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Quem são as pessoas com deficiência? Durante muito tempo, a resposta óbvia para essa pergunta teria 
sido apontar para alguém com deficiência visual ou auditiva, para uma pessoa em cadeira de rodas ou 
para uma criança com síndrome de Down. Era sempre “eles”. Era só algo inerente ao corpo “deles”. Mas 
e se essa ideia for equivocada?  E se essa forma de entender as deficiências tornar a inclusão desse 
coletivo social muito mais difícil?

Há mais de uma década, as organizações da sociedade civil começaram a elaborar exatamente essas 
perguntas, e o resultado foi uma Convenção da ONU ratificada por 179 países, a qual mudaria para 
sempre a forma como as deficiências são definidas e percebidas. A Convenção apresentou uma “cura,” 
por assim dizer, mas não no sentido da cultura popular desde que a Bíblia imaginou essa cura. Mais 
do que uma solução milagrosa para “consertar” corpos avariados, seu objetivo foi traçar um caminho 
no qual a sociedade excludente passasse a validar os direitos humanos de todos os cidadãos, em sua 
diversidade.

O que havia de tão perturbador e, ao mesmo tempo, de tão liberador nessa nova definição? Ela extraía 
as deficiências do universo individual e as situava conceitualmente na relação entre a dificuldade da 
pessoa e as barreiras no ambiente. Como exemplo, o simples fato de alguém estar numa cadeira de 
rodas não representa, em si, uma deficiência. Basta que exista uma escada sem rampa ou elevador para 
que essa situação seja entendida como deficiência.
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Exemplos de interação entre dificuldades e fatores contextuais que definem a deficiência

(A) Domínio (B) Barreiras contextuais

Sensorial (audição, visão) •	 Não fornecimento de leitores de tela, de outros software de adaptação, ou de materiais em 
formato alternativo, como filmes, webpages, podcasts ou vídeos com legenda em Braille.

•	 Indisponibilidade de intérprete de língua de sinais ou de legenda em tempo real.

Mobilidade •	 Serviços de transportes, edifícios e espaços públicos sem acessibilidade
•	 Teclados sem adaptação
•	 Mesas/estações de trabalho sem possibilidade de ajuste

•	 Desconsideração da necessidade de um ambiente com menos fontes de distração para Intelectual
estudar/trabalhar. Indisponibilidade de tempo extra para aprendizado ou apoio adicional.

Psicossocial •	 Empregadores não oferecem oportunidades de entrevista de emprego ou avanço na 
carreira se a condição é revelada. Escolas bloqueiam a matrícula com base em estigma.

Página 5
Uma virada de jogo! Ao situar as deficiências fora do universo individual, e num contexto repleto de barreiras, 
definimos uma meta para a sociedade em geral, e para os poderes públicos em especial, para que essas barreiras 
sejam removidas e para que seja construído um futuro verdadeiramente possível para todos. Fazemos assim 
a transição de um modelo médico, no qual eram culpadas as condições de saúde, para um modelo social que 
exige igualdade de oportunidades. Nesse modelo atualizado, consagrado na Convenção da ONU, a ênfase está 
na condição a longo prazo da dificuldade, já que uma dificuldade temporária, como um braço quebrado, não é 
considerada deficiência. Ao mesmo tempo, a Convenção reconhece que a condição da deficiência pode evoluir 
no tempo e ser influenciada de modo positivo pela reabilitação, ou de modo negativo, por deterioração nas 
condições de saúde, contextuais ou subjacentes.

No exemplo da cadeira de rodas frente a uma escada, é bem fácil identificar a barreira. Mas muitas barreiras 
colocadas por posturas comportamentais também geram deficiências, infelizmente, com raízes profundas na 
cultura comum. A participação na sociedade pode enfrentar sérios obstáculos, quando deficiências intelectuais 
fazem com que as pessoas sejam percebidas como eternas crianças, ou suas deficiências psicossociais são 
julgadas com preconceito numa entrevista de trabalho.
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Mexico: Intelectual  0,52% Prevalência,  Psicossocial  0,56% Prevalência,  Auditiva  1,11%,    Visual  2,30% Prevalência, Física 
4,09% Prevalência.

Costa Rica: Intelectual  0,78% Prevalência, Psicossocial  0,54% Prevalência, Auditiva  0,90% Prevalência,  Visual  1,06% 

Prevalência, Física 2,79% Prevalência. 
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Em termos mundiais, um em cada oito adultos vive com uma deficiência. Isso significa um total de mais de 
um bilhão de pessoas! Na América Latina e na região do Caribe, a proporção é similar, já que as pessoas com 
deficiência representam cerca de 13% da população. Nas últimas décadas,  mudou a forma como julgamos 
e medimos a deficiência, com base no modelo social. O fato de medir a prevalência da deficiência implica 
em incluir perguntas nas pesquisas que sejam representativas da população geral. Os países passaram da 
pergunta “Você tem uma deficiência?” para a implantação de recomendações do Grupo de Washington sobre 
Estatísticas de Deficiência. De acordo com essas recomendações, são feitas perguntas às pessoas sobre 
dificuldade na realização de atividades básicas, como andar ou subir escadas, ou dificuldade com audição, 
visão, cognição, comunicação e autocuidados. É comum que sejam mensurados diferentes tipos de deficiência. 
Embora a prevalência seja variável nos diferentes países, as taxas mais elevadas são geralmente encontradas 
para deficiências físicas e visuais, conforme mostra a Figura 1 para pesquisas domiciliares, bem como medidas 
no recenseamento de 2010.1

Fig. 1: Prevalência dos diferentes tipos de deficiência no México e na Costa Rica 

Fonte: Huete 2019, com Pesquisas Domiciliares Harmonizadas do BID para México (2016) e Costa Rica (2017).
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Mulheres, de 0 a 9 anos, 1,7% de grupo etário com deficiência, de 10 a 19 anos, 3,0% de grupo etário com deficiência, de 20 a 
29 anos, 3,0% de grupo etário com deficiência, de 30 a 39 anos, 4,2% de grupo etário com deficiência,  de 40 a 49 anos, 10,6% 
de grupo etário com deficiência, de 50 a 59 anos, 18,7% de grupo etário com deficiência, de 60 a 69 anos, 25,7% de grupo 
etário com deficiência, de 70 a 79 anos, 36,9% de grupo etário com deficiência,  de 80 a 89 anos, 53,5% de grupo etário com 
deficiência, mas de 90 anos, 65,3% de grupo etário com deficiência.

Homens, de 0 a 9 anos, -2,0% de grupo etário com deficiência, de 10 a 19 anos, -3,6% de grupo etário com deficiência, de 20 a 
29 anos, -3,3% de grupo etário com deficiência, de 30 a 39 anos, -4,4% de grupo etário com deficiência,  de 40 a 49 anos,  -9,5% 
de grupo etário com deficiência, de 50 a 59 anos, -16,9% de grupo etário com deficiência,  de 60 a  69 anos, -23,8% de grupo 
etário com deficiência, de 70 a 79 anos, -35,9% de grupo etário com deficiência,  de 80 a 89 anos, -51,9% de grupo etário com 
deficiência,  mas de 90 anos,  -64,5% Porcentagem de grupo etário com deficiência.
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Mas onde estão as pessoas com deficiência? Não é confiável o que vemos à primeira vista, já que muitas 
deficiências são invisíveis. Não obstante, as pessoas com deficiência estão representadas em todos os grupos 
etários, gêneros, etnias e grupos socioeconômicos. Não é surpresa que as pessoas com deficiência sejam 
desproporcionalmente mais idosas, conforme mostra a Figura 2, com base no dados do Censo de 2010 para 
o Panamá. Na região como um todo, a prevalência das deficiências é 4 a 6 vezes superior para pessoas 
com idade de 60 a 69 anos, em comparação com pessoas na faixa de 20 anos. E o índice de prevalência na 
população com mais de 60 anos supera 40% em muitos países. O envelhecimento populacional na região 
fará esses números crescer ainda mais, com a previsão de uma a cinco pessoas com mais de 65 anos até 
2050. Embora o gradiente de idade reflita um declínio funcional associado ao envelhecimento, as taxas de 
prevalência muito baixas que são medidas para crianças com menos de 18 anos podem refletir a relutância 
dos pais em estigmatizar os filhos ou o desconhecimento das dificuldades, em razão da idade. Foi testado um 
novo conjunto de perguntas específicas para crianças, visando a melhorar a mensuração entre elas.2

Fig. 2: Deficiência por idade e por sexo, Censo de 2010 do Panamá

Fonte: Berlinski e outros, (2019), com dados do Censo de 2010 do Panamá.
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Na região, há mais mulheres do que homens com deficiência, o que reflete as taxas mais altas de prevalência 
para mulheres com mais idade. A análise de regressão mostra que as taxas de prevalência, na população com 
64 anos ou mais, são mais altas para mulheres do que para homens, em 7 dos 8 países com dados disponíveis 
para o recenseamento de 2010. A expectativa mais alta de vida para as mulheres significa que a população 
nesses grupos mais idosos é fortemente feminina, o que influencia ainda mais os resultados relativos a mulheres 
nos dados estatísticos gerais. No geral, as diferenças de gênero nas faixas etárias mais jovens tendem a ser 
menos pronunciadas, como mostra a Figura com a prevalência por idade e por gênero para o Panamá.3

