GUIA INCLUSIVO

CONCEITOS SOBRE A
TEMÁTICA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E
INCLUSÃO

Fundado em 2007, o Instituto Olga Kos (IOK) é uma
organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos
artísticos, esportivos e científicos para atender crianças,
jovens e adultos, prioritariamente com deficiência
intelectual. Também, abre espaço para pessoas sem
deficiência em vulnerabilidade social, proporcionando
trocas de experiências e a inclusão. Ao traçar sua rota,
o IOK acompanha a trajetória do beneficiário e sua
evolução durante a realização das oficinas, adaptando
e melhorando as metodologias por intermédio de
pesquisas e instrumentos inéditos como o Indicador de
Desenvolvimento Olga Kos (Idok) e o Índice Nacional de
Inclusão Olga Kos (Iniok_pcd).
Os principais objetivos dos projetos são: estimular a
autonomia e o desenvolvimento social da Pessoa com
Deficiência por intermédio de suas práticas; melhorar
a qualidade de vida, ampliar os canais de comunicação
e expressão dos participantes e desenvolver valores
como cooperação e solidariedade.
Fale com a gente!
contato@institutoolgakos.org.br
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Founded in 2007, the Olga Kos Institute (IOK) is a nonprofit organization that develops artistic, sports and
scientific projects to primarily serve children, young
people and adults with intellectual disabilities. It is also
open for people without disabilities in situations of
social vulnerability, providing exchange of experiences
and inclusion. IOK follows the beneficiary’s trajectory
and their evolution during the workshops, adapting
and improving methodologies through unprecedented
research and instruments, such as the Olga Kos
Development Indicator (IDOK) and the Olga Kos National
Index of Inclusion of Disabled People (IINIOK_pcd).
The main objectives of the projects are: to stimulate
the autonomy and social development of People with
Disabilities through their practices, improve the quality
of life, expand the communication and expression
channels of participants and develop values such as
cooperation and solidarity.
Talk to us!
contato@institutoolgakos.org.br
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Por que um Guia?
Este guia nasceu da necessidade de amadurecer e consolidar os
principais conceitos e debates na temática da Pessoa com Deficiência.
São conceitos que refletem especialmente quatro blocos:
• Pessoas com Deficiência
• Conceitos Sociais
• Acessibilidade
• Normas e Legislações
Espera-se que a partir deste documento seja possível esclarecer tais
discussões, no sentido de servir como um documento de consulta
para nortear profissionais, pais, educadores, cuidadores, pessoas com
deficiência e/ou qualquer leitor em relação à temática social da pessoa
com deficiência.
Boa leitura!
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Why a Guide?
This guide was born from the need to mature and consolidate the main
concepts and debates on the topic of People with Disabilities.
These are concepts that especially reflect four blocks:
• People with Disabilities
• Social Concepts
• Accessibility
• Laws and Regulations
We expect that this document will be able to clarify such discussions, in
order to serve as a reference to guide professionals, parents, educators,
caregivers, people with disabilities and/or any reader in relation to the
social theme of people with disabilities.
Have a pleasant reading!
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Sujeitos de Direitos
Na teoria e na lei, sujeito de direitos é aquele que tem direito a ter direitos,
em conformidade com os princípios dos direitos humanos da liberdade,
autonomia, igualdade, não discriminação e solidariedade.

Sujeito
de direito
é aquele
que tem
direito
a ter
direitos.

Segundo Flávia Piovesan (2013), a
criação do arcabouço jurídico que
formalizou o sujeito de direitos e
consolidou um sistema de direitos
humanos c onsta da se gunda
metade do século XX. A autora
coloca como evento histórico
decisivo as atrocidades e violações
cometidas pela Alemanha nazista,
marcada por reduzir radicalmente
o escopo dos indivíduos considerados cidadãos dentro de seu
território nacional – eram cidadãos
apenas aqueles que supostamente
pertenciam à “raça ariana”. Depois
da experiência totalitária impôsse então a necessidade de estabelecer um regime ético mínimo
capaz de pôr garantias a todos os
indivíduos, independentemente de
nacionalidade ou particularidades
étnicas, sociais e pessoais. Foi o
momento em que universalizaram
os direitos humanos, quando todos
os indivíduos são considerados
sujeitos de direitos.

O evento foi ponto de par tida para diferentes proc essos de
reconhecimento e asseguramento de direitos, de diferentes grupos
nacionais, étnicos e sociais, inclusive das pessoas com deficiência.
Os direitos da pessoa com deficiência foram reconhecidos
em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais;
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos;
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Subjects of Rights
In theory and in law, a subject of rights is one who is entitled to have rights,
in accordance with the human rights principles of freedom, autonomy,
equality, non-discrimination and solidarity.

A subject
of rights
is one
who is
entitled
to have
rights.

According to Flávia Piovesan (2013),
the creation of the legal framework
that formalized the subject of rights
and consolidated a human rights
system dates back to the second
half of the 20th century. The author
places as a decisive historical event
the atrocities and violations committed by Nazi Germany, marked by
radically reducing the scope of
individuals considered citizens
within its national territory - only
those who supposedly belonged to
the “Aryan race” were citizens. After
the totalitarian experience, it was
necessary to establish a minimum
ethical regime capable of offering guarantees to all individuals,
regardless of nationality or ethnic,
social and personal particularities.
It was the moment when human
rights were universalized, when all
individuals are considered subjects
of rights.

The event was the starting point for different processes of recognition
and assurance of the rights of different national, ethnic and social groups,
including people with disabilities.
The rights of people with disabilities have been recognized in documents
such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR); International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Covenant
on Civil and Political Rights;
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Convenção Internacional sobre Todas as Formas de Discriminação; Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos Degradantes; Convenção
sobre os Direitos das Crianças; e Convenção da Proteção dos Direitos de
Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de sua Família.
Finalmente, em 2007, a Convenção Universal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência foi aprovada na Organização das Nações Unidas (ONU),
mais importante marco internacional das pessoas com deficiência.
No Brasil, seus direitos estão previstos principalmente na Lei Brasileira
de Inclusão (LBI) – também conhecida como Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
A Convenção Mundial dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD)
define pessoa com deficiência coerentemente com o modelo social de
direitos humanos:
“People with disabilities are those who have long-term physical,
mental and intellectual or sensory impairments, which, in
interaction with various barriers, can obstruct their full and
effective participation in society on equal terms with other people
(CRPD, 2007)”.
A definição da deficiência pode ser sintetizada
em uma fórmula (MEDEIROS, 2005):
Limitação Funcional é o impedimento
oriundo da condição de saúde do sujeito,
sendo 0 (zero) sem Limitação Funcional e
paulatinamente, e maior que 0 (zero) com
maior Limitação Funcional.

Ambiente descreve as barreiras presentes no meio onde o sujeito está
inserido, sendo 0 (zero) sem barreiras e paulatinamente, e maior que 0
(zero) com maiores barreiras no Ambiente.
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International Convention on All Forms of Discrimination; Convention
Against Torture and Other Degrading Treatment; Convention on the
Rights of the Children; and Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families.
Finally, in 2007, the Universal Convention on the Rights of Persons with
Disabilities was approved at the United Nations (UN), the most important
international landmark for people with disabilities.
Brazil, their rights are mainly provided for in the Brazilian Inclusion Law
(LBI) – also known as the Statute of People with Disabilities.
The World Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
defines people with disabilities coherently with the social model of human
rights:
“People with disabilities are those who have longterm physical, mental and intellectual or sensory
impairments, which, in interaction with various
barriers, can obstruct their full and effective
participation in society on equal terms with other
people (CRPD, 2007)”.
The definition of disability can be summarized
in a formula (MEDEIROS, 2005):
Functional Limitation is the impairment
arising from the subject’s health condition,
being 0 (zero) without Functional Limitation
and gradually, and greater than 0 (zero) with
greater Functional Limitation

Environment describes the barriers present in the environment where
the subject is inserted, being 0 (zero) without barriers and gradually, and
greater than 0 (zero) with greater barriers in the Environment.
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Assim, se Limitação Funcional = 0 (zero), Deficiência = 0 (zero). Nesse
cenário, o sujeito não tem impedimentos em razão da sua condição
de saúde e, por isso, interage com o meio de modo em que este não
represente barreira.
Se Ambiente = 0, Deficiência = 0, mesmo se a Limitação Funcional não
for 0. Nesse caso, sendo Limitação Funcional diferente de 0, o sujeito
tem condição de saúde potencialmente limitadora, mas, em razão do
ambiente não ter barreiras, não é disfuncional ou incapacitado.
O sujeito, mesmo com uma distinta condição de saúde, em um ambiente
sem barreiras convive, participa, exerce e usufrui das oportunidades em
igualdade com as demais pessoas.

Inclusão Social
A inclusão social de pessoas com deficiência é um processo de esforços
mútuos entre pessoas com deficiência e a sociedade (ARANHA, 2011),
com intenção de promover a participação social e a igualdade de
oportunidades através da garantia de direitos, eliminação de barreiras e
promoção de uma “cultura da diferença”.
De acordo com Costa (2014), o “problema” da pessoa com deficiência
começou a ser elaborado na década de 60, quando passaram a criticar as
chamadas Instituições Totais. Essas entidades são locais de residência,
trabalho ou assistência formalmente administrados destinados a pessoas
em situação semelhante, sendo marcados pela reclusão do convívio
social. As políticas públicas no campo de pessoas com deficiência foram
por muito tempo majoritariamente regidas pelo modelo da Instituição
Total, mantendo pessoas com deficiência apartadas do convívio e da
participação em ambientes sociais.
Ainda na década de 60, em reação ao modelo das Instituições Totais,
surgiu o paradigma da integração, o qual buscou integrar as pessoas
com deficiência a partir da ideia de “normalização”. Nesse sentido, as
pessoas com deficiência deveriam se adaptar comportamentalmente ao
padrão socialmente aceito, sendo, assim, “normalizadas”.
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Thus, if Functional Limitation = 0 (zero), Disability = 0 (zero). In this
scenario, the subject has no impediments due to their health condition
and, therefore, interacts with the environment so that it does not represent
a barrier.
If Environment = 0, Disability = 0, even if the Functional Limitation is not 0.
In this case, if Functional Limitation is different from 0, the subject has a
potentially limiting health condition, but because the environment has no
barriers, they are not dysfunctional or disabled.
In an environment without barriers, the subject, even with a different health
condition, coexists, participates, exercises and enjoys opportunities on
an equal basis with other people.

