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Sumário
Executivo

Aproximadamente 85 milhões de pessoas com deficiência vivem na América
Latina e no Caribe. Até muito recentemente, essas pessoas não eram incluídas
nas estatísticas oficiais ou no desenho de políticas públicas na maior parte dos
países, o que fazia com que sua situação e suas aspirações fossem em grande
parte mantidas invisíveis. Por outro lado, ao longo dos últimos dez anos houve uma
mudança importante, quando os países da região ratificaram por unanimidade a
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
tendo reestruturado os seus arcabouços legais, de forma a fortalecer os direitos
das pessoas com deficiência. Como resultado do trabalho persistente de pessoas
com deficiência e de organizações representativas, os países vêm gradualmente
adotando legislações sobre a não discriminação, princípios de acessibilidade
universais para o desenho de espaços públicos e melhores critérios para a coleta
de dados. A deficiência vem assumindo uma posição central nas discussões
sobre políticas públicas nas áreas de educação, trabalho, atenção em saúde e
participação política. Todos esses novos alinhamentos lançaram as bases para a
construção de um futuro que inclua as pessoas com deficiência.
Mesmo assim, a plena inclusão das pessoas com deficiência permanece sendo
uma meta de difícil alcance. Apesar da sua crescente visibilidade, essas pessoas
enfrentam probabilidade maior de viverem em famílias mais pobres que a média,
estão sobrerepresentados entre os vulneráveis a cair na pobreza, têm maior
propensão de viverem em bairros informais, têm menos anos de educação,
e tendem a estar fora do mercado de trabalho. Em muitos lugares, vivem em
situação de isolamento, devido a ambientes virtuais e construídos de forma
inacessível, enfrentando barreiras para que seus pontos de vista e prioridades
sejam incluídos nos processos de tomada de decisões. Em toda a região,
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pessoas com deficiência continuam a ser vítimas persistentes de discriminação e enfrentam preconceitos,
que terminam por limitar o seu desenvolvimento pessoal e a sua mobilidade social.
A inclusão de pessoas com deficiência é importante em si mesma, para que possam ser construídas
sociedades mais equitativas e para que sejam atingidas as metas da Agenda de Desenvolvimento Sustentável
para 2030, mas também é crucial, uma vez que a exclusão ameaça tornar insustentáveis as oportunidades
de desenvolvimento da região. Cerca de uma em cada cinco famílias que vivem em situação de pobreza
extrema tem uma pessoa com deficiência, e quase sete em cada dez famílias com pessoas com deficiência
são vulneráveis à pobreza. Esse cenário negativo é um reflexo da exclusão das pessoas com deficiência de
mercados, serviços e espaços1, o que acentua a sua vulnerabilidade a choques, como o que ocorreu como
resultado da crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19.
Sendo uma das regiões que mais rapidamente envelhece no mundo, América Latina e Caribe terão cada
vez mais pessoas com deficiência, o que representa desafio para a sustentabilidade de longo prazo da
recuperação econômica pós-pandemia. Criar um futuro sustentável e melhorar a resiliência da região implica,
portanto, em colocar a deficiência no centro da agenda para o desenvolvimento. Isso é particularmente
relevante nos dias de hoje, à medida que a região luta para encontrar novamente um caminho para o
crescimento inclusivo, após anos de declínio econômico agravados com os efeitos da pandemia.
Com base nos mais recentes dados disponíveis, este relatório examina a situação das pessoas com deficiência
e das suas famílias na América Latina e no Caribe - os desafios que enfrentam, as causas subjacentes da
sua exclusão e todo o leque de soluções potenciais até agora propostas. Comemora as inúmeras realizações
da última década, ao mesmo tempo que destaca o longo caminho à frente para plena inclusão de pessoas
com deficiência. Ao fazer isso, busca informar futuras iniciativas de políticas públicas e ampliar a voz das
pessoas com deficiência.

Quem são as Pessoas com Deficiência?
De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, pessoas
com deficiência “são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Com base nesta definição, a exclusão
das pessoas com deficiência não é unicamente causada por deficiências, mas também por todo o conjunto
de obstáculos de natureza ambiental e social que impedem a sua participação plena. Esses obstáculos,
1 Considera-se mercados como: acesso à Terra, Habitação, Trabalho e Crédito. Serviços como: acesso à Proteção Social, Tecnologias Digitais, Eletricidade,
Água, Saneamento, Transporte, Educação e Saúde. Espaços como: acesso à espaços Políticos, Físicos, Culturais e Sociais. World Bank. 2013. Inclusion
Matters: The Foundation for Shared Prosperity. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0010-8.
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como ressalta este relatório, podem ser mais rigorosos para determinados subgrupos, que já enfrentam
desvantagens cumulativas e menos oportunidades, como é o caso das mulheres, habitantes das zonas
rurais, povos indígenas e afrodescendentes.
A avaliação da condição das pessoas com deficiência ao longo do tempo é difícil em toda a região, devido ao
uso das variáveis de deficiência não uniformes nas estatísticas oficiais. Durante a década de 1980, apenas
quatro dos 30 países da América Latina e do Caribe incluíam variáveis sobre deficiência nos seus censos
nacionais, recorrendo principalmente a critérios médicos destinados à documentação das “deficiências” –
sensoriais, motoras ou mentais - que igualavam deficiência a doença ou a lesão. Nos dois últimos censos
realizados, no entanto, a maior parte dos países aprimorou os seus métodos de coleta de dados para identificar
a deficiência, principalmente devido ao ativismo das pessoas com deficiência. A região, gradualmente, adotou
as recomendações do Grupo de Washington quanto a Estatísticas sobre Deficiências (Washington Group on
Disability Statistics), um padrão global que busca alinhar critérios de coleta de dados nacionais à Convenção
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2010, 24 dos 30 países haviam
incluído um quesito sobre a condição de deficiência nos questionários aplicados durante o censo, 20 dos
quais seguiram em algum grau as recomendações do Grupo de Washington. Essa mudança forneceu um
quadro mais abrangente da deficiência na América Latina e no Caribe, com importantes implicações para
o planejamento de políticas públicas. À medida em que região empreende a rodada dos censos de 2020
e continua com a harmonização dos seus critérios metodológicos, os dados referentes às deficiências se
tornarão mais robustos e comparáveis.
A análise quantitativa deste relatório baseia-se em dados de censos de 16 países, que foram usados para
descrever o número de pessoas com deficiência, suas características socioeconômicas, onde e como vivem
e as lacunas no acesso a serviços, mercados e ativos. Pesquisas domiciliares de oito países foram utilizadas
para a identificação das causalidades na interseção entre deficiência e pobreza, educação, mercado de
trabalho, gênero e identidade étnico-racial, entre outros parâmetros. Além disso, o relatório fundamentase em pesquisas sobre deficiência conduzidas em dez países, pesquisas em saúde do Brasil e do Chile,
pesquisas de opinião, cadastros oficiais e bases de dados de certificação, além de literatura secundária.