A prevalência de deficiências é maior entre os povos indígenas, e também nos grupos de pessoas de menor 
renda. Num perverso círculo vicioso, as pessoas mais pobres correm um risco maior de terem deficiência, e 
as pessoas com deficiência tem maior probabilidade de serem pobres. Para as pessoas mais pobres, é maior 
a probabilidade de que vivam em áreas com menos probabilidade de infraestrutura e serviços acessíveis. Da 
mesma forma, é menor a probabilidade de que essas pessoas detenham os recursos pessoais suficientes para 
financiar sozinhas os equipamentos, a tecnologia e assistentes para a redução de barreiras. Para as pessoas 
com deficiência, as vias de escape da pobreza são estreitas. Fatores como qualidade de ensino, empregos 
adequados e serviços públicos — veículos para retirar as pessoas da pobreza — são geralmente impedidos por 
barreiras comportamentais e ambientais. Em acréscimo, como as pessoas com deficiência precisam arcar com 
altos custos de tratamento e assistência pessoal, é ainda maior o impacto sobre a renda familiar com o nível 
catastrófico das despesas com saúde.



9

Cambio
de
  chip

 

Fica evidente a ironia. Além de fazerem parte de alguns dos segmentos mais excluídos da população, são 
exatamente os grupos mais vulneráveis na sociedade — idosos, mulheres, indígenas, pobres — os que também 
constituem as populações com a maior proporção de pessoas com deficiência. Sob muitos aspectos, a exclusão 
é ampliada pela existência da deficiência.

Colocar um rosto nos dados estatísticos é importante. Esse segmento grande da população inclui nossas 
mães, nossos irmãos, amigos, vizinhos e até nós mesmos, se não agora, então talvez no futuro. A deficiência, 
portanto, não é algo raro. Trata-se simplesmente de uma cor básica na paleta da diversidade humana.

“As pessoas com deficiências não são coitadas nem incapazes – nada 

interromperá nossa marcha”, Julián Acosta, atleta da Colômbia.
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VER VIDEO

https://vimeo.com/488557954
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Instrumentos Essenciais: 
Adequações Razoáveis 
e Desenho Universal 
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Por muito tempo, a forma como os poderes públicos abordavam a questão das pessoas com deficiência era com 
políticas paternalistas que, embora implantadas com boas intenções, acabavam segregando ainda mais essa 
comunidade. Conceitos como escolas especiais e infraestruturas segregadas, no gênero de entradas separadas, 
eram a norma, e até hoje persiste o impacto cultural dessas políticas na percepção das pessoas com deficiência.

E qual seria uma abordagem correta para o projeto e a implantação de políticas acessíveis e inclusivas? São dois 
os instrumentos principais: adequações razoáveis e desenho universal. Esses dois conceitos deveriam constituir 
a nova norma, ampliando nossa consciência de como verdadeiramente incluir pessoas com deficiência.

Uma adequação razoável diz respeito à mudança no ambiente físico — em geral, na área de trabalho, na escola 
ou na residência — para permitir que uma pessoa com deficiência usufrua do mesmo acesso e da mesma 
participação. As adaptações respondem a pedidos específicos apresentados a empregadores/escolas/
proprietários de imóveis, e são consideradas “razoáveis” se não criam dificuldade indevida. Isso depende, é 
claro, do contexto, e varia com o nível de renda.

Como exemplo, um empregado de empresa de médio porte numa cidade pode solicitar algum equipamento 
adequado à sua dificuldade. Isso pode incluir um software de ampliação na tela do monitor para pessoas com baixa 
visão, ou ainda interpretação de sinais em reuniões com áudio, para pessoas com deficiência auditiva. Algumas 
pessoas podem solicitar adequações razoáveis para poderem participar de processo de seleção em cargos para 
os quais estejam qualificadas. Como exemplo, alguém com autismo ou com distúrbio do processamento auditivo 
poderá solicitar que as perguntas numa entrevista sejam feitas por escrito ou enviadas antes. Um locatário com 
deficiência física poderá pedir a instalação de barras de apoio no banheiro do imóvel. As adequações vão além 
da escolha de equipamentos e tecnologia, para incluir a desistência de exigências de políticas. Como exemplo, 
um pedido para trazer um cão-guia em estabelecimentos com proibição de animais, ou permissão para licença 
ou trabalho remoto, como recuperação após um quadro convulsivo.

Página 11
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Quito 
360

Embora o custo da maior parte das adequações seja nulo ou 
muito baixo, alguns pedidos podem mesmo ser irrazoáveis 
ou inviáveis, por representarem um custo excessivo para 
empregadores/escolas/locadores. Esse fator nos traz para 
o desenho universal.

Em vez de adaptações posteriores em programa ou estrutura, 
a abordagem do  desenho universal  implica em incluir 
no planejamento as necessidades de uma população 
diversificada, já nas fases iniciais do projeto, de tal modo que 
o projeto ou ambiente final seja acessível e fácil de utilizar 
para uma população diversificada, incluindo pessoas com 
deficiência. Embora projetos bem feitos levem em conta 
as necessidades específicas de pessoas com deficiência, 
consultadas desde o estágio inicial de planejamento, nenhum 
projeto é capaz de prever corretamente as necessidades de 
todos os usuários. Por esse motivo, a aplicação de princípios 
de desenho universal no planejamento da infraestrutura e 
da programação não elimina a necessidade de adequações 
razoáveis. Apesar disso, tanto a necessidade como os 
custos gerais de adequação serão provavelmente menores 
quando a inclusão ocorrer desde o início. Como qualquer 
pessoa que já reformou uma cozinha sabe, consertar algo 
que já está pronto acaba saindo mais caro do que construir 
do jeito certo.

Página 12

“Era preciso sair da calçada e andar na rua, 
com o risco de sermos atropelados”, Pablo 
Vargas, pedestre em Quito.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mqXhuE-h9-A&feature=youtu.be&ab_channel=BancoInteramericanodeDesarrollo
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Um exemplo é a acessibilidade e a inclusão incorporadas por desenho universal no Programa “Ciudad Mujer” 
da República Dominicana, apoiado pelo BID. Além de a infraestrutura física ter projeto acessível para pessoas 
com deficiências físicas e sensoriais, também os protocolos de treinamento para exames de saúde, contratação 
de trabalho, violência contra a mulher e outros módulos foram projetados tendo em vista a população de 
mulheres e crianças com deficiência. Vídeos com legendas também podem ser considerados um tipo de 
desenho universal, em contraste com adequações como legendas em tempo real ou interpretação simultânea 
para língua de sinais. Para vídeos com ampla distribuição, é muito mais econômico incluir as legendas do que 
fazer adaptações repetidas vezes. Além disso, esses recursos são úteis para um público maior. A inclusão 
correta de adequações razoáveis e do desenho universal farão com que os impedimentos tornem-se um caso 
do passado.
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As razões morais, 
legais e econômicas:
o tripé que garante 
a inclusão
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As pessoas têm valor...... e todas contam no resultado final. Todas as pessoas, inclusive as com deficiência, têm 
o direito e a responsabilidade de contribuírem para suas famílias e comunidades e para seus países. Do ponto 
de vista moral, isso é simplesmente a coisa correta a fazer. Do ponto de vista legal, é um direito assegurado por 
leis internacionais. E do ponto de vista econômico, é uma conta matemática que faz sentido. Em resumo, isso 
explica como é importante oferecer plena oportunidade às pessoas com deficiência para que suas vidas sejam 
felizes, produtivas e gratificantes.

O aspecto moral
A empatia, entendida como a capacidade de sentir o que os outros sentem, não deveria ser motivo suficiente 
para a inclusão estar sempre presente em tudo que façamos? Num mundo perfeito, não existiria a necessidade 
de argumentos jurídicos e econômicos para incluir pessoas com deficiência. Simplesmente, é a coisa correta 
a fazer. Mas estamos longe da perfeição, e a justificativa moral, embora ofuscada por outras razões mais 
pragmáticas, precisa ser declarada como a força motriz e principal que impulsiona tudo o que seja feito em prol 
da inclusão. Do ponto de vista humano, por que qualquer sociedade deveria fazer o mínimo esforço para incluir 
essa comunidade? Por que alguém deveria se importar?