Social Inclusion
The social inclusion of people with disabilities is a process of mutual efforts
between people with disabilities and society (ARANHA, 2011), with
the intention of promoting social participation and equal opportunities
through the guarantee of rights, elimination of barriers and promotion of
a “culture of difference”.
According to Costa (2014), the “problem” of people with disabilities
began to be elaborated in the 60s, when they began to criticize the socalled Total Institutions. These entities are places of residence, work or
assistance formally administered for people in a similar situation, being
marked by the reclusion of social interaction. Public policies in the field of
people with disabilities were for a long time mostly governed by the Total
Institution model, keeping people with disabilities apart from socializing
and participating in social environments.
Still in the 60s, in reaction to the Total Institutions model, the integration
paradigm emerged, which sought to integrate people with disabilities
based on the idea of “normalization”. In this sense, people with disabilities
should adapt behaviorally to the socially accepted standard, thus being
“normalized”.
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Finalmente, como reação à integração, nasceu o paradigma da inclusão
(Ibid.). Tal abordagem é proveniente de um acúmulo de anos de lutas
sociais de Pessoas com Deficiência e de ativistas de direitos humanos,
estando presente nos marcos normativos mais importantes da área, tais
como a Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei
Brasileira de Inclusão e a Classificação Internacional da Funcionalidade
(CIF).
Para este modelo, a inclusão de pessoas com deficiência não é um
fenômeno de adequação às formas socialmente aceitas, de “normalização”;
configura, na verdade, um “ajuste mútuo entre a sociedade e a pessoa
com deficiência” (ARANHA, 2001).

Inclusão
Organização estrutural na sociedade que permite a todos cooperarem
para o progresso coletivo, sem distinção por etnia, aparência, estrutura
física ou mental.
Desse modo, o combate da exclusão não incide sobre a pessoa com
deficiência, incide principalmente sobre a sociedade, a qual, para
promover inclusão, tem responsabilidade em mitigar barreiras físicas,
sociais e atitudinais que dificultam ou inviabilizam a participação de
pessoas com deficiência na sociedade.

Terminologia & Estigma
As nomenclaturas das pessoas com deficiências têm um histórico bem
diversificado. Os primeiros relatos foram de noticiários, livros, jornais,
que se referiam chamando-os de “Os Inválidos”.
Temos como exemplo a Lei Federal no 60.501, de 14/3/67, dando nova
redação ao Decreto no 48.959– A, de 19/9/60, que diz “A reabilitação
profissional visa a proporcionar aos beneficiários inválidos...” e um
noticiário do Diário Popular, de 21/4/76, “Inválidos insatisfeitos com lei
relativa aos ambulantes”.
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Finally, as a reaction to integration, the inclusion paradigm was born
(Ibid.). This approach comes from an accumulation of years of social
struggles by People with Disabilities and human rights activists, being
present in the most important normative landmarks in the area, such
as the World Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the
Brazilian Inclusion Law and the International Classification of Functioning
(ICF).
For this model, the inclusion of people with disabilities is not a phenomenon
of adaptation to socially accepted forms, of “normalization”; it actually
configures a “mutual adjustment between society and people with
disabilities” (ARANHA, 2001).

Inclusion
Structural organization in society that allows everyone to cooperate
for collective progress, regardless of ethnicity, appearance, physical or
mental structure.
Thus, the fight against exclusion does not focus on people with disabilities,
it focuses mainly on society, which, in order to promote inclusion, has
a responsibility to mitigate physical, social and attitudinal barriers that
make it difficult or impossible for people with disabilities to participate in
society.

Terminology & Stigma
The nomenclatures of people with disabilities have a very diverse history.
The first reports were from news, books, newspapers, which referred to
them as “The Invalid”.
As an example, we have Federal Law No. 60.501, of 3/14/67, giving new
wording to Decree No. 48.959-A, of 9/19/60, which says “Professional
rehabilitation aims to provide invalid beneficiaries...” and a news report
from Diário Popular, of 4/21/76, “Invalids dissatisfied with the law on
street vendors”.
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Logo após, por volta dos anos 70, há muitos relatos nomeando-os de
“Incapazes”, por exemplo “Derivativo para incapacitados”, notícia do
Shopping News, Coluna Radioamadorismo, 1973.
1960

1970

1990

1980

Idiota

Retardado

Mongolóide

Deficiente Mental

Idiot

Retarded

Mongoloid

Mentally
handicapped

Depois, utilizam-se palavras como “deficientes” ou “excepcionais” e/
ou “defeituosos”, às quais, após os anos 80, a lei acrescentou o termo
“pessoas” para dar um sentido de valor , igualando os direitos e a
dignidade. Junto a essas conquistas, na mesma época (1981) a ONU
criou o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”.

Desenvolvimento Humano
O termo desenvolvimento humano aqui denota tanto o processo de
ampliar a oportunidade de escolhas das pessoas quanto de ampliar o nível
de bem-estar social. Também ajuda a distinguir claramente entre os dois
lados do desenvolvimento humano sendo i) a formação de capacidades
humanas, como melhoria de serviços básicos ou conhecimento, e ii) o
uso que as pessoas fazem de suas capacidades adquiridas para trabalho
ou lazer.
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Soon after, around the 70s, there are many reports naming them
“Incapable”, for example “Derivative for the incapable”, Shopping News
story, Coluna Radioamadorismo, 1973.
1995

2000

Portador de necessidades
especiais
With special needs

2013
Pessoa com
deficência intelectual

Pessoa com Transtorno do
desenvolvimento Intectual

Person with
intellectual disability

Person with intellectual
development disorder

Then, words such as “disabled” or “exceptional” and/or “defective” are
used, to which, after the 1980s, the law added the term “people” to give
a sense of value, equaling rights and dignity. Along with these achievements, at the same time (1981) the UN created the “International Year of
Disabled Persons”.

Human Development
The term human development here denotes both the process of expanding
people’s opportunity for choice and increasing the level of social wellbeing. It also helps to clearly distinguish between the two sides of human
development being i) the formation of human capabilities, such as
improving basic services or knowledge, and ii) the use that people make
of their acquired abilitiesfor work or leisure.
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O objetivo central
do desenvolvimento
é melhorar
a vida humana.
Isso significa
ampliar as
capacidade, as
oportunidade e as
escolhas das
pessoas.

No final da década de 1960, os debates sobre pobreza e distribuição
de renda foram intensificados por
parte dos economistas. É a partir da literatura sobre desigualdade e pobreza e, especialmente,
a noção de capacidades, desenvolvida pelo Amartya Sen, que o
conceito de desenvolvimento humano traça uma das suas raízes
mais fortes. Desse modo, o paradigma do desenvolvimento humano surgiu como contraposição ao
conceito de desenvolvimento enquanto sinônimo de crescimento
econômico. (PINHEIRO, 2012).

Assim, a adoção do conceito de desenvolvimento humano decorre do
fato de que a verdadeira riqueza de uma nação são as pessoas, e que,
portanto, o propósito do desenvolvimento humano é criar um ambiente
adequado para os seres humanos.
O conceito de desenvolvimento humano começa a ser mais difundido
a partir de 1990 através do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), uma das agências da ONU, que procura dar
centralidade às pessoas, tendo como propósito o desenvolvimento do
homem e não a acumulação de riquezas (MACHADO, 2018).
Na esteira desse raciocínio foi elaborado o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) que, ao procurar viabilizar uma visualização dos graus
de desenvolvimento humano das diferentes regiões do mundo, faz a
contraposição ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita, índice até então
bastante utilizado, mas que, segundo o PNUD, privilegia somente o
campo econômico do desenvolvimento.
O objetivo central do desenvolvimento é melhorar a vida humana. Isso
significa ampliar as capacidades, as oportunidades e as escolhas das
pessoas (SHISHITO, 2010).
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The central goal of
development is to
improve human life.
This means
broadening
the capacities,
opportunities
and choices of
people.

In the late 1960s, debates about
poverty and income distribution
were intensified by economists. It
is from the literature on inequality and poverty, and especially the
notion of capabilities, developed
by Amartya Sen, that the concept
of human development traces one
of its strongest roots. In this way,
the human development paradigm
emerged as an opposition to the
concept of development as a synonym for economic growth. (PINHEIRO, 2012).