O relatório realiza ainda uma análise jurídica e institucional de 33 países, visando identificar o grau de
aderência à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Por fim, o relatório baseia-se em um processo intensivo de diálogo e engajamento com organizações de
pessoas com deficiência e outras partes interessadas em vários países, incluindo comissões nacionais sobre
deficiência, organizações de pessoas com deficiência e essas próprias pessoas com deficiência, conduzido
entre 2020 e 2021. Ao combinar fontes de dados, métodos de pesquisa e de exercícios de validação cruzada,
este relatório oferece um retrato abrangente da deficiência na América Latina e no Caribe.
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Com base nos dados disponíveis da última rodada de censos (em 21 países), há quase 85 milhões de
pessoas com deficiência na América Latina e no Caribe, o que corresponde a aproximadamente 14,7% da
população regional. Cerca de um em cada três domicílios (ou 52 milhões) inclui ao menos uma pessoa com
deficiência, enquanto quase 3 em cada 10 pessoas com deficiência (ou 16,9 milhões) relatam deficiência
severa2. Desagregados por tipo de deficiência, as relacionadas à mobilidade são a forma mais comum
de deficiência, seguidas pelas relacionadas à visão. Deficiências de caráter psicossocial são as menos
mencionadas, tendência que muito provavelmente reflete práticas discriminatórias persistentes adotadas na
coleta de dados e falta de conscientização entre os entrevistadores.
Os dados sobre deficiência da região ainda apresentam inúmeras limitações. Em muitos países, os dados quantitativos
são relativamente recentes e têm outras limitações em relação à abrangência do tempo, comparabilidade e
cobertura de alguns subgrupos (em especial as pessoas com deficiência de caráter psicossocial e intelectual). Treze
dos dezesseis censos que incluíam micro dados disponíveis deixaram de observar inteiramente as recomendações
do Grupo de Washington, o que restringiu comparações entre países. Por esse e por outros motivos, as estimativas
regionais não possuem caráter definitivo, correspondendo apenas à melhor aproximação possível.

A Estrutura de Inclusão Social
O relatório aborda o estudo das pessoas com deficiência através da lente da inclusão social. Desenvolvida
pelo Banco Mundial em 2013, a Estrutura de Inclusão Social (Social Inclusion Framework) pressupõe que a
pobreza existe e persiste por causa das restrições impostas a alguns grupos - com base na sua identidade
-, que evitam a sua acumulação ideal de capital humano, o acesso irrestrito a serviços e a mercados e a
participação na vida pública. As pessoas com deficiência formam um desses grupos. Como resultado de
uma longa história de preconceito, experimentaram invisibilidade estatística, marginalização em escolas e
no trabalho, além do capacitismo3 estar ainda profundamente enraizado no tecido social da região. Assim
sendo, a inclusão social refere-se ao “processo de melhorar a habilidade, a oportunidade e a dignidade das
pessoas desfavorecidas com base na sua identidade, para participarem plenamente da sociedade”.4
A exclusão com base na deficiência é um fenômeno complexo e multifacetado. Sendo parte da condição
humana, a deficiência existe em todos os grupos sociais, quaisquer que sejam a sua nacionalidade, credo
religioso, gênero, características étnico-raciais ou idade. Mesmo sem jamais ter diretamente experienciado a
deficiência, quase todas as pessoas provavelmente cuidarão ou terão contato, em algum momento da vida,
com amigos, parentes ou colegas de trabalho com deficiência. Apesar da sua universalidade, uma deficiência

2 Ver o Capítulo 2, para mais detalhes sobre a metodologia empregada para essas estimativas.
3 Capacitismo é discriminação a favor de pessoas sem deficiência.
4 World Bank, Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity (Washington, DC: World Bank, 2013), 110.
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pode levar a resultados diferentes, dependendo de onde uma pessoa viva, da sua condição socioeconômica,
do seu gênero, características étnico-raciais, ou ainda de outras circunstâncias, sejam elas individuais ou
coletivas (com base em oportunidades disponíveis desde o nascer a habilidades e competências acumuladas
durante a vida).
Assim sendo, este relatório focaliza atenção especial em aspectos relacionados a gênero, características
étnico-raciais, local de nascimento ou de residência, além das intersecções mútuas, como elementos que
podem minimizar ou ampliar a exclusão. Em toda a região, as pessoas com deficiências estão, de fato,
distribuídas de maneira desigual pelas categorias sociais. Viver em áreas rurais ou ser pobre, mulher, ou
indígena ou parte da população negra aumenta a probabilidade de desenvolver uma deficiência e a intensidade
dos efeitos de exclusão. Muito embora a literatura secundária e relatórios elaborados por organizações
de pessoas com deficiência documentem ainda que pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros,
intersexuais e outros que possam exibir alguma diversidade de gênero (LGBTI+) enfrentam níveis mais
elevados de exclusão, este relatório não examina com detalhe as minorias sexuais e os migrantes, devido
à limitação de dados. Por questões relacionadas a espaço e devido ao nosso enfoque na inclusão ao invés
da prevenção, o relatório não explora alguns fatores determinantes estruturais, que contribuem para as
mais altas taxas de deficiência em certos grupos (como a violência ou desastres naturais), muito embora os
autores estejam plenamente conscientes da importância de explorar melhor essas questões.
Além das identidades sobrepostas, este relatório explora o que a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Deficiência e Saúde denomina “fatores ambientais”, um termo amplo que envolve espaços
naturais e construídos, bens de consumo, tecnologias de informação e comunicação, transporte público e
privado, prestação de serviços e locais de trabalho, legislação e práticas institucionais, bem como atitudes
e percepções. Os ambientes podem revelar-se heterogêneos e dinâmicos, ao mesmo tempo em que suas
características conseguem dificultar ou facilitar a determinação do grau de participação de uma pessoa.
Atitudes tendenciosas, por exemplo, podem permear espaços institucionais, como escolas, onde a prática
do bullying é normalizada, ou locais de trabalho onde as pessoas com deficiências não sejam promovidas
ou onde representem impedimento de contratação. Com o passar do tempo, essas atitudes e percepções
capacitistas podem normalizar a ideia de que pessoas com deficiência não podem trabalhar, frequentar a
escola ou se deslocar pela cidade em igualdade de condições.