Através dos tempos, as pessoas sempre lutaram por igualdade de tratamento e de oportunidades, seja com base 
em raça, gênero, etnia, idade ou orientação sexual. As pessoas com deficiência não ficaram à margem dessas 
lutas. Em vez de serem valorizados por aumentarem a diversidade, esses grupos excluídos têm historicamente 
sofrido discriminação e exclusão por parte do grupo dominante.  Pela força de medo, ódio ou pura e simples 
ignorância, esse padrão discriminatório de comportamento em relação ao “outro” está profundamente enraizado 
na psique humana e, de forma triste e repetida, tem revelado exemplos escandalosos de brutalidade, exclusão e 
negligência. Como Tzvetan Todorov assinalou, “o medo dos bárbaros é o que ameaça converter-nos em bárbaros”.
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Para sermos justos, porém, valores humanistas como igualdade, 
fraternidade e liberdade, pregados durante a Revolução 
Francesa, também mantiveram seu curso histórico e, ao menos 
no papel, parecem estar na mira dos tratados internacionais 
que definem as metas para o nosso comportamento uns com 
os outros. A crença na dignidade como um direito inalienável 
de todos os seres humanos é considerada primordial para a 
construção de sociedades melhores. Todas as constituições 
nos continentes americanos mencionam direitos iguais para 
todas as pessoas, e a Constituição dos Estados Unidos até 
mesmo começa com a frase “Nós, o povo”, o que é uma 
prova poderosa da pertinência desse princípio até os dias de 
hoje. Essa crença é, mais ainda, um lembrete da necessidade 
constante de atualizarmos a definição de “nós”, na medida em 
que o conceito evolui para incluir mais coletivos sociais que 
tenham lutado por sua dignidade. Os protestos liderados pela 
sociedade civil, incluindo os movimentos da década de 1960, 
em favor dos direitos civis e contra a guerra, abriram caminho 
para que ativistas com deficiência tornassem realidade nos 
Estados Unidos a lei intitulada “Americans with Disabilities Act”, 
que trata de pessoas com deficiência, o que então reforçou a 
ampliação do ativismo baseado em direitos das pessoas com 
deficiência na América Latina e no Caribe, e em todo o mundo.

As sociedades são compostas por indivíduos, mas os indivíduos 
têm natureza e destino compartilhados, consciência coletiva 
e uma dimensão espiritual que entende de modo inerente 
o desrespeito à dignidade de uma de suas partes como um 
perigo para todos. Nesse sentido, o lema dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU propugna por um mundo 
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no qual ninguém seja deixado para trás. É a partir dessa perspectiva que eliminar completamente a “alteridade” 
das deficiências é um desafio que nós, como sociedade, devemos vencer com rapidez.

O aspecto jurídico
Vemos isso nas redes sociais e quando nos sentamos à mesa. As pessoas gostam de falar sobre como o mundo 
deveria funcionar. Mas, sem marcos legais, todas essas opiniões são apenas isso: opiniões. Os marcos legais são 
roteiros que marcam os passos que uma sociedade deve seguir para se aperfeiçoar. É a diferença entre o que 
seria bom fazer e o que precisa ser feito. Uma ordem compulsória. Felizmente, quando se trata de inclusão de 
pessoas com deficiência, não se trata de mera opinião.

O paradigma da deficiência mudou e está consagrado em protocolos internacionais. Tanto a Organização dos 
Estados Americanos (OEA) quanto a Organização das Nações Unidas (ONU) criaram marcos legais que abrangem 
o modelo social da deficiência, o qual define a deficiência não como uma condição médica estática, mas como 
uma relação interativa entre pessoas com dificuldades e barreiras externas que limitam sua participação efetiva 
na sociedade. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi 
introduzida em dezembro de 2006 e é o instrumento internacional mais importante para responsabilizar os países 
pela garantia de direitos e liberdades básicas às pessoas com deficiência. Seu propósito declarado é “promover, 
proteger e garantir o gozo pleno e igualitário de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para 
todas as pessoas com deficiência e promover o respeito por sua dignidade inerente”.
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A CDPD tem 50 artigos que abrangem o propósito e os princípios 
do tratado, bem como tópicos específicos, como educação e 
saúde no contexto da deficiência. É importante ressaltar que o 
Artigo 4º inclui a lista das obrigações dos Estados que ratificaram 
a CDPD. Essas obrigações incluem a adoção de políticas e leis 
para cumprir a CDPD e a revogação de legislação existente que 
viole seus princípios ou que de alguma forma conspire contra os 
direitos humanos das pessoas com deficiência. Até o momento, 
179 países ratificaram a CDPD e, na América Latina e no Caribe, 
todos os 26 países membros do BID ratificaram o tratado, o qual 
vincula legalmente as entidades públicas e privadas.

O aspecto jurídico para inclusão é sólido e claramente definido. 
A situação difícil das pessoas com deficiência na região e em 
todo o mundo mostra a necessidade de maior exigência de 
cumprimento.

O aspecto econômico
Considerando que as pessoas com deficiência representam 
cerca de 13% da população da América Latina e do Caribe, 
é fácil entender o custo econômico de não se aproveitar ao 
máximo o potencial de produção, consumo e tributação das 
pessoas desse grupo. Assim como os custos da exclusão não 
podem ser ignorados, também não podem ser negligenciados 
os benefícios de incluir pessoas com deficiência nas atividades 
econômicas. Um estudo do BID sobre a Costa Rica, o Chile e 
o México avalia que a inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho aumentaria o PIB entre 2% e 3%.4
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Em sua essência, o problema econômico das pessoas com deficiência é que elas têm menos probabilidade de 
ter emprego do que as sem deficiência. Entre as pessoas com 24 a 35 anos na América Latina e no Caribe, a taxa 
de emprego para homens com deficiência é 24 pontos percentuais menor do que para homens sem deficiência. 
Para mulheres, essa taxa é 12 pontos percentuais menor.5 Mesmo entre as pessoas com deficiência que estejam 
empregadas, os salários são muito mais baixos, refletindo diferentes fontes de exclusão possíveis. 

Os níveis de menor qualificação observados, em média, para as pessoas com deficiência são parcialmente 
devidos aos fatores prévios de exclusão no ensino, menores taxas de promoção e períodos de desemprego. 
Quando estão trabalhando, os cargos são mais propensos a serem mal pagos e a estarem no setor informal. 
Na Costa Rica, por exemplo, 44% dos empregados com deficiência de 25 a 34 anos ocupavam cargos no setor 
formal e, portanto, contribuíam para a previdência social, em comparação com 76% das pessoas sem deficiência 
na mesma faixa etária, formalmente contratadas. Em toda a região, esse padrão de emprego tem seu preço, já 
que as contribuições para a previdência social tendem a ser atreladas a empregos no setor formal. Portanto, é 
provável que as pessoas com deficiência recebam aposentadorias menores ou até nulas na velhice.

Os desafios de incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho são complexos e interligados. Do lado da 
demanda, a ignorância dos empregadores quanto à diversidade de talentos e quanto às adequações razoáveis 
pode ser tratada com treinamento sobre o que significa fornecer essas adequações, treinamento de colegas 
de trabalho e pessoal de linha de frente e serviços públicos de contratação. Ao mesmo tempo, precisam ser 
encaradas as questões ambientais, como meios de transporte inacessíveis, para facilitar o acesso ao local 
de trabalho. Entre os trabalhadores potenciais, do “lado da oferta” desse ecossistema, os níveis mais baixos 
de educação e de habilidades técnicas, ou a experiência limitada de trabalho, são questões a enfrentar com 
treinamento técnico e especializado. Os programas de treinamento inclusivos que simulam a interação num 
contexto o mais próximo possível da experiência de trabalho real também são essenciais, com muitos desses 
programas incluindo componentes de habilidades sociais para estimular a confiança e o conhecimento sobre o 
processo de busca de emprego.
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Embora grandes, os desafios não são intransponíveis, sendo tratados da melhor forma pela intermediação 
entre oferta e demanda (ou seja, conectando o talento das pessoas com deficiência com as necessidades dos 
empregadores), bem como investindo em ambos os lados da equação de oferta e demanda (treinamento 
de trabalhadores em potencial e das empresas que poderiam empregá-los).  Exemplos do primeiro tipo de 
programa são plataformas digitais projetadas para conectar os candidatos a empregos com empregadores, 
sem necessidade de deslocamento físico. Um desses programas é o Incluyeme.com, que opera em seis países 
da América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Peru). O programa tem mais de 200.000 
usuários registrados e já encontrou trabalho para mais de 1.300 pessoas com deficiência, 92% das quais estavam 
desempregadas antes disso. As soluções deveriam ser centradas na inclusão, ou seja, programas de treinamento 
segregados e plataformas de busca de empregos segregadas são difíceis de justificar, a menos que contribuam 
para um ecossistema inclusivo de longo prazo. 

Um portal de empregos para pessoas com deficiência deve complementar uma gama mais ampla de vagas de 
emprego, bem como treinamentos que podem ser fornecidos por meio dos serviços públicos de contratação ou 
outras fontes. Nunca deverá ser passada aos empregadores a noção de de que inexiste problema em submeter 
“empregos ruins” a uma plataforma digital de empregos para pessoas com deficiência, enquanto submetem 
seus “bons empregos” a um banco de empregos geral.
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É possível “empurrar” a inclusão?