Thus, the adoption of the concept of human development stems from the
fact that the true wealth of a nation is its people, and that, therefore, the
purpose of human development is to create a suitable environment for
human beings.
The concept of human development began to be more widespread after
1990 through the United Nations Development Program (UNDP), one of
the UN agencies, which seeks to give centrality to people, with the purpose
of human development and not the accumulation of wealth (MACHADO,
2018).
In the wake of this reasoning, the Human Development Index (HDI) was
elaborated, which, in seeking to enable a visualization of the degrees of
human development in different regions of the world, contrasts with the
Gross Domestic Product (GDP) per capita, an index that was widely used
until then, but which, according to the UNDP, privileges only the economic
field of development.
The central goal of development is to improve human life. This means
expanding people’s capabilities, opportunities and choices (SHISHITO,
2010).
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Participação social da
pessoa com deficiência
No Brasil, o movimento em prol dos direitos da pessoa com deficiência
se fortaleceu durante as décadas de 80 e 90, quando começou a ser
discutido tanto nacional como internacionalmente um arcabouço legal
para assegurar os direitos de Pessoas com Deficiência. Foi um período
no qual as pessoas com deficiência incorporaram o sentido mesmo da
participação: não queriam ser politicamente tuteladas, queriam ser portavozes de seus próprios interesses. Para tal, precisavam ter sua existência
e autoridade reconhecidas, o que era especialmente difícil no caso das
pessoas com deficiência, historicamente consideradas incapacitadas ou
“anormais” e, por isso, incapazes de pensarem ou agirem por si próprias.
dizer “Nenhum resultado”: lei, política pública,
NADA quer
programa, serviço, projeto, campanha, financiamento,

edificação, aparelho, equipamento, utensílio, sistema, estratégia,
benefício, etc. Cada um desses resultados se localiza em um dos (ou
mais de um dos ou todos os) campos de atividade como, por exemplo,
educação, trabalho, saúde, reabilitação, transporte, lazer, recreação,
esportes, turismo, cultura, artes, religião.

sobre nós

ou seja, “a respeito das pessoas com
deficiência”. Essas pessoas são de qualquer
etnia, raça, gênero, idade, nacionalidade, naturalidade, etc., e a deficiência
pode ser física, intelectual, visual, auditiva, psicossocial ou múltipla.
Segue-se uma vírgula (com função de elipse, uma figura de linguagem
que substitui uma locução verbal) que, nesse caso, substitui a expressão
“haverá de ser gerado”.

sem nós

ou seja, “sem a plena participação das próprias
pessoas comdeficiência”. Essa participação,
individual ou coletiva, mediante qualquer meio de comunicação, deverá
ocorrer em todas as etapas do processo de geração dos resultados
acima referidos. As principais etapas são: a elaboração, o refinamento,
o acabamento, a implementação, o monitoramento, a avaliação e o
contínuo aperfeiçoamento.
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Social participation of
people with disabilities
In Brazil, the movement in favor of the rights of people with disabilities
was strengthened during the 1980s and 1990s, when a legal framework
to ensure the rights of People with Disabilities began to be discussed
both nationally and internationally. It was a period in which people with
disabilities incorporated the very meaning of participation: they did not
want to be politically protected, they wanted to be spokespersons for their
own interests. To do so, they needed to have their existence and authority
recognized, which was especially difficult in the case of people with
disabilities, who were historically considered incapable or “abnormal”
and, therefore, unable to think or act for themselves.

NOTHING

m e ans “ N o re sult ”: law, pub lic p olic y,
program, ser vic e, proje ct , campaign,
financing, building, apparatus, equipment, tool, system, strategy, benefit,
etc. Each of these results is located in one of (or more than one or all)
fields of activity, such as education, work, health, rehabilitation, transport,
leisure, recreation, sports, tourism, culture, arts, religion.

about us,

that is, “in relation to people with disabilities”.
These people are of any ethnicity, race, gender,
age, nationality, place of birth, etc., and the disability can be physical,
intellectual, visual, auditory, psychosocial or multiple. A comma follows
(with the function of an ellipsis, a figure of speech that replaces a verbal
phrase) which, in this case, replaces the expression “will be generated”.

without us

that is, “without the full participation of
people with disabilities themselves”. This
participation, whether individual or collective, through any means of
communication, must occur at all stages of the process of generating
the aforementioned results. The main steps are: elaboration, refinement,
finishing, implementation, monitoring, evaluation and continuous
improvement.
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Pessoas com deficiência reunidas no Canadá aprovaram a Declaração de
Vancouver (1992), que diz:
“Nós exigimos que os governantes, legisladores e centros de poder,
profissionais e agências de desenvolvimento reconheçam que as pessoas
com deficiência são verdadeiramente peritas em assuntos de deficiência
e que nos consultem diretamente, inserindo-nos nas atividades
concernentes à nossa existência”.
Em outras palavras, as pessoas com deficiência estão dizendo:
“Exigimos que tudo que se refira a nós seja produzido com a nossa
participação. Por melhores que sejam as intenções das pessoas sem
deficiência, dos órgãos públicos, das empresas, das instituições sociais
ou da sociedade em geral, não mais aceitamos receber resultados
forjados à nossa revelia, mesmo que em nosso benefício.”
O lema comunica a ideia de que nenhuma política deveria ser decidida por
nenhum representante sem a plena e direta participação dos membros do
grupo atingido por essa política.
Assim, na essência do lema NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS está presente o
conceito de PARTICIPAÇÃO PLENA das pessoas com deficiência.
Institucionalmente, os anos 80 e 90 deram contorno para a discussão sobre
participação social: foram criadas instituições participativas com intuito de
concretizar o controle social. Na esteira disso, nasceu, em 1999, o Conselho
Nacional de Pessoas com Deficiência (CONADE), formado por representantes
dos governos e pessoas da sociedade civil, inclusive pessoas com deficiência.
O CONADE foi e é responsável por monitorar a implementação de políticas
para pessoas com deficiência, em especial, a partir de 2011, do Plano Nacional
da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limites.
Posteriormente, em 2009, foram criados os primeiros conselhos municipais
de direitos das pessoas com deficiência (BORGES, STEIL, 2016).
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People with disabilities gathered in Canada approved the Vancouver
Declaration (1992), which says:
“We demand that governments, statutory authorities and agencies, professionals and aid and development agencies recognize disabled people
as the true experts in disability and that they consult us and directly involve us in all issues that affect our lives.”
In other words, people with disabilities are saying:
“We demand that everything that concerns us is produced with our
participation. No matter how good the intentions of non-disabled people,
public bodies, companies, social institutions or society in general, we
no longer accept to receive results forged over our heads, even if for our
benefit.”
The motto communicates the idea that no policy should be decided by any
representative without the full and direct participation of the members of
the group affected by that policy.
Thus, the essence of the motto NOTHING ABOUT US, WITHOUT US is
the concept of FULL PARTICIPATION of people with disabilities.
Institutionally, the 80’s and 90’s set the tone for the discussion on social
participation: participatory institutions were created with the aim of
achieving social control. As a result, in 1999, the National Council of People
with Disabilities (CONADE) was created, formed by representatives
of governments and people from civil society, including people with
disabilities.
CONADE was and is responsible for monitoring the implementation of
policies for people with disabilities, in particular, as of 2011, the National
Plan for People with Disabilities – Living without Limits.
Later, in 2009, the first municipal councils for the rights of people with
disabilities were created (BORGES, STEIL, 2016).
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Modelo Social de Direitos Humanos
O modelo social de direitos humanos afirma que a deficiência é uma
relação dinâmica entre a condição de saúde de um sujeito e o meio no
qual este está inserido (SEMINELLA, LOPES, 2016). Tal construção
ético-teórica surgiu em reação ao modelo biomédico de abordagem
social da deficiência, o qual afirmava a deficiência como uma condição
per se, inerente ou por natureza do sujeito.

A deficência é
uma relação
dinâmica
entre a condição
de saúde de
um sujeito e
o meio no
qual este está
inserido.

Na perspectiva de direitos humanos, o “problema da pessoa
com deficiência” não é apenas do
indivíduo deficiente, é também da
sociedade, que impõe barreira e
desabilita as capacidades das pessoas com deficiência. Consequentemente, é de responsabilidade da
sociedade e do Estado excluir ou
minimizar barreiras que impedem
a convivência, participação e igualdade de oportunidades (Idem).
Nesse sentido, a principal finalidade de políticas públicas para
Pessoas com Deficiência é excluir
ou minimizar barreiras que dificultam a realização dos direitos da
pessoa com deficiência.

Outro reflexo importante do modelo social de direitos humanos que vale
ser mencionado tem relação com a avaliação da pessoa com deficiência.
Antes, a avaliação era feita exclusivamente por médicos, os quais em sua
maioria abordavam a deficiência como patologia (doença).
Com o modelo social de direitos humanos, o protocolo de avaliação se
complexificou: as pessoas com deficiência passaram a ser avaliadas
também por uma abordagem biopsicossocial, de alçada multidisciplinar
– incluindo profissionais como psicólogos, terapeutas, assistentes
sociais, etc.
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Social Model of Human Rights
The social model of human rights states that disability is a dynamic
relationship between a subject’s health condition and the environment
in which they are inserted (SEMINELLA, LOPES, 2016). Such ethicaltheoretical construction arose in reaction to the biomedical model of
social approach to disability, which affirmed disability as a condition per
se, inherent or by nature of the subject.

Disability is
a dynamic
relationship
between a
subject’s health
condition and
the environment
in which they
are inserted.

From the perspective of human
rights, the “problem of people
with disabilities” is not only of the
disabled individual, it is also of
society, which imposes barriers
and disables the abilities of people
with disabilities. Consequently,
it is the responsibility of society
and the State to exclude or
minimize barriers that impede
coexistence, participation and
equal opportunities (Idem). In this
sense, the main purpose of public
policies for People with Disabilities
is to exclude or minimize barriers
that hinder the realization of the
rights of people with disabilities.

Another important reflection of the social model of human rights that is
worth mentioning is related to the evaluation of people with disabilities.
Before, they were evaluated exclusively by physicians, most of whom
addressed the disability as a pathology (disease).
With the social model of human rights, the evaluation protocol became
more complex: people with disabilities are also being evaluated through
a biopsychosocial approach, with a multidisciplinary team – including
professionals such as psychologists, therapists, social workers, etc.
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Tal mudança de paradigma está refletida na Classificação Internacional de
Funcionalidade (CIF), metodologia de avaliação da Organização Mundial
da Saúde (OMS) que complementou a Classificação Internacional de
Doenças, Décima Revisão (CID-10). Assumindo premissas e conceitos
do modelo social de direitos humanos, a CIF declara unir a perspectiva
social à médica para a avaliação de Pessoas com Deficiência.