Pobreza e acesso a Serviços
A pobreza e a deficiência são fatores que se agravam mutuamente. A prevalência da deficiência é maior
nos quintis de mais baixa renda em todos os países, onde as pessoas são mais expostas a ambientes e
a empregos que possam conduzir a algum tipo de incapacidade, têm menor acesso a serviços de saúde,
têm menor acúmulo de capital humano, e onde, de maneira geral, as pessoas vivam em contextos mais

Sumário Executivo 7

incapacitantes e menos inclusivos. Uma em cada cinco famílias vivendo em situação de pobreza extrema
(abaixo da linha de pobreza de 3,2 dólares por dia)5 tem pelo menos uma pessoa com deficiência na família;
há uma incidência de pobreza monetária acima da média (linha de pobreza inferior a 5,5 dólares por dia) em
famílias com pessoas com deficiência na maioria dos países analisados. Além disso, em todos os países as
famílias com pessoas com deficiência têm uma probabilidade maior de serem vulneráveis (linha de pobreza
inferior a 13 dólares por dia) (Figura ES.1). Essa constatação revela-se especialmente alarmante quando se
considera que as pessoas com deficiência têm despesas adicionais para garantir a subsistência, incluindo
gastos elevados relacionadas à saúde, transporte privado, dietas ou vestuário especializados, ou outros
gastos relacionados a aparelhos de assistência, adaptações domiciliares e atenção profissional.

Figura ES.1
Probabilidade de ser Pobre ($1,9, $3,2, $5,5 Dólares por Dia) ou Vulnerável ($13) se a Família Tiver Pessoas com
Deficiência
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5 Observação: Todos os valores precedidos $ referem-se a dólares americanos, a menos que haja indicação em contrário. Todos os valores referentes à linha
de pobreza foram ajustados à paridade do poder de compra (PPC).
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A pobreza revela ainda ter impacto maior sobre as pessoas com deficiência que vivam em áreas rurais ou que
exibam outras características demográficas, como sendo mulheres ou autoidentificarem-se como minoria
étnico-racial. No caso da maior parte dos países incluídos neste relatório, a probabilidade de enfrentamento
da pobreza, no caso de uma família com pessoas com deficiência, aumenta de forma notável quando existe
ao menos um membro da mesma família que se autoidentifique como indígena, preto ou pardo. Os aumentos
mais acentuados foram encontrados na Bolívia (11,1%), seguida pelo México e pelo Peru (ambos ao redor
de 7,6%).
Ao longo das últimas duas décadas, a evolução das lacunas de pobreza entre as pessoas com deficiência
e as demais pessoas nos conta uma história heterogênea. Enquanto em alguns países, como o México
e o Peru, as lacunas persistiram, no Chile e na Costa Rica conseguiram ser fechadas com sucesso. Tais
realizações notáveis podem ser atribuídas a políticas públicas inclusivas sustentadas principalmente por uma
combinação de transferências monetárias e programas dirigidos às necessidades específicas das pessoas
com deficiência.
No entanto, olhando além das necessidades imediatas normalmente representadas pela linha da pobreza,
o quadro se revela mais complexo. Aproximadamente 7 em cada 10 famílias com pessoas com deficiência
permanecem dentro de um perfil de vulnerabilidade (menos de $13 dólares por dia); ou seja, embora essas
famílias não sejam consideradas pobres em termos monetários, continuam sendo suscetíveis à pobreza
na eventualidade de eventos ou crises, como por exemplo uma crise econômica, um desastre natural ou
uma pandemia, devido à proximidade da linha de pobreza. Nesse sentido, na Costa Rica as pessoas com
deficiência têm uma alta probabilidade de serem vulneráveis (9,5%), o que sugere que políticas fortes
orientadas à redução da pobreza têm sido eficazes em retirar da pobreza as famílias com pessoas com
deficiência (principalmente através de transferências monetárias), mas não foram suficientes para elevá-las
acima da linha de vulnerabilidade. Como ficou comprovado pela pandemia da COVID-19, as famílias que
vivem às margens da pobreza podem cair muito rapidamente para a situação de pobreza, o que significa a
reversão de décadas de sucesso social em apenas poucos meses.
Além dos níveis mais baixos de renda, as pessoas com deficiência são afetadas pelo menor acesso a serviços
de qualidade (como esgoto, eletricidade e água). A pobreza multidimensional é em torno de 1,4 vezes mais
alta no caso dessas famílias, quando comparadas às famílias sem nenhuma pessoa com deficiência. Além
disso, têm menor acesso à internet, computadores e telefones celulares. Essas disparidades representam um
risco de ampliar a exclusão digital, que, no contexto da COVID-19, pode prejudicar de forma desproporcional
as suas perspectivas quanto à educação e ao emprego.
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Acesso à Educação
Durante décadas, crianças e jovens com deficiência tiveram negado o direito de se matricularem em escolas
regulares, tendo sido relegados (muitos encontrando-se ainda nessa situação) a instituições especiais, que
os mantinham isolados e com acesso a menos habilidades e menos conhecimento que lhes possibilitassem
vidas independentes. Mais recentemente, entretanto, a região tomou medidas para aumentar o acesso às
escolas e apoiar a adoção de currículos e práticas de coleta de dados flexíveis. Cerca de 22 países aprovaram
leis que proíbem a discriminação baseada em deficiência nas escolas, enquanto mais de 20 países possuem
arcabouços legais que garantem às crianças com deficiência acesso a todos os níveis de escolaridade. Devido
a esses e a outros esforços, as taxas de matrículas escolares de crianças com deficiência aumentaram de
forma constante em muitos países, sinalizando um caminho lento, mas constante, em direção às escolas que
incluam pessoas com deficiência. Por exemplo, no Chile, na Costa Rica e no Uruguai a lacuna na educação
básica entre estudantes com e sem deficiência foi reduzida para menos de 5 pontos percentuais.
Apesar desses passos positivos, a média regional de crianças com deficiência fora do ensino fundamental é
quatro vezes maior do que de crianças sem deficiência; ao mantermos constantes todos os outros fatores,
crianças com deficiência têm uma probabilidade significativamente menor de frequentar a escola (Figura
ES.2). Na verdade, o analfabetismo é cinco vezes mais alto entre as pessoas com deficiência (22,1% versus
4,3%). Crianças com deficiência têm probabilidade maior de evasão escolar, de faltar às aulas e de sofrer

Figura ES.2
Redução da Probabilidade de Frequência à Escola das Pessoas com Deficiência, em Idades de 6 a 17 e de 18 a 25 anos
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Fonte: Cálculos do autor, utilizando a Base de Dados Socioeconômicos para a América Latina e o Caribe (SEDLAC) (CEDLAS e Banco Mundial).
Observação: OLS com controle para gênero, área de residência (urbana/rural), faixa etária, escolaridade e idade do chefe da família. Resultados
estatisticamente significativos (ao menos p < 0.01).
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discriminação e violência na sala de aula. As causas são complexas, mas poucos os países na América
Latina e no Caribe oferecem educação infantil abrangente, sem considerar instalações e programas que
sejam inclusivos para a deficiência, o que coloca as crianças com deficiência em situação de desigualdade
desde a tenra idade.