Na região da América Latina e do Caribe, 15 países promulgaram leis sobre cotas de emprego, exigindo que empresas 
do setor privado acima de um determinado porte empreguem pessoas com deficiência como uma porcentagem 
específica de sua força de trabalho. Apesar de marcos legais fortes, o cumprimento das cotas é extremamente baixo em 
toda a região. No Peru, por exemplo, um estudo recente constatou que apenas cerca de 8% das empresas contrataram 
pelo menos uma hora de trabalho de pessoa com deficiência.6 O estudo concluiu que o simples envio de uma carta 
relembrando as empresas da cota, independentemente de a carta mencionar multa punitiva ou ter tom positivo, 
aumentava a probabilidade de a empresa contratar o trabalho de pessoa com deficiência em 2 pontos percentuais, 
sendo o maior impacto registrado para as cartas mencionando punição (2,9 pontos percentuais). O estudo também 
constatou um aumento no percentual de força de trabalho com deficiência registrada nas empresas onde a cota era 
aplicada. Isso sugeriu que uma intervenção de baixíssimo custo — o envio de uma carta — pode aumentar a efetividade 
da política existente de cotas, promovendo a contratação de pessoas com deficiência.

Então, as cotas funcionam mesmo? É possível “exigir” a inclusão? Estudos rigorosos indicaram resultados mistos. É 
possível “exigir” inclusão? As análises na Áustria, no Japão e na Espanha constataram que empresas com porte um 
pouco acima do limite de cota obrigatória empregam uma proporção maior de trabalhadores com deficiência. No 
entanto, as análises na Áustria e na Espanha constataram que os efeitos diretos foram atenuados por empresas que 
caçaram trabalhadores com deficiência de outras empresas e reclassificaram os trabalhadores de longa data como 
portadores de deficiência, em lugar de contratar novos trabalhadores. Na análise austríaca, 64% dos trabalhadores 
já estavam empregados antes de terem sua condição de deficiência certificada. E o que é ainda pior, as empresas 
podem criar cargos não qualificados, com baixos salários, apenas para cumprir a lei. Mais pesquisas são necessárias, 
principalmente na América Latina e no Caribe, para examinar se essas políticas são eficazes na promoção da inclusão 
no mercado de trabalho. Fiquem atentos!
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Incentivos y desincentivos

Os governos têm o poder de definir o tom para a inclusão, 
equilibrando a ameaça de punições com a promessa de 
recompensas. Em lugar de punir as empresas por não cumprirem 
as cotas, programas como o “Sello Inclusivo” (Prêmio de 
Inclusão) do Chile certificam e fazem o reconhecimento 
público de empresas por desempenho excelente na inclusão 
de pessoas com deficiência. A publicidade que acompanha 
essas recompensas pode ajudar a motivar outras empresas 
a seguirem o exemplo e aumentarem esforços para serem 
empregadores mais inclusivos.

Entre os serviços públicos de contratação, o Pacto de 
Produtividade da Colômbia é um modelo interessante. 
Por ser uma parceria público-privada, ele opera tanto com 
trabalhadores quanto com empregadores em potencial. 
O programa oferece orientação profissional em 11 centros 
de contratação para pessoas com deficiência, bem como 
consultoria técnica para empresas sobre como interagir e 
apoiar pessoas com deficiência. As empresas aprendem a ver 
os trabalhadores com deficiência não como um desafio, mas 
como um ativo para suas organizações.

Os programas mais promissores contribuem para um melhor 
funcionamento do ecossistema geral, o que inclui um setor 
privado equipado para recrutar, contratar e apoiar o emprego 
de pessoas com deficiência, transporte público acessível e 
sistemas de intermediação do mercado de trabalho.

VER VIDEO

“Se fôssemos inseridos no mercado de trabalho 
com mais e melhores cargos, com bons salários... 
poderíamos contribuir para o crescimento 
econômico”

https://vimeo.com/488566393
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Rompendo 
os mitos da  
má saúde 
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Viver com deficiência não é sinônimo de doença e fraqueza. 
Isso ficou claro para o número recorde de espectadores dos 
cerca de 2.000 paratletas que competiram nos Jogos Parapan-
Americanos em Lima em agosto de 2019, e que deram exemplo 
de capacidade física e tenacidade inabalável. No entanto, 
como todos os outros cidadãos, as pessoas com deficiência 
ficam doentes e, como todos os outros cidadãos, precisam de 
cuidados de saúde de alta qualidade e com custos acessíveis 
para levar uma vida produtiva, socialmente engajada e feliz. E 
pessoas com deficiência são indivíduos com direitos que lutam 
contra as barreiras que impedem o acesso a esses direitos, o 
que constitui um ponto fundamental da CDPD.

Muitas dificuldades associadas a deficiências não implicam 
necessariamente em problemas de saúde, como por exemplo, 
deficiência visual ou auditiva, autismo ou falta de algum 
membro. Essas dificuldades tornam-se deficiências após 
interagir com barreiras, inclusive no setor de saúde. Ao 
mesmo tempo, outras dificuldades podem estar associadas 
ao aumento das necessidades de saúde ao longo da vida. Na 
verdade, comprovações em várias partes do mundo indicam 
que as pessoas com deficiência têm menos acesso aos 
serviços de saúde e piores resultados de saúde.7 As barreiras 
aos serviços de saúde e reabilitação confrontadas por pessoas 
com deficiência permanecem enormes na maioria dos países, 
inclusive na América Latina e no Caribe. Mas quais são e onde 
estão essas barreiras? O que está sendo feito agora e o que 
pode melhorar no futuro para superá-las?
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Para entender isso, devemos primeiro separar os obstáculos que 
existem no entorno do setor de saúde — na sociedade em geral — 
dos obstáculos existentes dentro dos próprios sistemas de saúde.

Barreiras no entorno do setor 
de saúde
Os direitos humanos são interdependentes, com efeitos mútuos 
entre si, para o bem e para o mal. É justo dizer, por exemplo, que 
menores níveis de escolaridade e/ou de transportes acessíveis 
contribuem para uma menor participação no mercado de 
trabalho de pessoas com deficiência, acarretando dificuldades 
na obtenção de seguro saúde e no pagamento do próprio bolso 
por serviços de saúde e reabilitação. Isso ocorre porque, embora 
ensino, transporte e emprego não façam parte dos sistemas 
de saúde, eles afetam efetivamente a saúde e o bem-estar das 
pessoas com deficiência.

A sociedade também deixa de atender as pessoas com deficiência 
de muitas outras maneiras, o que acaba por colocar a saúde 
delas em risco. Com frequência, inexistem informações sobre a 
existência e a localização de serviços. O transporte para clínicas 
de saúde distantes e remotas pode ser particularmente difícil 
para quem vive sozinho e em áreas rurais. O transporte público 
é muitas vezes inacessível, seja para pessoas com dificuldades 
motoras, seja com outras deficiências. Com frequência, os táxis 
não querem parar para pessoas com deficiências visíveis ou não 
estão adaptados para acessibilidade. 
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Os sistemas de comunicação, tais como os números de telefone de emergência, são muitas vezes inacessíveis 
para pessoas com deficiência auditiva, pois exigem estritamente que alguém fale ao telefone em vez de 
permitir mensagens de texto ou interpretação de vídeo. Muitas páginas da internet com informações sobre 
os serviços de saúde disponíveis não têm os recursos básicos de projeto para serem digitalmente acessíveis 
a pessoas com deficiências sensoriais, que usam leitores de tela e outros softwares para navegar.

Barreiras nos sistemas de saúde
Além dessas e de outras barreiras em torno dos sistemas de saúde, quando as pessoas com deficiência 
finalmente chegam a um hospital ou clínica, enfrentam obstáculos adicionais: a instalação pode não fornecer 
materiais acessíveis e sinalização adequada. No Chile, por exemplo, 30 a 37% das pessoas com deficiência 
relatam baixas taxas de acessibilidade aos serviços de atendimento de saúde, um número que é 50% maior 
do que para pessoas sem deficiência.8 Poucos médicos e enfermeiras recebem treinamento específico sobre 
as necessidades das pessoas com deficiência. O pessoal de saúde pode ter posturas preconceituosas, ou não 
ter as habilidades básicas. Por exemplo, médicos e enfermeiras podem não levar a sério as reclamações de 
pessoas com deficiências cognitivas, ou podem não saber como envolvê-los e interagir fisicamente durante 
os exames.