Funcionalidade e Incapacidade
Funcionalidade é o resultado positivo da interação dinâmica entre a
condição de saúde do sujeito (fisiológica, física e psíquica) e o meio no
qual este está inserido, definindo a possibilidade de conviver, participar,
exercer e usufruir das oportunidades em igualdade com as demais
pessoas. A incapacidade, ao contrário, é o resultado negativo da
interação entre condição de saúde e meio social, colocando obstáculos à
convivência, participação, execução e fruição das oportunidades. Quanto
maior a funcionalidade, menor a incapacidade, e vice-versa.
Tais conceitos foram estabelecidos na Classificação Internacional de
Funcionalidade (CIF), uma inovadora forma de avaliar pessoas com
deficiência, que incorporou a noção de deficiência do modelo social de
direitos humanos.
Em resumo, a CIF tem 4 componentes associados aos domínios de saúde
e de áreas relacionadas com a saúde:
Corpo – funções de sistema orgânico e estrutura do corpo;
Atividades e Partidipações – limitação e restrição
para participar e executar atividades;
Fatores ambientais – impacto sobre todos
os componentes da funcionalidade;
Fatores pessoais e socioeconômicos –
também definem funcionalidade, mas
não estão classificados na CIF.
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This paradigm shift is reflected in the International Classification of
Functioning (ICF), a World Health Organization (WHO) assessment
methodology that complemented the International Classification of
Diseases, Tenth Revision (ICD-10). Assuming premises and concepts of
the social model of human rights, the ICF declares to unite the social and
medical perspective for the evaluation of People with Disabilities.

Functionality and Inability
Functionality is the positive result of the dynamic interaction between
the subject’s health condition (physiological, physical and psychological)
and the environment in which they are inserted, defining the possibility
of socializing, participating, exercising and enjoying opportunities on
equal conditions with other people. Inability, on the contrary, is the
negative result of the interaction between health conditions and social
environment, putting obstacles to coexistence, participation, execution
and enjoyment of opportunities. The greater the functionality, the lesser
the inability, and vice versa.
Such concepts were established in the International Classification of
Functioning (ICF), an innovative way of evaluating people with disabilities,
which incorporated the notion of disability into the social model of human
rights.
In summary, the ICF has 4 components associated with the domains of
health and health- related areas:
Body – organic system functions and body structure;
Activities and Participation – limitation and restriction
to participate and perform activities;
Environmental Factors – impact on all components
of functionality;
Personal and Socioeconomic Factors – also define
functionality, but are not classified in the ICF.
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MODELO CONCEITUAL DA CIF
Condições de Saúde
situação mental ou doença

Função e Estrutura
do corpor
(deficiência)

Atividade
(limitação)

Fatores Ambientais

Participação
(restrição)

Fatores Pessoas

Igualdade e Diferença
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH),
o sujeito de direitos é ao mesmo tempo igual e diferente. Ainda que soe
paradoxal, tal ambiguidade constitui o sujeito.
Boaventura de Souza Santos explica brilhantemente tal pressuposição:
Temos o direito de ser iguais quando a
nossa diferença nos inferioriza; e temos o
direito de ser diferentes quando a nossa
igualdade nos descaracteriza.
Daí a necessidade de uma igualdade
que reconheça as diferenças e de uma
diferença que não produza, alimente
ou reproduza as desigualdades.
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CONCEPTUAL MODEL OF THE ICF
Health Condition
mental status or disease

Function and
structure of the body
(disability)

Activity

Participation

(limitation)

Environmental factors

(restriction)

Personal factors

Equality and Difference
According to the Universal Declaration of Human Rights (UDHR),
the subject of rights is both equal and different. Although it sounds
paradoxical, such ambiguity constitutes the subject.
Boaventura de Souza Santos brilliantly explains this assumption:
We have the right to be equal when our
difference makes us inferior; and we have the
right to be different when our equality deprives
us of character.
Hence the need for an equality that
recognizes differences and a difference
that does n o t p ro d u c e , f e e d o r
reproduce inequalities.
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A questão da igualdade e da diferença é importante para as pessoas com
deficiência, que têm o direito de serem iguais, na medida em que sua
diferença as inferioriza, e diferentes, na medida em que sua igualdade as
descaracteriza.
Assim, é preciso simultaneamente reconhecer os direitos à igualdade e à
diferença dessas pessoas. Na prática, isso quer dizer garantir convivência,
participação e oportunidades iguais, ao mesmo tempo em que é levada
em consideração a demanda por tratamento diferenciado e se respeitam
diferentes modos de estar no mundo - de ser, pensar e sentir.
O direito à igualdade só se materializa quando os sujeitos são tratados
de maneira não discriminatória. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) define
discriminação como:
toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão,
que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o
reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
de pessoas com deficiência (LBI, 2015).
Discriminação é, então, ação ou omissão que tem como efeito, mesmo
que indireto, prejudicar, impedir ou anular direitos. Assim como outras
formas de discriminação, como racismo, machismo ou LGBTQI+fobia, a
discriminação de pessoas com deficiência costuma ser normalizada ou
naturalizada, muitas vezes não sendo percebida, tanto pelo discriminado
como pelo discriminador.
É importante frisar que o tratamento diferenciado de pessoas com
deficiência não configura discriminação.
Conforme explica a Convenção Mundial dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e a LBI, o apoio diferenciado por meio de modificações e ajustes
no ambiente para que sejam minimizados os ônus desproporcionais e
indevidos são formas de garantir igualdade de convivência, participação e
oportunidades.
Tais formas de “adaptação razoável” promovem a igualdade e, por isso,
quando recusadas, são discriminatórias (CPDP, 2007).
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The issue of equality and difference is important for people with disabilities,
who have the right to be equal, to the extent that their difference makes
them inferior, and different, to the extent that their equality deprives them
of their characteristics.
Thus, it is necessary to simultaneously recognize the rights to equality
and difference of these people. In practice, this means guaranteeing
coexistence, participation and equal opportunities, while taking into
account the demand for differentiated treatment and respecting different
ways of being in the world - of being, thinking and feeling.
The right to equality only materializes when subjects are treated in a
non-discriminatory manner. The Brazilian Inclusion Law (LBI) defines
discrimination as:
any form of distinction, restriction or exclusion, by action or omission,
that has the purpose or effect of harming, preventing or nullifying the recognition or exercise of the fundamental rights and freedoms of people
with disabilities (LBI, 2015).
Discrimination is, therefore, an action or omission that has the effect,
even if indirect, of harming, preventing or nullifying rights. As with other
forms of discrimination, such as racism, sexism or LGBTQI+phobia,
discrimination against people with disabilities is usually normalized or
naturalized, often not being noticed, both by the discriminated person
and the discriminator.
It is important to emphasize that the differentiated treatment of people
with disabilities does not constitute discrimination.
As explained by the World Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and the LBI, differentiated support through changes and
adjustments to the environment so that disproportionate and undue
burdens are minimized are ways to ensure equal coexistence, participation
and opportunities.
Such forms of “reasonable accommodation” promote equality and,
therefore, when refused, are discriminatory (CRPD, 2007).
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Desigualdade
O debate sobre desigualdade variou muito ao longo do tempo, em razão do
interesse acadêmico oscilante e das diferentes correntes de pensamento
que abordaram o assunto – socialistas, liberais, funcionalistas,
consequencialistas, etc. (SOUZA, 2016). Levando em consideração a
finalidade deste glossário, foi adotada uma definição genérica, capaz de
contrapor a noção ao conceito de pobreza anteriormente apresentado:
A desigualdade é um conceito relacional,
o que quer dizer que não deve ser
pensada enquanto situação de renda
ou oportunidades de um indivíduo,
na verdade, diz sobre a diferença
de renda e opor tunidades entre
indivíduos em uma sociedade
(NERI, 2018).
O Brasil é um bom exemplo de país d e s i g u a l . Conforme mostra o
PIB, indicador que mede o tamanho da economia, somos uma nação rica.
Ao mesmo tempo, somos extremamente desiguais - ocupamos a “ilustre”
posição de sétimo país mais desigual do mundo, segundo o Coeficiente
de Gini de 2019, ficando atrás apenas de Moçambique, Lesoto, República
Centro-Africana, Zâmbia, Namíbia e África do Sul*.
Uma análise quantitativa por decis de renda - que divide os brasileiros em
10 faixas de renda - mostra que o primeiro decil, dos 10% mais ricos, tem
43% do total da renda de todos os decis. Os 10% mais ricos recebem 36x
mais do que aqueles que estão no último decil de renda.
A situação é ainda mais alarmante quando olhamos para o 1% mais rico,
que ganha 280 vezes mais do os que estão no primeiro decil de renda,
os mais pobres. Em termos salariais, o 1% dos brasileiros mais ricos
recebem em média 28.595 reais, ao passo em que os mais pobres do
primeiro decil recebem em média 160 reais. A desigualdade de renda
varia também conforme cor, gênero, grau de escolaridade, entre outros
fatores, refletindo problemas estruturais da sociedade.
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Inequality
The debate on inequality has varied a lot over time, due to fluctuating
academic interest and the different currents of thought that have addressed
the subject – socialists, liberals, functionalists, consequentialists, etc.
(SOUZA, 2016). Taking into account the purpose of this glossary, a
generic definition was adopted, capable of contrasting the notion with the
concept of poverty previously presented:
Inequality is a relational concept, which
means that it should not be thought of
as an individual’s income or opportunities situation, in fact, it is about the
difference in income and opportunities between individuals in a society
(NERI, 2018).

