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Muí ltiplãs dimensoã es dã invisibilidãde

Dã invisibilidãde dãs pessoãs ãà  

invisibilidãde dãs bãrreirãs



  

Fãixã etãí riã

Predominãênciã de pessoãs mãis jovens nã 

populãçãão em gerãl e predomíínio dãs pessoãs mãis 

velhãs nã populãçãão com deficieênciã.

50% > 60 ãnos



  

Geênero

10,5 milhoã es de mulheres e 

6,7 milhoã es de homens

(Hipoí tese: mãior expectãtivã de vidã femininã ãnte ã mãsculinã, 80,1 ãnos e 73,1 

ãnos, respectivãmente, conforme Tãíbuã completã de mortãlidãde pãrã o Brãsil – 

2019)



  

Rãçã

Entre ãs pessoãs que se declãrãrãm 

pretos, 9,7% erãm pessoãs com deficieênciã, 

pãrdos, 8,5% e 

brãncos, 8,0%.



  

Escolãridãde

67% dã populãçãão com deficieênciã nãão tinhã 

instruçãão ou possuííã ãpenãs o fundãmentãl 

incompleto, ãnte 30% dãs pessoãs sem deficieênciãs 
Ensino meídio, 16% vs 37% 

Ensino superior: 5% vs 17%

Isolãndo-se ã deficieênciã mentãl, 78% sem instruçãão



  

Forçã de trãbãlho

28% de PCD estãão nã forçã de trãbãlho

66% de nãão-PCD estãão no mercãdo

Por que estãí  forã dã forçã de trãbãlho?

● 48,9% pelã sãuí de (hipoí tese: ãutoexclusãão e ãutodiscriminãçãão) 

● 28,8% por nãão desejãr trãbãlhãr 

● 10,5% nãão conseguiã trãbãlho por ser considerãdo muito jovem ou idoso



  

Tãxã de desocupãçãão

A tãxã de desocupãçãão eí  um indicãdor que nãão 

exprime desiguãldãde entre ã populãçãão com e sem 

deficieênciã. Hipoí tese: eficãí ciã dãs cotãs. 

Em 2019, ã tãxã de desocupãçãão erã:

10,3% entre PCD

9,0% entre pessoãs sem deficieênciã

9,1% dã populãçãão totãl



  

Níível de ocupãçãão por deficieênciã

Pessoãs com deficieênciã visuãl ãpresentãrãm nííveis de 

ocupãçãão de 32,6% 

Deficieênciã ãuditivã, 25,4%

Deficieênciã membros inferiores, 15,3%

Deficieênciã membros superiores, 16,3%

Deficieênciã mentãl, 4,7%

Fãleênciã dãs polííticãs puí blicãs de inclusãão com esse grupo 



  

Bãrreirãs visííveis e invisííveis

Bãrreirãs visííveis

● ãrquitetoê nicãs e ãmbientãis

● metodoloí gicãs (teícnicãs de trãbãlho)

● instrumentãis (ferrãmentãs de trãbãlho)



  

Bãrreirãs comunicãcionãis (1)

● cautela com os contatos telefônicos, 

● incerteza quanto a entrevistas coletivas, 

● incompreensão dos instrumentos de apoio como prolongamento do 

corpo, 

● presença de apoiador próximo ou na antessala, 

● criação de ambiente com segurança psicológica,

● universalidade e uniformidade de tratamento, adequando-se apenas 

em função da deficiência apresentada.



  

Bãrreirã comunicãcionãl (2)

● Uso de diminutivos, infãntilizãçãão, fãlã em cãêmerã lentã

● Alterãçãão dã entonãçãão e dã cãdeênciã

● Tentãtivã de ãdivinhãr ãntes de completãdã ã frãse

● Indicãçoã es fãzem sentido pãrã uns (“logo ãli” ou “lãí  ãtrãí s”) 

e nãão pãrã outros (preferidã dizer “treês pãssos ãà  suã 

esquerdã”}



  

Bãrreirãs comunicãcionãis (3)

● Pessoãs conversãm com o ãcompãnhãnte ão inveís de fãlãr 

com o ãcompãnhãdo

● Mãpã mentãl nãão inclui bãldes, escãdãs, cestos, que 

deixãmos pelo cãminho

● Mãnter contãto visuãl durãnte ã conversã com o surdo; 

virãr o rosto ou colocãr objeto ãà  frente fãz pensãr que 

ãcãbou; ãmbiente escuro interfere nã comunicãçãão.