Como resultado, embora em muitos países as pessoas com deficiência procurem os serviços de saúde mais 
do que o cidadão médio, elas têm menos acesso a esses serviços. Isso coloca as pessoas com deficiência 
em risco muito maior de desenvolver complicações. As pessoas com deficiência tendem a fazer menos 
exames médicos do que a população em geral, como exames de câncer de mama e colo do útero em 
mulheres e câncer de próstata em homens, e podem sofrer de doenças comuns, como gripe ou pneumonia, 
e não receber tratamento. Os problemas de saúde típicos de pessoas com problemas de mobilidade, como 
infecções do trato urinário, dor crônica e obesidade, também podem ser negligenciados, e a saúde sexual e 
reprodutiva, incluindo a necessidade de contraceptivos e a prevenção e o tratamento de HIV / AIDS, pode 
ser ignorada sob a suposição amplamente compartilhada e errônea de que as pessoas com deficiência não 
têm vida sexual.
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A reabilitação, incluindo aconselhamento e exercícios de treinamento, é parte central da capacitação de 
pessoas com deficiência para que possam viver uma vida autônoma e tomar decisões independentes sobre 
saúde, educação, trabalho, família e atividades de lazer. Tecnologias assistivas, como próteses, leitores de 
tela de computador, aparelhos auditivos e circuitos magnéticos fazem parte do processo. No entanto, na 
região, apenas 3% das pessoas com deficiência têm acesso a serviços de reabilitação. No Peru e no Haiti, 
menos de 10% das pessoas com dificuldade auditiva têm acesso a tecnologias assistivas. O estigma — e a não 
priorização das doenças mentais —também significa que as deficiências psicossociais como a esquizofrenia 
e os transtornos do humor não recebem tratamento. A população com deficiência psicossocial que recebeu 
reabilitação, para citar apenas dois exemplos, é inferior a 25% na Colômbia e no México.

Essas dificuldades são um relato de necessidades não atendidas e de direitos violados em toda a região, 
contrariando a CDPD. A convenção reconhece que os países devem fornecer a mesma qualidade e o mesmo 
nível de assistência médica gratuita ou acessível para pessoas com deficiência como para outras pessoas, 
fornecer serviços de identificação precoce para prevenir deficiências adicionais e proibir a discriminação na 
assistência médica com base em deficiência.

Podemos melhorar?

A boa notícia é que surgiram ideias e iniciativas promissoras, algumas delas na América Latina e no Caribe.
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Transferências monetárias para inclusão e qualidade de vida
Analisemos o problema dos custos de atendimento de saúde. De acordo com a Pesquisa Mundial de Saúde, uma 
pessoa com deficiência em país de renda baixa ou média gasta 15% dos gastos da família em custos de saúde, 
em comparação com 11% para uma pessoa sem deficiência. Os gastos catastróficos com saúde que empurram 
as famílias para a pobreza também são mais comuns nas famílias onde haja alguém com deficiência. Felizmente, 
o sistema de transferência condicional de renda desenvolvido na região oferece a possibilidade de direcionar 
recursos diretamente para uma população carente.

No Equador e no Paraguai, os programas de transferência condicionada de renda conhecidos, respectivamente, 
como Bônus de Desenvolvimento Humano e Programa Tekoporâ, fornecem um subsídio adicional para pessoas 
com deficiência que atendam a critérios de pobreza. Os programas governamentais no Equador, na República 
Dominicana e em outros países também fornecem cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e visuais e dispositivos 
protéticos, bem como serviços psicológicos e reabilitação.

Enquanto isso, no Chile, o Serviço Nacional para Deficientes (SENADIS) fornece tecnologias assistivas e serviços 
de reabilitação gratuitamente ou com subsídio para crianças menores de 10 anos de idade que estejam abaixo do 
limite de renda. Isso ajuda a empoderar as crianças em momento crítico de seu desenvolvimento, dando-lhes uma 
oportunidade maior de inclusão plena na sociedade.

Letras em lingua de sinais brasileira (Libras)
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Programas comunitários: um caminho a ser seguido
Alguns dos esforços mais antigos em áreas rurais e com poucos recursos envolvem iniciativas comunitárias 
que, muitas vezes, atuam em parceria com organizações não governamentais (ONGs), distritos locais e pessoas 
com deficiência para mobilizar recursos locais e promover a autonomia.

Começa desde o início, com identificação precoce e reabilitação. Em Quilpué, Chile, um programa piloto em 
um hospital local treina enfermeiras para identificar sinais de autismo em crianças menores de dois anos de 
idade. Além disso, os pais se apresentam como voluntários e são credenciados como agentes comunitários 
no ensino de habilidades parentais para crianças com autismo. Estudos têm mostrado repetidas vezes que a 
intervenção em fase precoce da vida de uma criança no espectro do autismo tem um efeito positivo maior do 
que quando é introduzida posteriormente.

Na Nicarágua, um programa comunitário colabora com grupos de autoajuda focados em deficiências como 
hipertensão ou diabetes. As pessoas nos grupos arrecadam dinheiro para o tratamento. Elas compartilham 
experiências sobre como monitorar seus problemas e ajudarem-se mutuamente na adaptação para estilos de 
vida mais saudáveis.

Outro programa comunitário em El Salvador, envolvendo a associação italiana Amici di Raoul Follereau e seus 
parceiros, fornece profissionais de saúde para treinar grupos de autoajuda para lesões na medula espinhal, 
de tal forma que as pessoas possam lidar com problemas relacionados à imobilidade, inclusive problemas de 
bexiga e rins.

Esportes adaptados
Uma forma diferente de abordar a saúde e o bem-estar das pessoas com deficiência é a promoção de estilos de 
vida saudáveis. Os esportes, por exemplo, ajudam as pessoas a ficar em forma e a manter a saúde cardiovascular, 
ao mesmo tempo que oferecem a emoção da competição e aumentam as habilidades socioemocionais, como 
auto-estima e comunicação. 
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Um projeto regional do BID está estendendo os esportes adaptativos a 
mais de 650 atletas, em 25 comunidades de 8 países. Além disso, o projeto 
ofereceu um caminho para que atletas de elite, portadores de deficiência, 
demonstrassem seus talentos, com alguns passando a fazer parte do 
movimento paralímpico, a caminho de competições internacionais. 
Existem centenas de organizações locais similares na América Latina 
e no Caribe, exemplos de como uma sociedade civil energizada pode 
fazer muito para promover habilidades do século 21 e, ao mesmo tempo, 
transformar as percepções comuns sobre deficiência na comunidade.

Uma forma mais saudável de 
prosseguir
Mas os governos precisam ainda fazer muito mais. Antes de tudo, precisam 
de melhores sistemas para avaliar e certificar pessoas com deficiência. 
Esses sistemas são de importância crítica para conectar pessoas com 
deficiência a serviços abrangentes e integrais, e para fornecer informações 
individualizadas sobre os caminhos para inclusão nas escolas, no mercado 
de trabalho e nas atividades recreativas.

Os governos também precisam oferecer melhor treinamento aos 
profissionais de saúde. Isso pode envolver cursos especiais em escolas 
de medicina, educação continuada e cursos ministrados pelas próprias 
pessoas com deficiência. A ignorância sobre a deficiência entre os 
profissionais de saúde deve acabar. Os profissionais de saúde precisam 
aprender a identificar as deficiências precocemente, saber como tocar as 
pessoas com deficiência, abordar os problemas de saúde relacionados, 
comunicar-se e, o mais importante, eliminar preconceitos, especialmente 
quando se trata de deficiências cognitivas e psicossociais.
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Finalmente, os governos precisam encontrar formas de prover 
recursos para cuidados de saúde das pessoas com deficiência, 
levando em conta os níveis mais elevados de pobreza e 
desemprego que muitas vezes dificultam o pagamento de seguro 
de saúde privado ou a participação em programas de seguro 
de saúde contributivos. Os programas baseados em faixas de 
renda dos beneficiários deveriam levar em conta os custos mais 
elevados de viver com uma deficiência.9 Ninguém deveria ser 
forçado a sucumbir numa catástrofe econômica por causa de 
uma necessidade de assistência médica e luta para sobreviver. Os 
governos podem construir uma rede de segurança, subsidiando 
seguro saúde para pessoas com deficiência, oferecendo 
transferências direcionadas e avançando em direção a sistemas 
de seguro universal. A cobertura de saúde na Colômbia é um bom 
exemplo. Outro exemplo é o Programa Nacional de Seguro por 
Deficiência da Austrália (National Disability Insurance Scheme 
(NDIS)), com subsídios que permitem que as pessoas façam suas 
próprias escolhas sobre quais serviços de saúde contratar.10

Sistemas de saúde mais fortes e inclusivos, com recursos suficientes 
e isentos de preconceitos, podem evitar um tipo de efeito 
multiplicador no qual as doenças se acumulam e as deficiências 
se multiplicam. Isso ajuda a criar as condições básicas para que as 
pessoas com deficiência recebam educação, participem da força de 
trabalho e tenham vidas felizes. Isso respeita seus direitos básicos, 
e as nações podem prosperar ainda mais com as contribuições das 
pessoas com deficiência. O esforço para atingir esses objetivos é 
um sinal de modernidade. São imensos os fatores em jogo para 
que seja obtido um bom resultado.

VER VIDEO

“Eu simplesmente mergulhei – não pensei que 
poderia ganhar!” Alejandra Aybar, atleta da
República Dominicana.