Brazil is a good example of an unequal country. As the GDP
- an indicator that measures the size of the economy - shows, we are
a rich nation. At the same time, we are extremely unequal - we occupy
the “remarkable” position of the seventh most unequal country in the
world, according to the 2019 Gini Coefficient, behind only Mozambique,
Lesotho, Central African Republic, Zambia, Namibia and South Africa*.
A quantitative analysis by income deciles - which divides Brazilians into
10 income groups - shows that the first decile, of the richest 10%, has
43% of the total income of all deciles. The richest 10% earn 36x more than
those in the bottom income decile.
The situation is even more alarming when we look at the richest 1%, who
earn 280 times more than those in the first income decile, the poorest.
In terms of wages, the richest 1% of Brazilians receive an average of
28,595 reais, while the poorest in the first decile receive an average of 160
reais. Income inequality also varies according to color, gender, level of
education, among other factors, reflecting structural problems in society.
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A medida mais utilizada para aferir
desigualdade, o Coeficiente de Gini,
considera apenas inputs de renda.
No entanto, como mencionado, a
desigualdade também se expressa e
pode ser mensurada nas diferentes
oportunidades entre indivíduos em
uma sociedade. Nesse caso, são contempladas desigualdades educacionais, culturais, de acesso à saúde e
ao trabalho, entre outras, as quais se
relacionam com a renda, mas não se
limitam a ela.
A título de ilustração de desigualdade entre as pessoas com deficiência,
de acordo com o Sumário Executivo do “Retratos da Deficiência no
Brasil”, 2003, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a taxa de pessoas
com deficiência que nunca tiveram acesso à escola é maior do que a de
pessoas sem deficiência, respectivamente, 21,6% e 16,3%.

Pobreza
Conceituar pobreza é uma tarefa complexa, pois há diferentes noções
imbuídas de distintas visões de mundo. A abordagem mais conhecida é
a econômica, vista predominantemente como ausência ou pouca renda
- tendo como efeito condições precárias de consumo de bens e serviços
(MEDEIROS, 2012).
Dentro das abordagens econômicas, há diferentes conceitos e formas de
operacionalizar conceitos para separar pobres de não pobres ou estabelecer
um padrão mínimo de condição de vida e bem-estar. A crescente crítica aos
modelos e parâmetros econômicos para aferir fenômenos sociais trouxe
novas abordagens. Dentre elas, duas são interessantes para nós. Primeiro
a que considera pobreza como falta de necessidades básicas, como
saneamento básico, acesso à saúde, educação, moradia, alimentação,
transporte, entre outros direitos fundamentais que, ausentes, separam
condições de vidas dignas e indignas.
31

The most used measure to assess
inequality, the Gini Coefficient, considers only income inputs. However, as mentioned, inequality is also
expressed and can be measured in
the different opportunities between
individuals in a society. In this case,
educational, cultural, access to health
and work inequalities are contemplated, among others, which are related to - but not limited to - income.
As an example of inequality among people with disabilities, according
to the Executive Summary of “Portraits of Disability in Brazil”, 2003, by
the Getúlio Vargas Foundation (FGV), the rate of people with disabilities
who never had access to school is higher than that of people without
disabilities, respectively, 21.6% and 16.3%.

Poverty
Conceptualizing poverty is a complex task, as there are different notions
imbued with different worldviews. The best known approach is the
economic one, seen predominantly as an absence of or low income resulting in precarious conditions of consumption of goods and services
(MEDEIROS, 2012).
Within economic approaches, there are different concepts and ways
to operationalize concepts to separate the poor from the non-poor or
to establish a minimum standard of living conditions and well-being.
The growing criticism of economic models and parameters to measure
social phenomena has brought new approaches. Among them, two are
interesting for us. First, the one that considers poverty as a lack of basic
needs, such as basic sanitation, access to health, education, housing,
food, transport, among other fundamental rights that, when absent,
separate decent and undignified living conditions.
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A visão de Amartya Sen (2000) compreende pobreza como uma “privação
das capacidades básicas de um indivíduo” (CRESPO e GUROVITZ, 2010).
Por “capacidade” se entende liberdade de escolha, o que oferece à pessoa
oportunidades para alcançar situações por ela desejáveis. Em outras palavras, pobreza é a negação de oportunidades e escolhas que são básicas ao
desenvolvimento humano e para se viver uma vida com dignidade.
Assim, pode-se entender pobreza como ausência ou pouca renda e falta de
necessidades básicas ou direitos fundamentais para se viver em condição de
bem-estar, o que faz com que os indivíduos usufruam de maneira desigual
de capacidades e escolhas.

Risco
O conceito de risco assume diferentes acepções a depender da filiação
teórico-conceitual com a qual se dialoga. Assim como o conceito
de vulnerabilidade, o debate é dividido principalmente entre os
teóricos do Banco Mundial - sobretudo Moser - e o sociólogo
Robert Castel (IPEA, 2018).
Para ser mais didático, neste glossário separamos
os verbetes de vulnerabilidade e risco, embora apareçam nas duas abordagens dentro de uma mesma discussão. Para os teóricos do Banco Mundial, riscos são eventos imprevisíveis, como
catástrofes ambientais e crises alimentares,
sanitárias e políticas que causam prejuízos
consideráveis no acesso de indivíduos a
bens e serviços (ativos).
Ao mesmo tempo, eventos como esses
inviabilizam ou dificultam que os indivíduos manejem bem seus ativos para lidar
com situações de risco.
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Amartya Sen’s (2000) view understands poverty as a “deprivation of an
individual’s basic capabilities” (CRESPO and GUROVITZ, 2010). “Capability” means freedom of choice, which offers the person opportunities
to reach situations that they desire. In other words, poverty is the denial
of opportunities and choices that are basic to human development and to
living a life with dignity.
Thus, poverty can be understood as absence of or low income and lack
of basic needs or fundamental rights to live in conditions of well-being,
which makes individuals unequally enjoy capabilities and choices.

Risk
The concept of risk takes on different
meanings depending on the theoreticalconceptual affiliation with which it dialogs.
As with the concept of vulnerability, the
debate is mainly divided between World
Bank theorists - especially Moser - and
sociologist Robert Castel (IPEA, 2018).
To be more didactic, in this glossary
we separate the items of vulnerability
and risk, although they appear in the
two approaches within the same discussion.
For World Bank theorists, risks are unpredictable
events, such as environmental catastrophes
and food, health and political crises that cause
considerable damage to individuals’ access to
goods and services (assets).
At the same time, events like these make it unfeasible
or difficult for individuals to manage their assets well
to deal with risky situations.
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Castel aborda o conceito de uma forma diferente, uma vez que considera
que os riscos são decorrentes de processos e contradições sociais como
desemprego e incapacidade para o trabalho. Por serem as próprias
forças sociais que causam eventos de risco, não configuram eventos
completamente imprevisíveis, ao contrário, podem ser prospectados ou
previamente delimitados (MIGUEL, 2015).
Ele aponta que os riscos foram minimizados devido às políticas sociais do
pós-guerra que vigoraram até meados dos anos 70. Posteriormente a isso,
com ao mesmo tempo o enfraquecimento das políticas de seguridade
social, o aumento do desemprego e precarização nas condições de
trabalho, os riscos aumentaram na sociedade contemporânea.
Vale mencionar que o autor está olhando para o contexto dos países
desenvolvidos - principalmente dos europeus - e que no Brasil não
aconteceu da mesma maneira. Por um lado, a abordagem dos
teóricos do Banco Mundial é interessante
porque é abrangente, permite pensar os riscos
para além da questão do trabalho, através
de ativos como acesso à saúde, educação,
alimentação, moradia, entre outros.
Por outro lado, tem uma abordagem individualizada que desassocia os riscos dos
processos e contradições sociais.
Castel tem uma abordagem mais promissora nesse sentido, na medida em que
permite conceber efeito e distribuição
desigual dos riscos conforme a estrutura
social vigente (IPEA, 2018).
Na esteira de Castel, considera-se fundamental não desassociar o debate
dos marcadores sociais da diferença, quer dizer, das relações desiguais
e hierárquicas entre pessoas, principalmente em um país como o Brasil,
historicamente marcado por relações coloniais de poder, misóginas e
machistas, fóbicas com outras formas de afetividade e violentas com o
diferente.
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Castel approaches the concept in a different way, since he considers
that the risks arise from social processes and contradictions such as
unemployment and incapacity for work. As the social forces themselves
cause risky events, they do not configure completely unpredictable
events, on the contrary, they can be prospected or previously delimited
(MIGUEL, 2015).
He points out that the risks were minimized due to post-war social policies
that lasted until the mid-1970s. Afterwards, with the simultaneous
weakening of social security policies, the increase in unemployment
and precarious working conditions, the risks increased in contemporary
society.
It is worth mentioning that the author is looking at the context of developed
countries - mainly European - and that in Brazil it did not happen in the
same way. On the one hand, the approach of the World Bank theorists
is interesting because it is comprehensive, it allows us
to think about risks beyond the issue of work, through
assets such as access to health, education, food,
housing, among others.
On the other hand, it has an individualized approach
that disassociates risks from social processes and
contradictions.
Castel has a more promising approach in
this regard, as it allows for an unequal
effect and distribution of risks to be
conceived according to the current
social structure (IPEA, 2018).
According to Castel, it is considered essential not to disassociate the
debate from the social markers of difference, that is, from unequal and
hierarchical relations between people, especially in a country like Brazil,
historically marked by colonial, misogynistic and sexist relations of power,
phobic with other forms of affection and violent with the different.
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Vulnerabilidade Social
Assim como outros conceitos, o conceito de vulnerabilidade social não
apresenta uma definição unívoca e consolidada na literatura acadêmica.
Apesar da polissemia do conceito, a discussão sobre vulnerabi
lidade social se dividiu em duas grandes abordagens: i) a ideia
de vulnerabilidade de ativos, consagrada por Moser (1998)
em trabalho para o Banco Mundial e posteriormente disseminada em outros estudos do Banco e da comunidade internacional do desenvolvimento; e ii) o conceito de vulnerabilidade do sociólogo francês Castel (IPEA, 2018).
Na visão dos teóricos do Banco Mundial,
a vulnerabilidade se expressa como:
1) Falta de ativos, o que quer dizer a ausência de bens materiais e simbólicos (capital
social, capital cultural, educação, moradia,
saneamento, saúde, entre outros).
2) Falta de capacidade dos indivíduos de lidarem com os ativos que têm em situações de
risco.

