de 

barreiras, e mostrá-los a autoridades governamentais e outros grupos interessados. Por exemplo, 

identificaram locais inacessíveis para portadores de deficiência, como hospitais e escolas, e 

construíram rampas ou meios de acesso similares nesses estabelecimentos. Também mobilizaram as 

comunidades para asfaltarem as ruas e caminhos das vilas, antes lamacentos e propensos a 

alagamento, para que pessoas com deficiências pudessem transitar neles. 

Usaram modelos sem barreiras para mostrar o que se entendia por “acesso sem barreiras”, o que 

inspirou as autoridades do governo e outros a imaginar como Mianmar poderia melhorar para 

pessoas com deficiências. Como resultado, o governo concordou em destinar mais recursos para 

replicar os modelos sem barreiras em outros locais e implantar uma política para garantir acesso sem 

barreiras para pessoas com deficiências em Mianmar, cuja elaboração pelo governo contou com a 

assistência da organização parceira. 