 

O PODER 
TRANSFORMADOR DOS 
ESPORTES ADAPTADOS

https://vimeo.com/488550169
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O direito de 
dizer “Não”
e o direito 
de dizer “Sim”
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Mulheres com deficiência na América Latina e no Caribe, crianças e adultas, enfrentam níveis terríveis de violência. 
Com muita frequência, esses crimes não são descobertos e ficam impunes. Embora pareça chocante, as sociedades 
como um todo somente agora começam a ter consciência do problema,  e os governos se mobilizam para resolvê-lo.

Em 2006, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) chamou atenção especial 
para a forma como meninas e mulheres com deficiência ficam vulneráveis a maus tratamentos, negligência, 
violência e exploração. A Convenção também exigia medidas de garantia de direitos e que a deficiência se 
tornasse parte fundamental das estratégias de desenvolvimento. Mais de uma década mais tarde, os resultados 
obtidos foram mínimos demais, com coleta de dados limitada e poucos avanços na prevenção.

Ter uma ideia da extensão do problema é crucial. Mas na América Latina e no Caribe, apenas a Colômbia coleta 
uma amostra de dados grande o suficiente para o cálculo de estimativas precisas sobre a violência contra 
mulheres e meninas com deficiência. Em termos globais, uma a cada três mulheres sofre violência física ou 
sexual durante a vida, mas as taxas para mulheres com deficiência são muito mais altas. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, as mulheres com deficiência têm probabilidade duas a três vezes maior de sofrer abuso físico e sexual 
do que as mulheres sem deficiência. Como os homens, as mulheres com deficiência intelectual enfrentam uma 
taxa de abuso sexual sete vezes maior do que as pessoas sem deficiência.

Parte do problema é a segregação e o isolamento das pessoas com deficiência, resultado do fracasso das 
sociedades em conceder-lhes plenos direitos e garantir sua plena participação na vida social e econômica. Os 
fatos geralmente ocorrem em casa, onde as pessoas com deficiência ficam confinadas devido à pobreza e à 
exclusão prolongada. Pode ocorrer por ato de cônjuge, outro membro da família ou assistente pessoal pago. 
O cuidado pode se tornar abusivo, variando de ataques verbais e ameaças a negligência das necessidades 
médicas e nutricionais, e atingindo até violência física e abuso sexual. Se a comunicação com o mundo exterior 
for restringida por nunca terem aprendido lingua de sinais, ou pelo fato de toda comunicação ser direcionada 
por intermédio de membros da família, então o isolamento é exacerbado. As possibilidades de abuso aumentam 
quando a capacidade de tomada de decisão da pessoa com deficiência é negada, através de tutela ou curatela 
sem justificativa.
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A intimidade pessoal com um assistente ou cuidador dificulta 
a denúncia de abusos. Vergonha e estigma também são 
obstáculos. Na Colômbia, por exemplo, as mulheres com 
deficiência relatam terem sido ameaçadas ou abandonadas 
pelo marido ou parceiro em uma taxa 4,5 vezes maior do 
que para as mulheres sem deficiência, e são agredidas 
fisicamente a uma taxa mais de 10 pontos percentuais maior. 
Mas menos da metade das mulheres colombianas com 
deficiência relatam buscar ajuda em casos de violência.11

A insularidade das comunidades rurais, muitas vezes 
vinculadas por suas próprias regras e cultura, pode piorar o 
problema, quer ocorra em casa ou em lugar público. Embora 
os abrigos para mulheres sejam uma opção em muitas 
partes do mundo, e existam em grande parte da região, é 
menos provável encontrá-los em áreas rurais. Também pode 
haver falta de pessoal com treino específico em problemas 
relacionados a deficiência, e inexistência de infraestrutura 
acessível para mulheres com deficiência física ou sensorial.

Isso reduz as alternativas para as mulheres com deficiência. 
Em 1994, os países da região assinaram a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher, que exige medidas preventivas e judiciais 
contra a violência, tanto no âmbito familiar como na esfera 
pública. Como resultado, os países da região implementaram 
uma série de leis rígidas que punem a violência familiar e 
garantem tutela jurisdicional, inclusive com linhas telefônicas 
diretas, aconselhamento jurídico gratuito e protocolos 
policiais para lidar com o problema.
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Todavia, as mulheres com deficiência podem ser privadas 
de tais proteções. Livrar-se de uma situação abusiva e ir a 
uma delegacia de polícia para denunciar o abuso pode ser 
inviável. As linhas telefônicas diretas de emergência podem 
não ser acessíveis a pessoas com dificuldades de audição 
ou fala. Além disso, uma pessoa com deficiência intelectual 
pode ser incapaz de articular o que aconteceu e não ser 
levada a sério por um polícia cética.

Em relação à população de pessoas com deficiência que 
estejam internadas ou presas, embora inexistam dados 
representativos disponíveis na região, as avaliações de 
instituições específicas para pessoas com deficiência no 
Brasil e no México revelaram condições extremamente 
preocupantes. Um relatório recente no Brasil encontrou 
instituições de parcos recursos que funcionavam como 
centros de detenção. Os funcionários de oito instituições 
relataram que, devido à falta de pessoal, recorriam ao uso 
de restrições físicas para imobilizar as pessoas até que mais 
funcionários estivessem disponíveis. Além disso, o relatório 
constatou que não havia nenhum sistema pelo qual uma 
pessoa pudesse contestar a imposição involuntária.12 
Um relatório de 2015 da organização Disability Rights 
International (DRI) revelou que mais de 40% das mulheres 
que haviam sido tratadas em quatro instituições psiquiátricas 
na Cidade do México tinham sofrido abuso sexual e que 
40% tinham sido coagidas a passar por esterilização, com 
alguns casos no padrão de esterilização forçada.13 Ambos 
são incompatíveis com a CDPD.14 
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A prática de esterilização forçada de mulheres com deficiência psicossocial e intelectual também tem sido 
documentada no mundo inteiro, além das populações internadas ou presas. Especialistas como Ana Peláez, 
membro do Comitê da ONU sobre Eliminação da Discriminação contra a Mulher, recomendaram reformas 
legais na Europa e em outras regiões.15

Poucas questões são mais pessoais do que a autonomia sexual e a autonomia reprodutiva. Mas as mulheres 
com deficiência, principalmente no caso de deficiência intelectual, são muitas vezes privadas de direitos, 
seja por meio de tutela ou curatela, seja por internação ou prisão. Além disso, as mulheres com dificuldades 
cognitivas podem não estar cientes de seus direitos sexuais e reprodutivos devido à falta de educação sobre 
como exercer esses direitos e como tomar decisões informadas. O acesso direto às autoridades policiais pode 
estar sujeito a restrições, e as mulheres podem ser forçadas a confiar em intermediários, os quais nem sempre 
terão em mente o interesse das próprias mulheres. O fundador e diretor-executivo da organização DRI, Eric 
Rosenthal, aludiu a esse fato na declaração que acompanhou seu relatório de 2015: “Após duas décadas de 
investigação de abusos contra pessoas com deficiência”, disse ele, “constatamos na DRI que o principal motivo 
da esterilização forçada é encobrir o abuso sexual contra mulheres e meninas e evitar a gravidez”.

A América Latina e o Caribe sofrem uma epidemia. Apenas nos primeiros 10 meses de 2018, houve mais de 
1.500 denúncias de violência contra pessoas com deficiência no Peru, das quais mais de 70% correspondiam 
a mulheres, de acordo com o Programa Nacional contra a Violência Doméstica e Sexual. Esse total pode estar 
subestimado, mas é apenas um dos muitos exemplos de abusos infligidos na região.

A pergunta é o quê pode ser feito. Em primeiríssimo lugar, é preciso que a prevenção seja melhorada. 
Isso significa melhorar o sistema de denúncia e investigação de violência contra mulheres com 
deficiência para impedir abusos, aumentar a eficácia dos procedimentos policiais e coletar dados 
conforme padrões internacionais que permitam a comparação com outros países e a elaboração 
de melhores políticas.
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Significa também obter melhorias na segurança do transporte 
público e estabelecer linhas telefônicas diretas de emergência 
pelas quais as mulheres com dificuldades auditivas e de fala 
consigam se comunicar e receber informações com segurança, 
por mensagens de texto. Embora alguns sistemas de número 
de chamada de emergência em áreas geográficas específicas já 
aceitem mensagens de texto, existem iniciativas nacionais, como 
a “New Generation 911” em desenvolvimento nos Estados Unidos 
e no Canadá, que também aceitarão imagens, além de texto. 
Como parte desse projeto, as redes de telefonia móvel no Canadá 
estão obrigadas a permitir texto-em-tempo-real com a linha 911 
de chamada de emergência, até dezembro de 2020. As linhas 
diretas na América Latina e no Caribe podem adaptar protótipos 
existentes na medida da expansão da tecnologia, mas também 
conforme ela se tornar mais econômica.