Nessa abordagem a vulnerabilidade se apresenta como falta, a qual é
suprida se ativos são adquiridos ou se os indivíduos lidam melhor com os
ativos que têm disponíveis. Tal definição, por um lado, permite identificar
elementos que constituem a vulnerabilidade (na linguagem econômica
chamados de ativos), além de com maior facilidade mensurar sua falta
ou ausência. Por outro lado, dá ênfase ao indivíduo, desconsiderando
processos sociais, políticos e econômicos produtores de vulnerabilidade.
Assim, tende a desresponsabilizar a sociedade pela produção e pela
superação da vulnerabilidade.
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Social Vulnerability
Like other concepts, the concept of social vulnerability does not have a
univocal and consolidated definition in academic literature.
Despite the polysemy of the concept, the discussion on social
vulnerability was divided into two broad approaches: i) the
idea of asset vulnerability, enshrined by Moser (1998) in a
paper for the World Bank and later disseminated in other
studies of the Bank and the international development
community; and ii) the concept of vulnerability of
French sociologist Castel (IPEA, 2018).

In the view of World Bank theorists,
vulnerability is expressed as:
1) Lack of assets, which means the absence of
material and symbolic goods (social capital, cultural
capital, education, housing, sanitation, health, among
others).
2) Lack of capacity of individuals to deal with the
assets they have in risky situations.

In this approach, vulnerability is presented as a shortage, which is supplied
if assets are acquired or if individuals deal better with the assets they have
available. This definition, on the one hand, makes it possible to identify
elements that constitute vulnerability (in economic language called assets),
in addition to making it easier to measure their lack or absence. On the
other hand, it emphasizes the individual, disregarding social, political and
economic processes that produce vulnerability.
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Diferentemente dos teóricos do Banco Mundial, a abordagem de Castel
(1997) considera processos sociais produtores de vulnerabilidade.
O sociólogo criou uma tipologia com três zonas de inserção social:
I. Zona de integração – combina as inserções em
trabalho estável com relações de proximidade fortes;
II. Zona de vulnerabilidade – localizada entre os dois
polos e delimitada pela inserção precária no trabalho e
pela fragilidade das relações de proximidade;
III. Zona de desfiliação – situada no polo oposto e
marcada pelo não trabalho e pelo isolamento relacional
(caso dos indivíduos levados à mendicância, dos semteto, entre outros)
Desse modo, os indivíduos de uma sociedade se
localizam em uma das três zonas conforme duas condições:
1) Inserção no mercado de trabalho – trabalho estável,
trabalho precário e não trabalho;
2) Qualidade das relações de proximidade (rede de
amparo) – fortes, fracas ou de isolamento social.
Essa visão parte das transformações contemporâneas
do trabalho, responsáveis por aumentar o desemprego e precarizar as condições trabalhistas, tendo
um crescimento tanto dos vulneráveis como dos
desfiliados.
Ademais, as relações de proximidade e redes de
amparo também foram alteradas, tornando-se
mais frágeis em razão do modelo de urbanização
das cidades e da crise de valores sindicais e de
solidariedade. (CASTEL, 1997).
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Unlike World Bank theorists, Castel’s (1997) approach considers
vulnerability-producing social processes. The sociologist created a
typology with three zones of social insertion:
I. Integration zone – combines insertions in stable work
with strong close relationships; also define functionality,
but are not classified in the ICF.
II. Vulnerability zone – located between the two poles
and delimited by the precarious insertion in work and
the fragility of close relationships;
III. Disaffiliation zone – located at the opposite pole and
marked by no work and relational isolation (in the case
of individuals led to begging, the homeless, among
others)
Thus, individuals in a society are located
in one of three zones according to two conditions:
1) Insertion in the labor market – stable work,
precarious work and no work
2) Quality of close relationships (support network)
– strong, weak or social isolation.
This vision is based on contemporary changes in work,
which are responsible for increasing unemployment
and precarious working conditions, with a growth of
both the vulnerable and the unaffiliated.
Furthermore, the close relationships and support
networks were also changed, becoming more
fragile due to the urbanization model of cities
and the crisis of union and solidarity values.
(CASTEL, 1997).
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No Brasil, sabe-se quem são os historicamente colocados à margem
do (bom) emprego e da assistência. São sobretudo negros, pobres,
transexuais, indígenas, entre outros. A maneira pela qual o país se
consolidou, com herança colonial, escravocrata e poucos esforços em
prol de justiça social, produziu pobreza e vulnerabilidade principalmente
para essas pessoas, seja em termos de ativos ou inserção social.

As pessoas com deficiência,
em especial as que partilham
de outros marcadores
sociais da diferença,
têm um histórico de
vulnerabilidade, já
que costumam estar
mais desprovidas
de bens materiais
e
simbólicos
em comparação
com as demais
pessoas e mais
afastadas do
convívio social
(NERI, 2003).
Desse modo, o conceito de vulnerabilidade empregado aqui
entende que a vulnerabilidade é socialmente
produzida, relacionando-se com os processos de precarização do trabalho, com a fragilização
de relações de proximidade (CASTEL, 1997) e com os marcadores
sociais da diferença.
Ao mesmo tempo, consideramos importante a abordagem de Moser
(1998) por ser mais abrangente, permitindo conceber a vulnerabilidade
como ausência de bens e serviços (materiais e simbólicos) ou direitos
fundamentais - os quais deveriam ser garantidos pelo Estado.
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In Brazil, we know who are the ones historically placed on the margins
of (good) employment and assistance. They are mainly black, poor,
transsexual, indigenous, among others. The way in which the country was
consolidated, with a colonial, slavery heritage and few efforts in favor of
social justice, produced poverty and vulnerability mainly for these people,
whether in terms of assets or social inclusion.

People with disabilities, especially
those who share other social markers of difference, have a history of
vulnerability, as they tend to be more
deprived of material and symbolic goods compared to other
people and more removed
from social life (NERI, 2003).

Thus, the concept of vulnerability used here understands that vulnerability is
socially produced, relating
to the processes of precariousness of work, with the
weakening of close relationships (CASTEL, 1997) and
with the social markers of
difference.
At the same time, we consider Moser’s (1998) approach to be important
because it is more comprehensive, allowing us to conceive of vulnerability
as the absence of goods and services (material and symbolic) or
fundamental rights - which should be guaranteed by the State.
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Vulnerabilidade social
sob a ótica econômica
A literatura econômica geralmente aborda o conceito de vulnerabilidade
estritamente pela renda, o que, apesar de ser relevante, não é o único
determinante da vulnerabilidade.

As análises
monetárias para
vulnerabilidade
não dão toda
dimensão de
vulnerabilidade.

Na visão econômica, o precário
acesso à renda causa sujeitos
privados ou com mais dificuldade
de acesso a meios, bens e serviços
(CARMO e GUIZARDI, 2018).
De acordo com Oliveira (1995), a
definição econômica de vulnerabilidade social é “insuficiente e incompleta”, porque não especifica
as condições pelas quais os diferentes grupos sociais passam a ser
grupos vulneráveis.

Há também uma crítica recorrente da
literatura econômica a respeito do uso de
métricas monetárias (por exemplo, variação
de renda, renda per capita) para medir o
nível de vulnerabilidade. Apontam que as
análises monetárias não dão conta de
toda a dimensão da vulnerabilidade.
Ao contrário, a vulnerabilidade é multidimensional, se relacionando desde
questões econômicas até questões
sociais e relacionais.
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Social vulnerability from
an economic perspective
The economic literature generally addresses the concept of vulnerability
strictly by income, which, despite being relevant, is not the only
determinant of vulnerability.

Monetary analyses
do not account for
the full dimension
of vulnerability.

In the economic view, the precarious access to income causes individuals who are deprived of or have
more difficulty in accessing means,
goods and services (CARMO and
GUIZARDI, 2018).
According to Oliveira (1995), the
economic definition of social vulnerability is “insufficient and incomplete” because it does not
specify the conditions under which
different social groups become
vulnerable groups.

There is also a recurrent criticism of the
economic literature regarding the use of
monetary metrics (eg, income variation,
per capita income) to measure the level of
vulnerability. They point out that monetary
analyses do not account for the full dimension of vulnerability.
On the contrary, vulnerability is multidimensional, relating from economic issues to social and relational issues.
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Assistencialismo
De acordo com Sposati (2018), assistencialismo é principalmente
caracterizado por 1) reforçar o papel do doador, isto é, pessoalizar a ação,
atribuindo a uma ou a poucas pessoas o mérito e o poder de decidir sobre
inclusão e exclusão e 2) distanciar a ação do campo dos direitos.

Assistencialismo
é oposto
à assitência
social.

Ainda que algumas vezes confundidos, é importante ressaltar que
o assistencialismo é oposto à assistência social. A assistência social tem como o objetivo implementar a seguridade social, através de
um “conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde,
à previdência e à assistência social” (CF, 1988).

Outro importante aspecto das práticas assistencialistas é o seu
funcionamento na base da tutela, e não da autonomia cidadã
(SPOSATI,2018).
Segundo os sociólogos Franco (1983) e Leal (1975), as relações
assistencialistas, especialmente no Brasil, assemelham-se ao
paternalismo e ao coronelismo, na medida em que prendem os
beneficiários de uma ação ao doador, seja como dependentes de “boa
vontade”, seja como devedores.
Esse tipo de relação entre tutor e tutelado não costuma trabalhar em
prol da garantia de direitos e fortalecimento da autonomia cidadã,
pelo contrário, costuma denunciar e desacreditar no papel do
Estado, colocando-se como opção para “cuidar” dos deficientes,
mais desfavorecidos e marginalizados. Como exemplo, tem-se ações
filantrópicas, que em muitos casos põem os holofotes no doador e
promovem ações descontinuadas.
45

Assistentialism
According to Sposati (2018), assistentialism is mainly characterized by 1)
reinforcing the role of the donor, that is, personalizing the action, attributing
to one or a few people the merit and power to decide on inclusion and
exclusion and 2) distancing the action from the field of rights.

Assistentialism
is opposed
to social
assistance.

Although they are sometimes confused, it is important to emphasize
that assistentialism is opposed
to social assistance. Social assistance aims to implement social security through an “integrated set
of initiatives by public authorities
and society, aimed at ensuring the
rights related to health, social security and social assistance”
(CF, 1988).