As diferenças em termos de frequência e finalização são até mais pronunciadas no ensino médio ou nível
secundário, o que indica problemas para manter os estudantes engajados à medida em passam de um nível
para o seguinte. Como resultado, as pessoas com deficiência (com idades entre 15 e 25 anos) têm de 21 a
23% menos probabilidade de concluir o ensino fundamental e médio, respectivamente, em comparação com
os seus pares, sendo essa diferença ainda mais acentuada no caso dos que pertencem a qualquer minoria
étnico-racial (Figura ES.3). Enfrentam ainda probabilidade 9% menor de finalizarem o ensino superior ou
educação terciária. O fechamento das escolas causado pela pandemia da COVID-19 ameaça piorar ainda
mais esse cenário desencorajador.
Figura ES.3
Redução da Probabilidade de Finalização da Educação por Situação de Deficiência e Minoria, Todos os Níveis de Deficiência (%)
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Inúmeros fatores prejudicam o desempenho de crianças e jovens com deficiência na escola, variando desde
a persistência de instituições de educação especial, que não os prepara com as habilidades necessárias
quanto aos materiais inacessíveis de aprendizado e a ausência de tecnologias de assistência e capacitação
de professores e lideranças. Os professores desempenham papel essencial na oferta de oportunidades
de aprendizado de qualidade para todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência. Mesmo assim,
existe uma carência regional de preparo prévio e continuado para as equipes das escolas - incluindo os
assistentes dos professores, professores especializados, voluntários das comunidades e outros profissionais
- que desenvolvam competências socioemocionais que possam facilitar o engajamento dos estudantes com
deficiência, bem como com conhecimento sobre esquemas pedagógicos inclusivos, desenho de currículos e
os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem.
Além disso, os estudantes com deficiência da região encontram-se frequentemente em escolas que não são
apenas inacessíveis ou que não respondem às suas necessidades, mas que também não são receptivas a
eles – ou seja, são permeadas por formas de discriminação e preconceito que impactam o seu desempenho
e o seu bem-estar socioemocional. O estigma e a invisibilidade que historicamente cercaram as deficiências
são perceptíveis nos próprios materiais didáticos. Um relatório do Banco Mundial ainda por ser publicado
sobre educação inclusiva, que avaliou 40 livros didáticos oficiais ou oficialmente recomendados nas áreas
de história e linguagem, cobrindo o ensino fundamental e médio em dez países, constatou que pessoas
com deficiência somente apareciam em 83 de 5.100 imagens, sendo 65 dessas imagens representadas
em um livro didático adotado no Equador. Livros didáticos em alguns países (como no Uruguai, Bolívia e
na República Bolivariana de Venezuela) não apresentavam qualquer imagem, enquanto outros livros de
outros cinco países combinados (Brasil, Colômbia, Honduras, Nicarágua e Peru) apresentavam nada mais
do que seis imagens. Representações estereotipadas da deficiência nos materiais didáticos enfraquecem o
sentimento de pertencimento e de dignidade de estudantes com deficiência e inibem o ensino de habilidades
não cognitivas, como tolerância e empatia na sala de aula.
Muito embora países como o Chile e a Costa Rica tenham reduzido as lacunas quanto à conclusão do ensino
fundamental entre crianças com ou sem deficiência, e ainda que tenham introduzido mudanças importantes
com respeito a currículos escolares, acessibilidade e capacitação de professores, a maior parte dos alunos
com deficiência na América Latina e no Caribe ainda estão sendo deixados para trás. Sem habilidades
e conhecimentos adquiridos na escola, as pessoas com deficiência podem experimentar profundas e
duradouras consequências econômicas, em especial quando tentam ingressar e manter-se no mercado de
trabalho.
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Acesso ao Mercado de Trabalho
As pessoas com deficiência são intensamente excluídas do mercado de trabalho. Uma em cada duas chefes
de família com deficiência é inativo - ou seja, não está trabalhando ou procurando emprego. A inatividade
tem maior impacto sobre as mulheres com deficiência, considerando que 57% delas estão inativas, em
comparação aos 40% dos seus pares do sexo masculino com deficiência. Entretanto, em vez da simples
autoexclusão, as taxas de inatividade sugerem a existência de obstáculos para a busca e a colocação no
trabalho, que impedem muitos indivíduos capazes de entrar no mercado de trabalho.
Em contraste com outras regiões do mundo, a América Latina e o Caribe não apresentam diferença
importante nas taxas de desemprego entre as pessoas com e sem deficiência ao nível individual. Mesmo
assim, qualquer que seja a sua linha de trabalho, as pessoas com deficiência tendem a receber menos pelos
mesmos tipos de trabalho, mesmo que possuam as mesmas qualificações. Na Costa Rica e no México, por
exemplo, um trabalhador com deficiência recebe em média $0,8 por cada dólar pago a um trabalhador sem
deficiência. Se mantivermos constantes todas as outras condições, as pessoas com deficiência recebem 16
a 11% menos pelos mesmos tipos de trabalho, em comparação com outros trabalhadores em toda a região.
Se formos considerar as desvantagens associadas a outras identidades sobrepostas, características étnicoraciais ou gênero, as disparidades salariais revelam-se ainda maiores (Figura ES.4).
Essas desigualdades salariais possuem efeitos colaterais que atingem outros membros das famílias
(que revelam também renda comparativamente menor). Assim, a ausência de políticas que promovam a
independência das pessoas com deficiência leva não apenas a uma perda de renda para elas mesmas, mas
também à perda de renda dos familiares, geralmente das mulheres, que com frequência realizam trabalhos
de cuidado não remunerados. Na verdade, entre 5 e 7 em cada 10 mulheres chefes de famílias com
pessoas com deficiência estão desempregadas, uma tendência que fragiliza a renda das mulheres a longo
prazo. Em países tão diversos quanto a Bolívia e a Costa Rica, esse efeito colateral termina por reduzir em
aproximadamente 10% a renda de outros membros da família de pessoas com deficiência.
Além disso, as pessoas com deficiência trabalham frequentemente em condições inadequadas. A
informalidade, por exemplo, mostra-se em média 11% mais alta entre elas, em comparação com as pessoas
sem deficiência. Um trabalho informal significa ficar de fora dos sistemas de seguridade social, sem ter
acesso a um esquema de aposentadoria ou a receber atenção de saúde baseado no emprego. Os locais de
trabalho informal também são menos propensos a fornecer acomodações razoáveis ou tecnologias assistivas,
o que aumenta o risco de acidentes relacionados ao trabalho.
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Figura ES.4
Redução em Pontos Percentuais de Salário Caso a Pessoa (de 18 a 59 anos de idade) tenha Deficiência e Seja Mulher,
Caso Viva em Área Rural ou Caso Seja Minoria Étnico-Racial
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Fonte: Cálculos do autor, com utilização do SEDLAC (CEDLAS e Banco Mundial).