Os órgãos judiciários, inclusive varas e tribunais, podem ser 
melhorados para atender às necessidades das pessoas com 
deficiência. É possível atualizar os marcos legais que fortalecem 
a capacidade jurídica, com o provimento de assistência jurídica 
e de adequações razoáveis, tais como intérpretes de língua de 
sinais, quando necessário. Abrigos e centros que prestam serviços 
para mulheres também devem ser acessíveis e inclusivos, com 
pessoal treinado em lingua de sinais e protocolos para determinar 
a capacidade júridica, bem como para interagir com assistentes 
pessoais ou cuidadores.

A educação sexual e reprodutiva para meninas e mulheres com 
deficiência é de importância crítica. No Malaui, após uma onda de 
gravidezes indesejadas entre mulheres com deficiência auditiva 
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e visual, muitas das quais vítimas de estupro, a Visual Hearing 
Impairment Membership Association (VIHEMA) [Associação 
de participantes com deficiência auditiva e visual] lançou uma 
iniciativa para ensinar as pessoas sobre cuidados pessoais e 
seus direitos, nos termos da CDPD. Os profissionais de saúde 
receberam treinamento sobre como se comunicar com pessoas 
com dificuldades sensoriais e foram informados sobre as falácias 
de usar a esterilização como forma de proteção das mulheres. 
Campanhas em rádios nacionais, lideradas por pessoas com 
dificuldades auditivas e visuais, explicaram onde e como as 
pessoas poderiam ter acesso a informações sobre saúde sexual 
e reprodutiva. O pensamento nas comunidades mudou, gerando 
um efeito multiplicador no qual as pessoas com e sem deficiência 
fizeram um esforço para aumentar o conhecimento sobre as 
necessidades das mulheres, segundo a VIHEMA.

Nos Estados Unidos, o Safety Awareness Program (ASAP) 
[Programa de conscientização sobre a segurança] oferece oito 
sessões semanais de 2,5 horas cada, conduzidas por mulheres com 
deficiência, para ensinar os colegas como se proteger melhor e 
resistir à violência sexual e doméstica. Outro programa, o Currículo 
de Segurança Pessoal para Adultos com Deficiências Intelectuais 
e de Desenvolvimento, concentra-se em melhorar o processo de 
tomada de decisões para ajudar as mulheres a escaparem do 
abuso. Ambos os programas são promissores e, se aprovados 
em futuras avaliações independentes, poderiam ser levados em 
consideração para experimentos na América Latina e no Caribe.
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Embora a maioria dos países da América Latina e do Caribe tenham ratificado a CDPD e a Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, e a maioria das leis que protegem direta 
ou indiretamente os direitos das pessoas com deficiência, apenas alguns dos países têm leis específicas que 
abordam de forma abrangente a violência contra mulheres com deficiência.

A lei de 2018 do Uruguai sobre a violência de gênero contra a mulher destaca-se nesse sentido, pois inclui, entre 
outras medidas, os direitos das sobreviventes de violência a intérpretes e a outras adaptações razoáveis para 
prevenir, cuidar e reabilitar as sobreviventes da violência. As recentes leis do Peru e da Colômbia sobre capacidade 
júridica também são instrumentos importantes que podem ser implantados para promover a autonomia e a 
independência de mulheres com deficiência, incluindo direitos sexuais e reprodutivos. Finalmente, é necessário 
melhorar a coleta de dados para permitir que os especialistas possam demonstrar de forma rigorosa os avanços 
na erradicação da violência contra mulheres e meninas com deficiência na América Latina e no Caribe.

A capacidade júridica

De acordo com as leis atuais sobre capacidade júridica, muitas pessoas com deficiência intelectual e 
psicossocial ficam impedidas de exercer sua cidadania plena. As leis sobre tutela e curatela permitem 
que um terceiro tome todas as decisões pertinentes à vida de uma pessoa, incluindo escolhas referentes 
a saúde, família e residência, opções sexuais e reprodutivas, decisões políticas e financeiras. Uma 
pessoa sob tutela ou curatela não pode votar, não pode prestar testemunho válido em juízo, não pode 
casar nem adotar, e não pode tomar decisões sobre sua vida em sociedade.

Alguns países possuem marcos regulatórios avançados sobre capacidade júridica que estão em 
consonância com o que dispõe a CDPD. De acordo com tais marcos regulatórios, o poder público 
não pode pressupor que uma pessoa precise de apoio para a tomada de decisões. É obrigatório que 
ocorra uma avaliação, para determinar o nível de apoio necessário. O apoio ao exercício da capacidade 
júridica inclui, entre outros, adequações tecnológicas e de comunicação, bem como facilitadores que 
acompanhem os processos de tomada de decisão.
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Graduação 
da Educação 
Especial
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Em 1994, reuniram-se representantes de quase 120 países e de organizações internacionais na antiga cidade 
espanhola de Salamanca, para declarar uma nova era na educação. Os representantes enfatizaram que as 
escolas deveriam aceitar a inclusão de todas as crianças, independentemente das deficiências. Foi o fim da era 
do ensino separado mas igualitário, com escolas de educação especial e escolas convencionais em mundos 
separados (sem o ensino nunca ter sido realmente igualitário, para início de conversa). 

Hoje, 25 anos após a Declaração de Salamanca e as recomendações específicas estabelecidas em seu quadro 
de ação, os objetivos continuam difíceis de serem atingidos, inclusive na América Latina e no Caribe. Muitos 
países aspiram a uma melhor inclusão no ensino e buscam eliminar a discriminação nas escolas para garantir 
que todas as crianças possam obter uma educação de qualidade. No entanto, ainda falta eles investirem níveis 
suficientes de recursos em coleta de dados, infraestrutura, recursos e treinamento de professores, para que essa 
aspiração se torne uma conquista concreta.  Apesar de alguns avanços, ainda parece distante a possibilidade 
de obter sistemas de ensino verdadeiramente igualitários.

Isso é preocupante, não apenas pelos problemas óbvios de moralidade e de direitos humanos, mas também 
porque as escolas de educação especial têm dificuldade em oferecer um ensino de alta qualidade que abra as 
portas para a inclusão no mercado de trabalho.

VER VIDEO

“Nota explicativa do Editor: Estudos recentes indicam que 
os índices de frequência para crianças com deficiência 
superam 60% na América Latina e no Caribe”. 16

https://www.youtube.com/watch?v=ti0A__x6EAw&ab_channel=GRADUATEXXI
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Embora muitas das escolas de educação especial tenham professores bem treinados e dedicados, que se 
esforçam em lecionar para ensinar crianças com deficiência, elas tendem a atingir padrões acadêmicos mais 
baixos do que as escolas convencionais e não estão alinhadas com os padrões de ensino da CDPD. Nos 
casos piores, elas perpetuam um sistema de castas que alimenta o estigma e a discriminação. O necessário é 
selecionar as boas práticas existentes em escolas de educação especial para que possam ser redirecionadas 
para escolas inclusivas.

Brechas na frequência escolar e na conclusão dos cursos
Essa abordagem desatualizada contribui para perdas em grande escala na educação. Em termos globais, as 
crianças com deficiência têm menos probabilidade de frequentar a escola e terminar o ensino médio, o que 
é um passo de importância crucial para emergir da pobreza. Isto também é o que ocorre em nossa região. 
Uma análise de oito países da América Latina e do Caribe mostra que a frequência de meninas e meninos com 
deficiência na idade de ensino fundamental é inferior em pelo menos 7 pontos percentuais em comparação 
com os sem deficiência, enquanto no nível do ensino médio o hiato médio aumenta para 10 pontos percentuais. 
Por outro lado, o hiato médio de 13 pontos percentuais nas taxas de conclusão do ensino médio para crianças 
com deficiência é igualmente alarmante.16

Tudo isso significa que o avanço no sentido da inclusão plena é urgente e que a mudança deve acontecer em 
todas as frentes.
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Catálise da transição para a inclusão plena
A rota para a educação inclusiva exige uma transformação no nível filosófico. É preciso que o paradigma 
de ensino atual sofra uma mudança dramática, saindo da abordagem centrada no professor (uma 
abordagem “tamanho único” à qual cada aluno deve se ajustar) para uma centrada no aluno. Nesta nova 
abordagem, os pontos fortes e os estilos específicos do aluno são levados em conta, e um currículo 
comum é adaptado por meio de ensino diferenciado, de tal forma que toda criança possa crescer e 
evoluir. Nesse novo sistema, as crianças com deficiência não seriam segregadas num espaço separado, 
com um currículo diferente. As crianças podem aprender em ritmo diferente ou abordar os tópicos em 
ordem diferente, mas todas teriam acesso ao mesmo material.

Nesse novo sistema, não haveria uma classificação rígida dos alunos, com separação por categorias. Os 
professores e os administradores escolares não mais citariam os alunos como “de educação especial” ou 
“lentos”, marginalizando-os em categorias que os excluem e distanciam uns dos outros. Em vez disso, 
eles passam a descrever as dificuldades dos alunos de forma neutra, evitando rótulos que acarretem 
alienação e perda de autoestima.