Another important aspect of assistentialist practices is their functioning
on the basis of guardianship, and not citizen autonomy (SPOSATI, 2018).
According to sociologists Franco (1983) and Leal (1975), assistentialist
relations, especially in Brazil, are similar to paternalism and coronelism,
insofar as they bind the beneficiaries of an action to the donor, either as
dependent on “good will “, or as debtors.
This type of relationship between tutor and tutored does not usually
work in favor of guaranteeing rights and strengthening citizen
autonomy, on the contrary, it tends to denounce and discredit the role
of the State, putting itself as an option to “take care” of the disabled,
the underprivileged and the marginalized. As an example, there are
philanthropic actions, which in many cases put the spotlight on the
donor and promote discontinued actions.
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Capacitismo
O termo capacitismo é relativamente novo e pouco utilizado no Brasil.
Ganhou notoriedade nos Estados Unidos na década de 1980, durante
os movimentos pelos direitos das Pessoas com Deficiência. Em termos
gerais, o capacitismo se refere ao preconceito que tem como base a
capacidade de outras pessoas, principalmente quando se trata da parcela
da população que tem algum tipo de deficiência.
Uma atitude capacitista diz respeito não apenas à discriminação e
opressão, mas também à acessibilidade e falta de um olhar plural para a
existência humana. Além disso, esse preconceito exclui todas as pessoas
que não se encaixam em um padrão considerado “normal”.
Podemos evitar uma atitude capacitista?
Sim! Devido à falta de conhecimento das pessoas em geral, é comum
gerar atos discriminatórios contra as pessoas com deficiência, mesmo
sem intenção.
Para evitar que essa atitude ocorra, é preciso conhecer expressões
capacitistas que se deve excluir imediatamente do vocabulário, tais como:
“Que mancada”
“Estou cego de raiva”
“Você é surdo ou cego?”
“Você é retardado?” ou “Imbecil” ou “Idiota”
“Para de fingir demência”
“Fica aí dando uma de João sem braço”
“Não tenho braço/perna para isso”
“Desculpa do aleijado é a muleta”
“Mais perdido que cego em tiroteio”
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Ableism
The term “capacitismo” (ableism) is relatively new and little used in Brazil. It
became notorious in the United States in the 1980s during the movements
for the rights of People with Disabilities. In general terms, ableism refers
to prejudice based on the ability of other people, especially when it comes
to the portion of the population that has some type of disability.
An ableist attitude concerns not only discrimination and oppression, but
also accessibility and lack of a plural look at human existence. Furthermore,
this prejudice excludes all people who do not fit into a pattern considered
“normal”.
Can we avoid an ableist attitude?
Yes! Due to the lack of knowledge of people in general, it is common
to generate discriminatory acts against people with disabilities, even
unintentionally.
To prevent this attitude from occurring, it is necessary to know ableist
expressions that should be immediately excluded from the vocabulary,
such as:
“Are you crazy?”
“A blind date”
“Are you blind?”
“He’s retarded” or “Idiot” or “Stupid”
“This is a mad house”
“This is so lame”
“A dumb person”
“Fall on deaf ears”
“I’m having a bipolar day”
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Equidade
Refere-se à igualdade de oportunidades a todas as pessoas, por meio de
correções e ajustes pautados em prioridades e condições específicas de
cada pessoa. É um conceito que não concorda com uma justiça “cega”,
igual para todos, mas sim uma justiça que observe as necessidades
individuais, e desenvolva estratégias sociais para a inclusão de todos.
A equidade, por outro lado, reconhece que não somos todos iguais, que
nem todos começamos do mesmo lugar e que é preciso ajustar esse
“desequilíbrio”.
A noção de equidade está relacionada, portanto, a dar às pessoas o que
elas precisam, de modo que, assim, todos tenham, realmente, acesso às
mesmas oportunidades. Isso significa dar mais para quem precisa mais,
de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias.

Equidade e igualdade
nas organizações
Tanto equidade quanto igualdade são
conceitos que levam a diferentes
caminhos que podem nos levar a ter
posturas completamente diferentes
e agir com base em uma ou em
outra no ambiente corporativo,
apresentando resultados distintos.
O foco na equidade é o que possibilita
que todos tenham as mesmas
oportunidades e, portanto, é o fator
determinante para que uma organização
seja realmente diversa e inclusiva.
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Equity
Refers to equal opportunities for all people, through corrections and
adjustments based on priorities and specific conditions of each person. It
is a concept that does not agree with a “blind” justice, equal for all, but a
justice that observes individual needs, and develops social strategies for
the inclusion of all.
Equity, on the other hand, recognizes that we are not all the same, that we
do not all start from the same place, and that this “imbalance” needs to
be adjusted.
The notion of equity is therefore related to giving people what they need,
so that everyone really has access to the same opportunities. This means
giving more to those who need it most, proportionately and suited to their
circumstances.

Equity and equality
in organizations
Both equity and equality are concepts that
lead to different paths that can lead us to
have completely different postures
and act based on one or the other
in the corporate environment, with
different results.
The focus on equity is what makes
it possible for everyone to have the
same opportunities and, therefore,
is the determining factor for an
organization to be truly diverse and
inclusive.
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Acessibilidade de Barreiras
A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), ou Estatuto da Pessoa com Deficiência,
define acessibilidade como:
possibilidade e alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias,
bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso
público ou privado, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida (LBI, 2015).
Ou seja: é a possibilidade de transitar e usar os mais diversos
equipamentos da convivência e da participação social.
Segundo a LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, barreiras são
fatores ambientais ou externos relacionados com o meio físico, social e
atitudinal que impedem a plena convivência, participação e igualdade
de oportunidades de pessoas com deficiência. São, por exemplo, um
ambiente físico inacessível ou pouco acessível, falta de tecnologia de
assistência apropriada ou atitudes negativas das pessoas perante a
deficiência.
Há as seguintes categorias de barreiras:
Barreiras urbanísticas – em vias e espaços públicos ou
privados de uso coletivo;
Barreiras arquitetônicas – em prédios públicos ou
privados;
Barreiras de transporte – no sistema de transportes;
Barreiras de comunicação ou informação – impedimentos
na expressão ou recebimento de mensagens;
Barreiras atitudinais – atitudes ou comportamentos que prejudiquem
a convivência e participação de pessoas com deficiência em situação de
igualdade;
Barreiras tecnológicas – impedimentos ao acesso à tecnologia.
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Accessibility of Barriers
The Brazilian Inclusion Law (LBI), or the Statute of People with Disabilities,
defines accessibility as:
possibility and reach for the use, with safety and autonomy, of spaces,
furniture, urban equipment, buildings, transport, information and communication, including their systems and technologies, as well as other
services and facilities open to the public, for public or private use, both
in urban and rural areas, by people with disabilities or reduced mobility
(LBI, 2015).
In other words: it is the possibility of moving around and using the
most diverse equipment for coexistence and social participation.
According to the LBI, or the Statute of People with Disabilities, barriers
are environmental or external factors related to the physical, social and
attitudinal environment that impede the full coexistence, participation and
equal opportunities of people with disabilities. They are, for example, an
inaccessible or not so accessible physical environment, lack of appropriate
assistive technology or people’s negative attitudes towards disability.
There are the following categories of barriers:
Urban barriers – on public or private roads and spaces
for collective use;
Architectural barriers – in public or private buildings;
Transport barriers – in the transport system;
Communication or information barriers –
impediments to the expression or receipt of messages;
Attitudinal barries – attitudes or behaviors that
hinder the coexistence and participation of people with
disabilities on equal conditions;
Technological barriers – impediments to access to
technology.

52

De acordo com o modelo social de direitos humanos, os esforços da sociedade
e do Estado para promover a inclusão de pessoas com deficiência devem ser
voltados para a eliminação ou diminuição de barreiras. O objetivo é tornar
os meios cada vez mais em ambientes facilitadores, ou seja, promovedores
da convivência e participação, por meio da remoção de barreiras e
disponibilização de facilitadores, de assistência humana ou tecnológica.

Desenho Universal

O conceito de Desenho Universal se desenvolveu entre os profissionais
da área de arquitetura na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados
Unidos, com o objetivo de definir um projeto de produtos e ambientes para
ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade
de adaptação ou projeto especializado para pessoas com deficiência.
O projeto universal é o processo de criar produtos que são acessíveis
para todas as pessoas, independentemente de suas características
pessoais, idade ou habilidades. Os produtos universais acomodam uma
escala larga de preferências e de habilidades individuais ou sensoriais
dos usuários. A meta é que qualquer ambiente ou produto poderá ser
alcançado, manipulado e usado, independentemente do tamanho do
corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade.
O Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que
dele necessitam; é desenhado para todas as pessoas. A ideia do Desenho
Universal é, justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos
especiais para pessoas com deficiências, assegurando que todos possam
utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e
objetos.
Normativas, Legislações e Políticas Públicas – Pessoas com Deficiência
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According to the social model of human rights, the efforts of society
and the State to promote the inclusion of people with disabilities must
be aimed at eliminating or reducing barriers. The objective is to make
the media increasingly facilitating environments, that is, promoting
coexistence and participation, through the removal of barriers and the
availability of facilitators, human or technological assistance.