Observação: A regressão dos Quadrados Mínimos Ordinários do efeito marginal da deficiência sobre a renda (renda log por hora sobre a
ocupação principal) com controle para deficiência, gênero, área de residência, faixa etária (18–25, 26–44, 45–55, 56–59), informalidade,
escolaridade (fundamental completo, médio completo e superior), tipo de trabalho (assalariado, autônomo, não assalariado), agricultura (sim
ou não), experiência (definida como experiência potencial, que é igual a diferença entre a idade e os anos de escolaridade menos seis anos),
de experiência e ocupação (1 “gerentes, profissionais, cientistas, intelectuais”; 2 “técnicos e associados”; 3 “escriturários, atendentes”; 4
“trabalhadores nas áreas de serviço e vendas”; 5 “trabalhadores qualificados nas áreas de agricultura e pesca”; 6. “trabalhadores artesanais e
afins”; 7 “operadores de fábricas, máquinas e montadores”; 8 “ocupações elementares”). A variável da etnicidade não estava disponível no caso
da Costa Rica; a variável foi estimada com o emprego de respostas a pergunta sobre a autoidentificação como povos indígenas ou população
negra/afrodescendentes. Inclui resultados estatisticamente significativos com ao menos p < 0.01.

Em Direção a um Futuro Inclusivo para Deficiências
A exclusão das pessoas com deficiência é um problema complexo e multifacetado. Isso é agravado pela
heterogeneidade inerente da deficiência e das maneiras pelas quais os ambientes, deficiências, identidades e
as condições socioeconômicas criam situações altamente específicas, que exigem soluções personalizadas.
A mudança em direção à inclusão é possível com certeza, embora séculos de segregação não possam ser
dissipados da noite para o dia. Levando essas complexidades em consideração, este relatório não fornece
recomendações específicas, mas, em vez disso, delineia alguns traços gerais que podem animar o desenho
de políticas de inclusão social que respeitem a dignidade e os pontos de vista das pessoas com deficiência.
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Amplificando a Voz e o Reconhecimento das Pessoas com Deficiência
Historicamente, as pessoas com deficiência têm lutado para ter suas vozes ouvidas em debates sobre inclusão
e desenvolvimento. Mas a situação está mudando na região, com as recentes reformas progressistas e com
o reconhecimento dos erros do passado. Contudo, ainda há muito a ser feito, antes que a sua participação
plena e efetiva possa tornar-se realidade. Um exemplo alarmante são as restrições sobre a capacidade legal e
jurídica que existem em muitos países, em especial aquelas focadas nas pessoas com deficiência de caráter
intelectual e psicossocial. Essas restrições têm o poder de privar uma pessoa da liberdade e da capacidade
de tomar decisões sobre a própria saúde, finanças e bem-estar, o que representa violação da sua dignidade
e dos seus direitos essenciais. Por outro lado, essa falta de voz e reconhecimento é também observada nas
formas mais sutis e aparentemente inofensivas de expressões preconceituosas – que variam da brincadeira
à evitação. Gradualmente, essa dinâmica pode levar as pessoas com deficiência a optarem em não se
candidatarem a empregos, irem à escola ou estarem em locais públicos, principalmente se sua dignidade
e segurança puderem ser comprometidas. Atitudes e crenças capacitistas, como mostra este relatório,
continuam a estar enraizadas em instituições, mas também em ambientes mais íntimos, incluindo entre
vizinhos e familiares. Em El Salvador, 5 em 10 pessoas com deficiência sentem-se discriminadas por seus
próprios vizinhos, e 4 em 10 por suas famílias. Quer sejam incorporadas à lei ou às interações cotidianas,
essas dinâmicas podem enfatizar noções tendenciosas do que as pessoas com deficiência podem ou não
fazer, bem como sobre contribuições potenciais para a sociedade.
O fortalecimento da voz e o reconhecimento das pessoas com deficiência deve começar tratando de corrigir
a sua vasta sub-representação nos ambientes de tomada de decisões. Cerca de 18 países da América Latina
e do Caribe possuem critérios de desqualificação, que negam o direito de concorrer a cargos públicos com
base na deficiência. Sem o envolvimento de pessoas com deficiência, das instituições, dos empregadores
e dos prestadores de serviço, existe o risco de má representação ou de prosseguir a falta de respostas
adequadas às suas necessidades. Trazer a voz dos grupos excluídos também é necessário para evitar a
reprodução de preconceitos. Quando as pessoas com deficiência ficam fora do campo de visão - em salas
de aula separadas ou segregadas nos locais de trabalho - permanecem reforçadas as concepções coletivas
equivocadas sobre a deficiência, reduzindo-se assim as possibilidades para a construção de uma sociedade
inclusiva.
Ampliar a voz e agência das pessoas com deficiência raramente ocorre sem o apoio de movimentos sociais
e sem a vontade política para traduzir mudanças legais em ações concretas. A maior parte dos países na
verdade ampliou a proteção das pessoas com deficiência, através de nova legislação intersetorial sobre
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deficiência. No período em que este relatório estava sendo elaborado, várias reformas progressistas estavam
em curso, incluindo a Lei Especial sobre a Inclusão de Pessoas com Deficiência em El Salvador, no mês
de agosto de 2020, e a reforma constitucional ocorrida no Chile em dezembro de 2020, que reserva cotas
para participação política. Muitos códigos jurídicos incluem dispositivos anti-discriminação que se aplicam
especificamente às pessoas com deficiência, às vezes no nível das constituições. Por outro lado, devido
à falta de capacidade de aplicação da legislação, foram poucos os países que conseguiram transformar
os dispositivos legais em programas efetivos nas áreas de emprego, educação e serviços de saúde. Para
colocar em prática os direitos conquistados, os países precisarão enfrentar questões relacionadas à frágil
capacidade institucional, mecanismos pouco efetivos de responsabilização e dotação insuficiente de recursos.
Além disso, os governos devem ampliar os canais existentes de participação e fortalecer a capacidade das
organizações de pessoas com deficiência.
Dando Início a um Diagnóstico Robusto que Inclua Todas as Nuances
O desenho de políticas inclusivas para as deficiências deve começar com um bom diagnóstico. A região
já deu um passo na direção correta, ao ampliar a ação dos institutos de estatística para coleta de dados
sobre deficiência, afastando-se de décadas de invisibilidade. Mesmo assim, providenciar dados robustos
e harmonizados é ainda uma tarefa pendente. Um percalço significativo, que exige atenção urgente, é a
invisibilidade estatística das pessoas com deficiências psicossociais e intelectuais. Outro desafio é a adoção
lenta e desigual das recomendações do Grupo de Washington no caso de censos e pesquisas domiciliares.
Outros registros estatísticos - como cadastros oficiais e bases de dados certificados - continuam também
a empregar critérios desiguais, que podem conduzir à contagem insuficiente das pessoas com deficiência,
excluindo-as de programas e benefícios públicos. A falta de dados desagregados evita até o entendimento
detalhado dos impactos diferenciados da pandemia da COVID-19 sobre as pessoas com deficiência.