  

Bãrreirãs ãtitudinãis

● Gerenciãmento de metãs especííficãs como umã rotinã incorporãdã 

ãà  gestãão dã pessoã dentro de suãs ãtribuiçoã es nã empresã. 

● Evitãr o constrãngimento de pãrecer beneficiãdo em detrimento 

dos colegãs.

● Hãí  estigmãs, mãs tãmbeím hãí  muitã insegurãnçã.



  

Bãrreirãs progrãmãí ticãs

● vãgãs mãis generãlizãdãs ou flexííveis sãão vocãcionãdãs 

pãrã ã inclusãão corporãtivã (ãnãlistã ãdministrãtivo, 

ãnãlistã finãnceiro)

● nãão se trãtã de cobrir cotãs, mãs de selecionãr ãptidoã es

● poucos tiverãm oportunidãde pãrã construir umã 

histoí riã de experieênciãs

● predomíínio de 1º emprego

● bãrreirã invisíível de complexificãçãão do cãrgo 



  

Bãrreirã do etãrismo

● Elevãçãão dã expectãtivã de vidã e cenãí rio de ãutonomiã dãs 

pessoãs com deficieênciã: prãzo indeterminãdo e trãto sucessivo 

pãrã ãs ãgendãs 

● As polííticãs precisãm frisãr ã possibilidãde de um ciclo de vidã 

“trãdicionãl” com ãs devidãs trãnsiçoã es entre ã fãmííliã, escolã, 

trãbãlho e idãde ãdultã



  

Bãrreirãs dã trãnsversãlidãde do temã

● Amplã ãrticulãçãã o interãgenciãl  

● Dificuldãdes com ãs polííticãs frãgmentãdãs ou confinãdãs ã 

mãndãtos especííficos, ãgrãvãdãs pelo  ãrrãnjo federãtivo 

brãsileiro

● Observãênciã do ãcervo conceituãl do trãbãlho decente e do 

combãte ãà  exclusãã o e pobrezã extremã



  

Bãrreirãs mãcroeconoê micãs

Multidimensionãlidãde dã inclusãã o dãs pessoãs com deficieênciã: 

● ãferiçãã o dos gãstos com ã inclusãã o efetivã

● ãferiçãã o dãs riquezãs produzidãs 

● ãferiçãã o dã mãssã sãlãriãl e do consumo

Os custos envolvidos precisam ser quantificados, inclusive para fomento de políticas 

redistributivas ou outros mecanismos que visem a financiar eventuais lacunas 

orçamentárias.



  

Lííricãs constitucionãis

Hiãto persistente entre o que estipulã ã lei e ã 

efetivã inclusãão soí cio-produtivã. 

Hiãto entre ãs precondiçoã es fíísicãs e ã cãpãcitãçãão 

dos recursos humãnos pãrã o exercíício do respeito 

ão diferente. 



  

Lei temos

CF, ãrt. 5º, LXXIX – eí  gãrãntido ã todos o direito ãà  

ãcessibilidãde e ãà  mobilidãde. 

(PEC 19/2014, Senãdo, ãprovãdã em setembro 2021; ãgorã, PEC 33/2021, Cãêmãrã)



  

AÀ  procurã dã ãutenticidãde e dã densidãde

Alex Barone 
Adam Ruins Everything, truTV, 

Dopesick, Hulu

Luckiest Girl Alive, 2022

hemimeliã fibulãr

bãndeirã dã dimensionalidade dos 

pãpeí is

Oscãr 2024 + inclusivo



  

Clodoãldo Silvã (UOL, 24.10.21)
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