Universal Design

The concept of Universal Design was developed among professionals
in the field of architecture at the University of North Carolina, in the
United States, with the objective of defining a design of products and
environments to be used by everyone, to the maximum extent possible,
without the need for adaptation or a specialized design for people with
disabilities.
Universal design is the process of creating products that are accessible
to all people, regardless of their personal characteristics, age or abilities.
Universal products accommodate a wide range of users’ individual or
sensory preferences and abilities. The goal is that any environment
or product can be reached, manipulated and used, regardless of the
individual’s body size, posture or mobility.
Universal Design is not a technology aimed only at those who need it; is
designed for all people. The idea of the Universal Design is precisely to
avoid the need for special environments and products for people with
disabilities, ensuring that everyone can safely and autonomously use the
various built spaces and objects.
Regulations, Legislation and Public Policies – People with Disabiliti

54

Convenção Mundial das
Pessoas com Deficiência
É um instrumento internacional de direitos humanos, aprovado pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, e que
tem por finalidade proteger os direitos e a dignidade das pessoas com
deficiência. As Partes da Convenção são obrigadas a promover, proteger
e assegurar o exercício pleno dos direitos humanos das pessoas com
deficiência e assegurar que gozem de plena igualdade perante a lei. O
texto da convenção foi promulgado pelo Brasil em 25 de agosto de 2009.
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa com
Deficiência

LEI No 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.
Instituiu a Lei Brasileira de Inclusão, também denominada Estatuto
da Pessoa com Deficiência. Ela é a adaptação da Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU à legislação brasileira e trata
da acessibilidade e da inclusão em diferentes aspectos da sociedade.
Essa lei afirma a autonomia e a capacidade dos cidadãos com deficiência
para exercício dos atos da vida civil em condições de igualdade com as
demais pessoas.

Classificação Internacional
de Funcionalidade (CIF)
Trata-se da Classificação Internacional de Funcionalidade firmada pela
OMS. Tem como objetivo geral proporcionar uma linguagem unificada
e padronizada como um sistema de descrição da saúde e de estados
relacionados à saúde. Ela define os componentes da saúde e alguns
componentes do bem-estar relacionados à saúde (tais como educação
e trabalho); os domínios são descritos com base na perspectiva do
corpo, do indivíduo e da sociedade em duas listas básicas: (1) Funções
e Estruturas do Corpo, e (2) Atividades e Participação. Como uma
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World Convention of
Persons with Disabilities
It is an international human rights instrument, approved by the General
Assembly of the United Nations on December 13, 2006, and whose
purpose is to protect the rights and dignity of people with disabilities.
Parties to the Convention are required to promote, protect and ensure
the full exercise of the human rights of people with disabilities and ensure
that they enjoy full equality before the law. The text of the convention was
promulgated by Brazil on August 25, 2009.
Brazilian Inclusion Law (LBI) or Statute of People with Disabilities

LAW No. 13.146, OF JULY 6, 2015.
Instituted the Brazilian Inclusion Law, also known as the Statute of
People with Disabilities. It is the adaptation of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities to Brazilian legislation and deals with
accessibility and inclusion in different aspects of society. This law affirms
the autonomy and capacity of citizens with disabilities to exercise civil
acts on an equal basis with other people.

International Classification
of Functioning (ICF)
It is the International Classification of Functioning signed by the WHO. Its
general objective is to provide a unified and standardized language as a
system for the description of health and health-related states. It defines
the components of health and some health-related components of wellbeing (such as education and work); the domains are described from the
perspective of the body, the individual and society in two basic lists: (1)
Functions and Structures of the Body, and (2) Activities and Participation.
As a classification, the ICF systematically groups what a person with an
illness or disorder does or can do.
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classificação, a CIF agrupa sistematicamente o que uma pessoa com
uma doença ou transtorno faz ou pode fazer. A CIF também relaciona os
fatores ambientais que interagem com todos esses construtos. Nesse
sentido, ela permite ao usuário registrar perfis úteis da funcionalidade,
incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios.

CONADE
É um órgão superior de deliberação colegiada, criado para acompanhar
e avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da
pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde,
trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer
e política urbana dirigidas a esse grupo social. O Conade faz parte da
estrutura básica do Ministério dos Direitos Humanos.

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – Viver sem Limites
Foi lançado no dia 17 de novembro de 2011 (Decreto no 7.612), com o objetivo de implementar
novas iniciativas e intensificar ações que atualmente já são desenvolvidas pelo governo em
benefício das pessoas com deficiência.
Com esse plano, o Governo Federal
ressalta o compromisso do Brasil
com as prerrogativas da
Convenção da ONU s o b re
o s D i re i t o s d a s Pessoas
com Deficiência, ratificada
pelo nosso país com equivalência de emenda constitucional.
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The ICF also lists the environmental factors that interact with all these
constructs. In this sense, it allows the user to record useful profiles of
individuals’ functionality, disability and health in various domains.

CONADE
It is a higher collegiate decision-making body, created to monitor and
assess the development of a national policy for the inclusion of people
with disabilities and sectorial policies on education, health, work, social
assistance, transport, culture, tourism, sport, leisure and urban politics
aimed at this social group. Conade is part of the basic structure of the
Ministry of Human Rights.

National Plan for the Rights of Persons
with Disabilities – Living without Limits
It was launched on November 17, 2011 (Decree
No. 7612), with the objective of implementing
new initiatives and intensifying actions that are
currently being developed by the government for
the benefit of people with disabilities.
With this plan, the Federal Government
emphasizes Brazil’s commitment to the
prerogatives of the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities,
ratified by our country with constitutional
amendment equivalence.
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Rede de cuidado da
Pessoa com Deficiência
A rede busca ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com
deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável;
intermitente ou contínua no Sistema Único de Saúde (SUS). Promovendo
cuidados em saúde, especialmente os trabalhos de reabilitação auditiva,
física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências, a Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência busca também desenvolver ações
de prevenção e de identificação precoce de deficiências nas fases pré,
peri e pós-natal, infância, adolescência e vida adulta.

Os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
São um apelo universal da Organização das Nações Unidas à ação para
acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as
pessoas tenham paz e prosperidade. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas Sobre
Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro, em 2012. O objetivo foi
produzir um conjunto de objetivos que suprisse os desafios ambientais,
políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta.
Os ODS substituem os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),
que iniciaram um esforço global em 2000 para combater a indignidade da
pobreza. Os ODM estabeleceram objetivos mensuráveis, universalmente
acordados, para combater a pobreza extrema e a fome, prevenir doenças
mortais e expandir a educação primária para todas as crianças, entre
outras prioridades de desenvolvimento.
Esses 17 objetivos, construídos sobre os sucessos de desenvolvimento
do Milênio, também incluem novas áreas, tais como mudança climática,
desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça,
entre outras prioridades. Os objetivos são interligados – muitas vezes a
chave para o sucesso de um envolverá abordar questões mais comumente
associadas a outro.
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Care network for People
with Disabilities
The network seeks to expand access and qualify the service to people with
temporary or permanent; progressive, regressive or stable; intermittent
or continuous disabilities in the Unified Health System (SUS). Promoting
health care, especially the works of auditory, physical, intellectual,
visual, ostomy and multiple disabilities rehabilitation, the Care Network
for People with Disabilities also seeks to develop prevention and early
identification of disabilities in the pre, peri and post-natal phases,
childhood, adolescence and adulthood.

The Sustainable Development
Goals (SDGs)
They are a universal call from the United Nations to action to end poverty,
protect the planet and ensure that all people have peace and prosperity.
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) were born at the United
Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro, in
2012. The objective was to produce a set of goals that would address the
most pressing environmental, political and economic challenges facing
our world.
The SDGs replace the Millennium Development Goals (MDGs), which
started a global effort in 2000 to combat the indignity of poverty. The MDGs
set measurable, universally agreed goals to combat extreme poverty and
hunger, prevent deadly diseases, and expand primary education for all
children, among other development priorities.
These 17 goals, built on the successes of the Millennium development,
also include new areas such as climate change, economic inequality,
innovation, sustainable consumption, peace and justice, among other
priorities. The goals are interlinked – often the key to success for one will
involve addressing issues more commonly associated with another.

60

1. Erradicação da pobreza – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares.
2. Fome zero e agricultura sustentável – Acabar com a fome, alcançar segurança alimentar
e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Saúde e bem-estar – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos,
em todas as idades.
4. Educação de qualidade – Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Igualdade de gênero – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres
e meninas.
6. Água limpa e saneamento – Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e
saneamento para todos.
7. Energia limpa e acessível – Garantir acesso a energia barata, confiável, sustentável e
renovável para todos.
8. Trabalho decente e crescimento econômico – Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para
todos.
9. Inovação e infraestrutura – Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização
inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
10. Redução das desigualdades – Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.
11. Cidades e comunidades sustentáveis – Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Consumo e produção responsáveis – Assegurar padrões de produção e de consumo
sustentáveis.
13. Ação contra a mudança global do clima – Tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos.
14. Vida na água – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15. Vida terrestre – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade.
16. Paz, justiça e instituições eficazes – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
17. Parcerias e meios de implementação – Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.
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1. No Poverty – End poverty in all its forms everywhere.
2. Zero Hunger and Sustainable Agriculture – End hunger, achieve food security and
improved nutrition, and promote sustainable agriculture.
3. Good Health and Well-Being – Ensure healthy lives and promote well-being for all at all
ages.
4. Quality Education – Ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning opportunities for all.
5. Gender Equality – Achieve gender equality and empower all women and girls.
6. Clean Water and Sanitation – Ensure availability and sustainable management of water
and sanitation for all.
7. Affordable and Clean Energy – Ensure access to affordable, reliable, sustainable and
modern energy for all.
8. Decent Work and Economic Growth – Promote sustained, inclusive and sustainable
economic growth, full and productive employment and decent work for all.
9. Innovation and Infrastructure – Build resilient infrastructure, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster innovation.
10. Reduced Inequalities – Reduce inequalities within and among countries.
11. Sustainable Cities and Communities – Make cities and human settlements inclusive,
safe, resilient and sustainable.
12. Responsible Consumption and Production – Ensure sustainable production and
consumption patterns.
13. Climate Action – Take urgent action to combat climate change and its impacts.
14. Life Below Water – Conserve and sustainably use oceans, seas and marine resources
for sustainable development.
15. Life On Land – Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems,
sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation
and halt biodiversity loss.
16. Peace, Justice and Strong Institutions – Promote peaceful and inclusive societies for
sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable
and inclusive institutions at all levels.
17. Partnerships for the Goals – Strengthen the means of implementation and revitalize
the global partnership for sustainable development.
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