Enquanto a região vai realizando a próxima rodada de censos, é preciso que os países implementem esforços
para a padronização dos seus critérios metodológicos, de formas que possam privilegiar a comparabilidade.
Para atingir esse objetivo, é necessário que os governos sejam proativos, focalizando atenção nos domínios
em que haja falta de dados, desde a atenção em saúde e a participação política até as interações da
deficiência e das minorias vulneráveis (como é o caso de população negra/afrodescendentes, povos
indígenas, crianças, pessoas LGBTI+ e migrantes). Fazer um bom diagnóstico exige também a eliminação de
qualquer tipo de linguagem estigmatizante, que possa distorcer a qualidade dos dados. Um exemplo em tela
é o das pessoas com deficiência psicossocial e intelectual. O emprego de terminologia díspar e até mesmo
estigmatizante torna impossível a compreensão da situação em nível nacional, quanto mais inter-regional,
mesmo que a pesquisa secundária sugira que, em comparação com outras pessoas com deficiência, as com
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deficiência psicossocial ou intelectual têm pior acesso aos cuidados de saúde e a programas sociais, são
mais suscetíveis a serem institucionalizadas ou confinadas, e estão quase ausentes da agenda de inclusão
de pessoas com deficiência. A experiência na região demonstra que os esforços de inclusão estatística
precisam ser acompanhados de capacitação em conscientização para entrevistadores e recenseadores,
além de campanhas públicas para tratar dos vieses existentes relacionados à subnotificação.
Implementação de Políticas Públicas Progressistas
A ratificação universal da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
na região desencadeou uma onda de políticas de inclusão de pessoas com deficiência, desde aquelas que
defendem a não discriminação e a igualdade por lei, até iniciativas direcionadas, que ampliam o acesso a
mercados, serviços e espaços. Alguns países, como é o caso do Chile e da Costa Rica, conseguiram reduzir
lacunas de pobreza, o que confirma que esforços focalizados e transferências monetárias têm o potencial
de retirar pessoas com deficiência de situações de pobreza. Alguns países, como a Costa Rica e o Uruguai,
estão reduzindo o número de crianças com deficiência fora da escola, e outros, como o Chile e o Peru,
adotaram medidas para limitar os impactos da perda de educação durante a pandemia.
Entretanto, existem outros casos em que as políticas para inclusão das deficiências geraram resultados
apenas modestos, quer seja porque negligenciaram as camadas relevantes da exclusão, ou porque não
conseguiram chegar às conexões corretas. Um exemplo são os sistemas de cotas para a contratação de
pessoas com deficiência no setor público (e, cada vez mais, no setor privado), que existem em 18 países.
As cotas podem expandir o acesso a empregos e reafirmar o valor da diversidade na força de trabalho. Mas
esses programas não foram suficientes, em parte porque não foram acompanhados de esforços paralelos
para o fortalecimento do acúmulo de capital humano dos beneficiários potenciais, através de uma educação
inclusiva ou da combinação de habilidades. Para que as cotas possam funcionar, é preciso haver uma massa
crítica de beneficiários elegíveis – com ensino médio e superior -, além de campanhas de conscientização,
para desfazer preconceitos da sociedade sobre a produtividade das pessoas com deficiência e sobre os
custos da sua inclusão.
O esforço de passar dos direitos à ação exigirá também políticas que estabeleçam responsabilidades claras,
bem como mecanismos para responsabilização e determinação de conformidade, além de metas específicas,
quantificáveis e, em alguns casos, personalizadas, que levem em consideração a heterogeneidade das
pessoas com deficiência. O caminho em direção à educação inclusiva traz lições importantes a esse respeito.
Caso seja compreendido com base em uma ótica limitada, o progresso em direção à educação inclusiva pode
terminar sendo mensurado unicamente através da consideração do número de estudantes com deficiência
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transferidos de escolas especializadas para escolas regulares. Ao dedicar atenção exclusivamente ao número
de estudantes com deficiência no ensino regular, deixamos de fora o exame de mudanças sistêmicas mais
amplas, que são necessárias para tornar a educação verdadeiramente inclusiva, desde o aumento da
acessibilidade nas escolas, currículos e materiais didáticos até o suporte de capacitação para equipe escolar,
com educação para os professores, tanto preparatório quanto de forma continuada, que abarca a pedagogia
inclusiva, o emprego do Desenho Universal para a Aprendizagem e uma mudança de mentalidade que possa
resultar na criação de um ambiente que possa conduzir à aprendizagem de todos os estudantes. Além disso,
as escolas regulares podem não ser a melhor solução para todos. É possível que estudantes surdos ou com
perdas auditivas evoluam e preferiram o ambiente de educação especializada e bilíngue, quando possam
sentir-se excluídos das interações sociais em escolas regulares, ou atrasar o seu aprendizado da linguagem
local de sinais. Uma transição sem coordenação pode até desencadear a evasão escolar e um sentimento
intensificado de alienação entre os estudantes com deficiência. Portanto, as políticas que tratam as pessoas
com deficiência como um grupo homogêneo muitas vezes não têm sucesso em lidar com a exclusão. Da
mesma forma, as políticas que pensam partes interessadas em um sentido estrito não serão capazes de
promover a mudança. Professores e escolas não conseguirão realizar uma transição bem-sucedida sem a
ação dos formuladores por políticas públicas, professores assistentes, professores especializados, voluntários
da comunidade, terapeutas ocupacionais e da fala, bem como dos pais e dos próprios estudantes.
Além de incluírem metas claras e mensuráveis, as políticas de inclusão de pessoas com deficiência precisam
alocar orçamento e responsabilidades institucionais claras. O aparato institucional para inclusão do tema da
deficiência no setor público experimentou expansão significativa nos últimos anos. Cerca de vinte países
criaram comissões nacionais especializadas - com mandato multissetorial e de coordenação - com o único
propósito de trabalhar para a inclusão das pessoas com deficiência. Por outro lado, a limitada capacidade
do pessoal, a insuficiência de recursos e o poder reduzido no governo com frequência reduzem a sua
capacidade de capitanear compromissos intersetoriais, que possam resultar em uma mudança significativa.
O enfrentamento dos obstáculos diários por essas comissões revela-se crítico para a implementação da
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com deficiência em todos os níveis do governo
e de forma intersetorial.
Uma outra tarefa urgente é a otimização das avaliações de programas. Durante a última década, a região
implementou programas de emprego para juntar empregadores a candidatos potenciais, incluindo opções
de trabalho autônomo, parcerias diretas com empregadores e assistência na busca de trabalho. Mas uma
fragilidade comum enfrentada por muitos programas é o número insignificante de avaliações dos seus
impactos e da sua escalabilidade. Consequentemente, é muito limitada a quantidade de dados para avaliar a
eficácia dessas iniciativas, se podem ser replicadas ou para considerar a necessidade de medidas corretivas,
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de forma que possam gerar mudanças positivas. O financiamento e a condução de avaliações abrangentes
poderiam não apenas melhorar a qualidade dos programas, mas também gerar dados mais detalhados e
desagregados sobre uma variedade de áreas, desde a educação até o emprego.