Os professores também seriam mais bem treinados. Poucos professores nas escolas regulares conhecem 
a lingua de sinais, e não é exigido esperar que todos a conheçam. Mas os professores precisam ser 
treinados na gestão de classes diversificadas, e especialistas em recursos específicos podem dar apoio 
adicional para a inclusão.

Infraestrutura e equipamentos são de importância crítica. Poderá ser necessário construir novas escolas 
e reformar as antigas, com portas mais largas para cadeirantes, banheiros acessíveis ou outras mudanças 
para torná-los realmente fáceis de usar. A sinalização deve incluir símbolos de fácil reconhecimento ou 
palavras simples para pessoas com deficiência intelectual, e em braille para pessoas com deficiência 
visual.  As escolas precisam estar bem equipadas. Adequações razoáveis abrangem tecnologias assistivas 
em todos os níveis de sofisticação. Os exemplos incluem leitores de tela digital com tecnologias de 
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conversão “texto para fala”, materiais em braille para crianças com deficiência visual total ou parcial, e soluções 
criativas simples, como lápis de fácil manuseio para crianças com dificuldades motoras finas. 

Os ônibus precisam ser adaptados com elevadores e rampas para crianças com problemas de mobilidade, 
conforme exige a Lei dos EUA sobre Ensino de Pessoas com Deficiência, de 2006, e também conforme o 
exemplo dos sistemas de transporte acessível das cidades brasileiras de Curitiba e Uberlândia.

As escassas informações disponíveis mostram que a região está atrasada no que tange à infraestrutura escolar. 
Os recenseamentos no México, na Argentina e no Peru revelam sérias deficiências até mesmo nos itens mais 
básicos. Para citar apenas alguns exemplos, a porcentagem de escolas de ensino fundamental convencionais 
com rampas de acesso varia de 2,4% no Peru a 29% no México, e a porcentagem de tais escolas com banheiros 
acessíveis varia de 1% no Peru a 14% no México, com a Argentina entre esses dois países, em ambas as 
categorias.

A transformação de escola de educação especial para escola de educação inclusiva não acontece 
da noite para o dia e deve levar em conta o ambiente no qual operam as instituições de educação 
especial. Alguns países, como Portugal, transformaram suas escolas de educação especial em 
centros de apoio e de treinamento de professores para escolas convencionais, reconhecendo o 
conjunto de talentos profissionais existentes nessas instituições. Ou ainda, como em Barbados, 
podem servir de pontes, onde os alunos com deficiência estudam alguns dias por semana, com 
acesso a adequações razoáveis que ainda não são universais, permitindo sua inclusão no restante 
da semana nas escolas convencionais.

Em El Salvador, foi estabelecida uma assistência adicional nas chamadas “salas de apoio”, com 
avaliações, reforço escolar e treinamento. O Ministério da Educação aporta recursos para essas 
salas de apoio em algumas poucas escolas convencionais. Um fator essencial para que as salas 
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de apoio funcionem é que sejam vistas como um complemento 
adicional às salas inclusivas, como forma de oferecer a alunos e 
professores a experiência necessária de instrutores especialmente 
treinados, e não como uma tentativa de criar um sistema paralelo e 
segregado.

É evidente que avançar no sentido da inclusão plena na educação 
exigirá recursos e vontade política, já que na maior parte da 
região a frequência escolar de crianças com deficiência diminui 
significativamente quando chegam no ensino médio.

No Chile, praticamente todas as crianças com deficiência frequentam 
escola nos níveis fundamental e médio. Na década de 1990, nasceu 
o Programa de Integração Escolar (PIE), que busca fazer com que 
a inclusão seja a abordagem preponderante no país. Atualmente, 
mais da metade das escolas convencionais participam do programa 
voluntário, que concede subsídios a escolas que aceitem matrícula de 
crianças com deficiência. Esses subsídios só podem ser usados para 
fins específicos, inclusive materiais de diagnóstico, equipamentos 
assistivos e materiais de ensino inclusivo. Eles também cobrem o 
custo de treinamento para professores que precisam de habilidades 
adicionais e ajudam a garantir que os especialistas em recursos 
estejam cientes do que acontece nas salas de aula para auxiliar 
professores e alunos.

O PIE está longe de ser um programa perfeito, e tem sido criticado 
por ser voluntário. Além disso, ele permite que as escolas se 
especializem em áreas onde os professores tenham experiência 
anterior, em vez de adaptar o apoio do programa às necessidades 
dos alunos. Ainda assim, numa região onde o modelo segregado 
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geralmente prevalece, o movimento do Chile no sentido de maior 
inclusão representa um passo na direção certa.

O modelo de Fiji
No mundo desenvolvido — na verdade, no mundo todo —Fiji 
destaca-se como talvez o exemplo mais notável de como um 
país pode buscar a inclusão educacional da forma mais plena. 
Essa pequena nação formada por várias ilhas no Pacífico Sul não 
só adotou políticas de inclusão, como também dedicou recursos 
a essa causa. Ela utilizou com sucesso uma das ferramentas mais 
poderosas para garantir que a educação seja realmente centrada 
na criança e personalizada conforme as necessidades de cada 
aluno: os dados.

A maioria dos sistemas escolares do mundo utiliza um sistema 
de informação para gestão de ensino conhecido como EMIS (do 
inglês: Education Management Information System). Trata-se 
de um recenseamento anual com informações sobre todas as 
crianças, instalações, materiais e certificações de professores em 
cada escola. Alguns sistemas também coletam informações sobre 
crianças com deficiência, embora a tendência seja um resultado 
menor do que o real, com o registro apenas das necessidades 
elevadas de apoio.

No entanto, os sistemas escolares não têm, em geral, informações 
sobre instalações adaptadas e acessíveis para alunos com 
deficiência, nível de materiais adequados ou treinamento 
suficiente dos professores para mais salas de aula diversificadas.
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O sistema de informação para gestão de Fiji (FEMIS, do inglês 
Fiji Management Information System) preenche essas lacunas, 
com informações muito detalhadas sobre tudo o que uma 
escola tem a oferecer em termos de instalações, equipamentos e 
treinamento de professores, além de um formulário de avaliação 
de alunos extremamente detalhado. Esse formulário não pergunta 
simplesmente se uma criança “tem deficiência visual” ou se é 
“cega”. Ele faz o detalhamento, para especificar se a criança “não 
tem dificuldade”, tem “pouca dificuldade”, ou “muita dificuldade” 
para enxergar ou se “não consegue enxergar nada”.  Ao fazer as 
perguntas pertinentes às deficiências físicas e sensoriais, bem como 
às deficiências cognitivas e de aprendizagem, comportamentais, 
de socialização e humor, o FEMIS captura um nível de detalhe que 
as avaliações em outros países não conseguem atingir.

Mas isso não é tudo. Cada formulário avalia se os serviços de que 
uma criança precisa são oferecidos na escola e, em caso negativo, 
onde podem ser obtidos fora do sistema escolar. Se os serviços 
não podem ser atendidos dentro da escola e de seu orçamento 
de ensino, a avaliação passa para um sistema maior, para alocar 
recursos escassos em ordem de prioridade.

Essas informações são digitalizadas, disponibilizadas on-line 
e vinculadas ao sistema nacional de dados sobre professores 
e ao banco de dados de avaliação nacional de letramento e 
numeramento. Como resultado, o país todo também sabe qual o 
desempenho de seus alunos e professores, e o que pode melhorar.
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“Devemos implantar programas de ensino 
com foco centrado no aluno”.

VER VIDEO

Desafios que nos aguardam
O exemplo dos resultados obtidos em Fiji está muitíssimo além do que a América Latina e o Caribe já 
conseguiram. Muitos sistemas de ensino na região têm um sistema muito menos dinâmico e abrangente para 
a coleta de dados, o que torna extremamente difícil a tomada de decisões complexas e o rastreamento do 
desempenho dos alunos, o treinamento de professores, a infraestrutura inclusiva e os orçamentos. Tudo isso 
precisa mudar.

Muitos países da América Latina e do Caribe abraçaram a idéia de inclusão, e muitos professores na região 
estão comprometidos com a causa. Ainda assim, há escolas demais que continuam segregadas e inacessíveis 
para alunos com deficiência, sem tecnologias assistivas e sem treinamento de professores para progredir 
rapidamente. Além disso, as famílias muitas vezes desconhecem os direitos das crianças de frequentar escolas 
convencionais ou, por vezes, duvidam dos benefícios da educação inclusiva.

A transformação deve começar nas próprias escolas, com um corpo docente inteiramente mobilizado, mas o 
apoio dos escalões superiores também é necessário. Sem o endosso claro da direção da escola, é muito difícil 
para os professores em geral praticar uma forma de educação mais aberta, mais tolerante e, em última análise, 
mais produtiva. Sem o apoio de governos e ministérios da educação, os investimentos adicionais que são 
necessários para a transição dos sistemas de ensino não serão possíveis. A região adotou muitas ideias certas, 
mas agora precisa colocá-las em prática.

https://vimeo.com/488579693
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