Por fim, será apenas através de esforços focalizados e continuados, com a participação de pessoas com
deficiência, que os países conseguirão combater a exclusão. A pandemia da COVID-19 já trouxe à tona a
necessidade crescente de redes de proteção social mais fortes, construídas em estreito diálogo e parceira
com pessoas com deficiência em cada um dos países. Um elemento crucial para a colaboração futura deverá
ser o reconhecimento de que determinados subgrupos de pessoas com deficiência possuem experiências e
resultados contrastantes, principalmente aqueles historicamente afetados por outras camadas de exclusão.
Considerar com cuidado essas superposições deverá ser um ponto de partida para o planejamento e para a
implementação de iniciativas progressistas para a deficiência.
Mudando os Modelos Mentais e Reduzindo o Estigma
Criar um futuro que inclua pessoas com deficiência exige abordar os modelos mentais e o estigma que
perpetuam a exclusão. Evidências mostram que os modelos mentais podem modificar a forma em que
os indivíduos percebem e reconhecem as oportunidades, bem como se devem agir sobre elas (ou não). A
discriminação e as divisões preconceituosas que a sustentam conseguem de fato erodir a capacidade que
as pessoas têm de identificar oportunidades e, portanto, suas aspirações de mobilidade social. Da mesma
forma, conseguem limitar a sua probabilidade de terminar a escola, buscar emprego ou receber tratamento
médico de forma oportuna.
As pessoas com deficiência são persistentemente afetadas por modelos mentais capacitistas e por estigma. Por
exemplo, estudantes com deficiência enfrentam bullying com frequência mais alta do que seus colegas sem
deficiência. Interações hostis nas escolas podem contribuir para a evasão precoce ou desencorajar os pais de
enviar seus filhos à escola. A estigmatização de estudantes com deficiência (como a sua alegada incapacidade de
aprender ou de interagir com os outros) pode também reduzir as expectativas de professores e equipe escolar, o que
a longo prazo pode limitar o seu desempenho. Da mesma maneira, é frequente os empregadores discriminarem
candidatos ou trabalhadores com deficiência, uma vez que muitos acreditam que lhes faltam habilidades para
serem bem sucedidos em um emprego, que são mais propensos ao absenteísmo ou que são simplesmente
menos produtivos. Com isso, candidatos qualificados podem terminar ficando sem trabalho, além de haver a
possibilidade de barreiras invisíveis no local de trabalho, o que representa o bloqueio do seu desenvolvimento na
carreira. Modelos mentais negativos nas escolas e nos locais de trabalho podem ter profundas implicações sobre
a capacidade de uma pessoa de receber uma renda e de sair da situação de pobreza.
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Mudar os modelos mentais e reduzir o estigma é importante não apenas porque desacredita as pessoas
com deficiência simbólica e socialmente, mas também porque a situação pode levar à violência física. Em El
Salvador, mais da metade das crianças com deficiência informaram terem sido vítimas de violência por causa
da própria deficiência. Mulheres com deficiência sofrem também violência sexual e violência baseada em
gênero com uma intensidade maior do que mulheres sem deficiência. O enfrentamento de modelos mentais
prejudiciais e de estigmas é essencial para que possam funcionar iniciativas de inclusão da deficiência. Para
ter um sistema de educação inclusivo, por exemplo, os países devem esforçar-se para mudar a mentalidade
de professores, equipe escolar, pais e estudantes, apresentando um currículo e materiais didáticos que
representem positivamente as pessoas com deficiência. Isso poderá promover um espaço de aprendizado
acolhedor, além de catalisar outras mudanças na própria sociedade. Pode também significar outras
externalidades positivas, para o benefício de todos - por exemplo, transmitindo habilidades não cognitivas
para estudantes, como a tolerância, a empatia, a colaboração e a consciência crítica da desigualdade.
Fortalecendo a Resiliência Social
Este relatório ressalta a necessidade de fortalecer a resiliência das pessoas com deficiência- ou seja, a
sua capacidade de enfrentar os impactos dos eventos externos e crises e de reagir e prosperar, apesar
das adversidades. A educação durante séculos foi cunhada como sendo o grande fator equalizador, uma
vez que o acúmulo de conhecimento e de habilidades pode expandir a capacidade das pessoas para o
aproveitamento das oportunidades e, em última análise, para resistir melhor aos eventos extremos. No
entanto, as pessoas com deficiência atingem menos anos de educação, são mais propensas à evasão
escolar e correm o risco de frequentar escolas que não sejam acolhedoras ou que não respondam às
suas necessidades de aprendizado. Assim sendo, as políticas públicas que promovam o acúmulo de capital
humano de pessoas com deficiência podem implicar em benefícios importantes aos níveis individual, familiar
e social. Podem expandir a sua autonomia e independência, levando a melhores resultados de empregos e
participação mais ativa nos espaços público, cívico e social.
Apoiar pessoas com deficiência deverá também tornar a região mais resiliente. Políticas que promovam
a autonomia e a segurança no emprego de pessoas com deficiência e políticas que reconheçam e
profissionalizem o trabalho de cuidadores, por exemplo, beneficiam diretamente as mulheres que executam
trabalho de cuidado de forma não remunerada. Na América Latina e no Caribe, quase 80% de todas as
tarefas domésticas são realizadas por mulheres, uma sobrecarga que é reforçada por estereótipos e por
funções relacionadas a gênero, que as identificam como detentoras de propensão natural para tarefas de
cuidados. Promover formas de vida independente entre pessoas com deficiência poderia, nesse sentido,
ajudar a remover a sobrecarga do trabalho não remunerado para mulheres, contribuindo assim para uma

20 Inclusão das Pessoas com Deficiência na América Latina e no Caribe

maior igualdade de gênero nas escolas e no mercado de trabalho. Políticas de inclusão da deficiência
beneficiam não apenas os próprios indivíduos, mas também suas famílias e a próxima geração.
Para criar um futuro que inclua a deficiência, os formuladores de políticas devem enfrentar o erro comum de
que essas políticas representam um jogo de soma zero, que traz benefícios apenas para poucos ou que são
dispendiosas demais. Ao contrário, a inclusão da deficiência é muito mais importante agora, que a América
Latina e o Caribe representam as regiões de mais rápido envelhecimento no mundo - o número de pessoas
maiores de 60 anos deverá crescer de 59 a 196 milhões entre hoje e o ano de 2050. As deficiências se
acumulam com a idade e a expectativa é que o número de pessoas com deficiência aumente também. Sem
a inclusão da deficiência, o desenvolvimento e a prosperidade das sociedades da América Latina e do Caribe
serão insustentáveis, uma vez que uma porção cada vez maior da população enfrentará barreiras para o
trabalho, para o uso dos espaços públicos, para exercer o seu direito a voto ou viver de forma autônoma.
Portanto, princípios como acessibilidade, acomodações razoáveis e desenho universal devem tornar-se cada
vez mais comuns, determinando o modo em que mercados, serviços e espaços são desenhados e utilizados.
Ainda, uma vez que somos todos suscetíveis a tornarmo-nos pessoas com deficiência em algum momento
das nossas vidas, a inclusão da deficiência potencialmente pode servir a todos no futuro.
O lançamento deste relatório no ano de 2021 coincide com o 15o aniversário da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ao comemorarmos este marco tão importante,
esperamos que este relatório possa impulsionar o trabalho dos países em direção à Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável, apoiando as obrigações assumidas de acordo com o Quadro Ambiental e
Social do Banco Mundial e promovendo os Dez Compromissos do Banco Mundial para o Desenvolvimento
Inclusivo da Deficiência. O relatório foi elaborado durante um ano cheio de incertezas e sofrimento coletivo
devidos a uma crise de saúde sem precedentes na história recente, que mais uma vez deixou exposta a
desigualdade tão arraigada na região. Esperamos que as suas conclusões possam informar diálogos dentro
dos países e em toda a região sobre como melhor incluir as pessoas com deficiência na reconstrução póspandemia.
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Annexes
Figura ES.1: Gráfico de barras agrupado que mostra a
probabilidade de ser pobre (utilizando diferentes linhas de
pobreza, de 1,9 dólares, 3.2 dólares 5.5 dólares por dia) ou
vulnerável (13 dólares),caso a família inclua pessoas com
deficiência em sete países: Bolívia, Chile, Colômbia, Costa
Rica, Equador, México e Peru. O eixo X representa os países
juntamente com as suas bandeiras, enquanto que o eixo Y
representa a mudança na probabilidade de ser pobre e
vulnerável, sendo que o gráfico limita-se às probabilidades
estatisticamente significativas. A probabilidade de ser pobre
com 3,2 dólares por dia é de 3,0, com 5,5 dólares por dia é de
6,2 e vulnerável com 13 dólares por dia é de 6,7 na Bolívia. A
probabilidade de ser vulnerável com 13,6 dólares por dia é de
5,0 no Chile. A probabilidade de ser pobre com 1,9 dólares por
dia é de 2,8, com 3,2 dólares por dia é de 4,3 e com 5,5
dólares por dia é de 6,4 e de ser vulnerável com 13 dólares
por dia é de 4,3 na Colômbia. A probabilidade de ser pobre
com 5,5 dólares por dia é de 2,1 e vulnerável com 13,.0 por
dia é de 9,5 na Costa Rica. A probabilidade de ser pobre com
5,5 dólares por dia é de 3,4 e de ser vulnerável com 13,0
dólares por dia é de 5,3 no Equador. A probabilidade de ser
pobre com 3,2 por dia é de 0,8, com 5,5 por dia é de 4,4 e
vulnerável com 13,0 por dia é de
6,7 no México. A
probabilidade de ser pobre com 5,5 por dia é de 1,7 e de ser
vulnerável com 13,0 por dia é de 6,2 no Peru.
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Figura ES.2: Gráfico de barras agrupadas mostrando a redução da probabilidade
de frequência à escola para pessoa com deficiência nos grupos etários de 6–17 e de
18–25 em países como a Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México,
Panamá e Peru. O eixo X representa os países, e o eixo Y mostra a mudança
percentual da probabilidade de frequentar a escola, sendo que o gráfico inclui apenas
as probabilidades estatisticamente significativas. Na Bolívia, a redução da
probabilidade para o grupo de 6 a 17: 9 negativos e de 18-25, 6,7 negativos; no Chile,
6-17: 1,8 negativo e 18-25, 4,6 negativos; na Colômbia, 6-17, 14,8 negativos; na
Costa Rica, 18-25, 7,6 negativos; no Equador, 6-17, 12 negativos e 18-25, 11,0
negativos; no México, 6-17, 14,9 negativos e 18-25, 13,0 negativos; no Panamá,
6-17, 2,9 negativos e 18-25, 14,0 negativos e no Peru, 6-17, 14,3 negativos e 18-25,
17,8 negativos.
Figura ES.3: Gráfico de barras empilhadas mostrando a redução na probabilidade
de completar a educação por deficiência e condição de minoria (populações indígenas
ou negra/afrodescendentes) para todos os níveis de educação (fundamental, média e
superior ) em países como o Brasil, Costa Rica, Equador, México e Uruguai. O eixo X
representa os países e o eixo Y representa o percentual de mudança na probabilidade
de completar a educação. O decréscimo acumulado de probabilidade devido à
deficiência acrescido do fato de pertencer a uma minoria étnico-racial no Brasil :
fundamental : 33 negativos; com deficiência, 24 negativos; médio : 35 negativos; com
deficiência, 23 negativos e superior , 17 negativos; com deficiência, 11 negativos; na
Costa Rica é fundamental, 12 negativos; com deficiência, 4 negativos, médio , 14
negativos, com deficiência, 11 negativos e superior , 13 negativos, com deficiência, 9
negativos; no Equador, fundamental, 25 negativos, com deficiência, 22 negativos,
médio, 27 negativos, com deficiência, 19 negativos e superior, 10 negativos, com
deficiência, 6 negativos; no México, fundamental, 30 negativos, com deficiência, 27
negativos, médio, 28 negativos, com deficiência, 23 negativos e superior, 12
negativos , com deficiência, 9 negativos; e no Uruguai, fundamental, 50 negativos, com
deficiência, 43 negativos, médio, 28 negativos, com deficiência, 25 negativos e
superior, 8 negativos, com deficiência, 6 negativos.
Figura ES.4: Gráfico de barras agrupadas , mostrando a queda em pontos
percentuais verificada nos salários caso seja uma pessoa (de 18 a 59 anos) com
deficiência e seja do sexo feminino, caso viva em área rural ou seja indígena/negro/
afrodescendente. O eixo X representa vários países, juntamente com seus mapas,
enquanto que o eixo Y representa a mudança salarial percentual, sendo que o gráfico
se restringe às probabilidades estatisticamente representativas. A mudança percentual
nos salários na Bolívia (2018) são todas: 8,3 negativas; se do sexo feminino, 16,8
negativos, de minoria étnica, 20,2. No Chile (2017) são todas 6,6 negativas, sexo
feminino, 16,5 negativos, zona rural, 7,7. Na Costa Rica (2018), são todas 11,0
negativas e se do sexo feminino, 22,9 negativos. No México (2018), todas 11,1
negativas, se do sexo feminino, 14,2 negativos,se minoria étnica, 10,5 negativos e no
Peru (2018), todas 11,4 negativas , sexo feminino, 17,5 negativos e 20,9 negativos se
área rural.
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