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“Inclusão – é disso que o desenvolvimento realmente trata: trazer para dentro 
da sociedade aqueles que nunca fizeram parte dela.” 
James D. Wolfensohn, Presidente do Banco Mundial 

 
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Como parte das iniciativas para o cumprimento efetivo das Metas do Milênio, se 
realizará, nos dias 19 e 21 de Julho de 2004, no Hotel Meliá Confort, em Brasília, 
a Oficina Alianças para um Desenvolvimento Inclusivo. Este evento é 
promovido pelo Banco Mundial em parceria com a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, por intermédio do CONADE e da CORDE, e conta com o apoio 
da SEESP/MEC e do PNUD. 
 
Esta atividade é inspirada em principios básicos da missão do Banco: “ajudar às 
pessoas a ajudarem-se a si mesmas e ao meio ambiente que as rodeia, 
oferecendo recursos, compartindo conhecimiento, criando capacidade e forjando 
parcerias nos setores público e privado”.  
 
Nas palavras do Presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, "a menos que 
as pessoas com deficiência passem a fazer parte da corrente do 
desenvolvimento, será impossível diminuir pela metade a pobreza até 2015 ou 
dar a oportunidade, para cada menino ou menina, de ter acesso à educação 
fundamental nesta mesma data - metas que foram assumidas por mais de 180 
líderes mundiais na Cúpula do Milênio das Nações Unidas, em setembro de 
2002". 
 
O título da Oficina "Alianças para um Desenvolvimento Inclusivo", reflete o 
principal objetivo desta iniciativa: promover a colaboração entre governos, 
sociedade civil e organismos internacionais de cooperação para que os 
programas e estratégias voltados para o cumprimento das Metas do Milênio 
contemplem também as aspirações e os direitos das pessoas com algum tipo de 
deficiência e/ou outras necessidades ou características específicas que - por 
causa disso - sejam marginalizadas, discriminadas, socialmente excluídas. Entre 
estas estão segmentos da população como mulheres, idosos, negros, migrantes, 
indígenas e muitos outros menos visíveis. 
 
O enfoque metodológico da Oficina tem, como eixo, a participação e a 
colaboração de atores e setores envolvidos com os programas de 
desenvolvimento, de luta contra a pobreza e os organismos que trabalham com 
as temáticas da Deficiência e de outros grupos sociais excluídos. Procuramos 
apresentar ferramentas conceituais e operacionais, que permitam introduzir 
mudanças positivas, identificar oportunidades para a inclusão e zelar pela 
salvaguarda dos direitos de todos os membros da sociedade. 
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Esta proposta de capacitação está voltada para o desenvolvimento de 
conhecimentos (saber) e de habilidades (saber fazer). A partir de uma base 
conceitual, do intercambio de informações, da análise de casos e da resolução de 
problemas procuraremos estimular a criatividade e a reflexão, entendidas como 
ferramentas para a transformação de situações e a adoção de uma abordagem 
inclusiva para os temas de Desenvolvimento. 
 
O programa, em anexo, se baseia em três eixos de reflexão: 

 
� A temática da deficiência e suas relações com os processos de 

desenvolvimento e de redução da pobreza; 
� O papel dos diversos setores e atores na construção de estratégias de 

inclusão e desenvolvimento; 
� O desenho, implementação e acompanhamento de programas de 

desenvolvimento e luta contra a pobreza, a partir de uma perspectiva 
inclusiva. 

 
Estes três eixos principais visam integrar também aspectos "transversais" a 
todas as políticas públicas, como o desenvolvimento de parcerias, a 
disseminação da informação, a participação social e o desenvolvimento de redes. 
 
Espera-se que, a partir desta oficina, lançar um novo olhar sobre os temas de 
redução de pobreza e inclusão social que considere setores ainda excluídos ou 
pouco representados da sociedade como participantes ativos e beneficiários das 
ações voltadas ao Desenvolvimento.   

 
Bem-vindos!! 
 

ESPERAMOS QUE GOSTEM!!!! 
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1. Noções de desenvolvimento1 

 
A princípio, falar de desenvolvimento é referir-se a uma transformação estrutural 
na economia de uma sociedade (por exemplo, a passagem de uma economia de 
subsistência a uma economia industrial); tradicionalmente, o desenvolvimento é 
medido com base no Produto Interno Bruto (PIB) por habitante e na taxa de 
crescimento econômico.  
 
No entanto, um processo de desenvolvimento tem impacto em vários aspectos 
da economia e da sociedade, inclusive na estrutura do consumo, na produção, 
no investimento, no comércio, nas tendências demográficas e nas instituições 
econômicas e políticas.  
 
Embora muitas vezes se entenda desenvolvimento em sentido estritamente 
econômico, aceita-se que tenha, além desta, uma série de outras dimensões, 
como, por exemplo:  
 
Desenvolvimento humano, que geralmente implica o processo de ampliação da 
cobertura da educação, da saúde e de outras variáveis que melhoram as 
condições da vida.  
 
Desenvolvimento político, que se refere ao processo que permite que as pessoas 
gozem de seus direitos civis e lhes dá a oportunidade de determinar quem deve 
governar.  
 
Em sentido mais amplo, desenvolvimento refere-se ao fortalecimento das 
capacidades e liberdades dos indivíduos (Sen 1999).  
 
Desenvolvimento humano é definido como o processo de “aumento das 
competências das pessoas, cujas opções e oportunidades aumentam”. Este 
conceito implica pressupor que “as pessoas são a verdadeira riqueza de uma 
nação”.  
 
Essas diversas expressões do desenvolvimento são mais difíceis de medir que o 
desenvolvimento definido do ponto de vista econômico convencional. No 
entanto, elaboraram-se várias medidas para compreender o desenvolvimento 
em sentido mais amplo, como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento / PNUD.  
 
O Indice de Desenvolvimento Humano de todos os países é regularmente 
medido pelo PNUD desde 1990. Contudo, criticou-se o fato de que meça apenas 
o aumento das opções que permitem que as pessoas tenham uma vida 
prolongada e saudável, adquiram conhecimentos, aprendam habilidades e 
disponham dos recursos necessários para desfrutar de uma alta qualidade de 
vida.  
 
Ironicamente, uma das principais dificuldades que o enfoque de 
desenvolvimento humano hoje enfrenta é decorrente, em parte, do sucesso do 

                                                 
1 Parcialmente editado em “Informe de Desarrollo Humano 2003”, Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, http://www.desarrollohumano.org.sv 
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seu IDH. O IDH reforçou a interpretação restrita e por demais simplificada do 
conceito de desenvolvimento humano, como se fosse unicamente uma questão 
de melhorar a educação, a saúde e os níveis aceitáveis de vida, ignorando que 
as pessoas também são sujeitos do desenvolvimento.  
 
Daí que as estratégias de desenvolvimento humano geralmente enfatizem o 
investimento em educação e saúde, assim como a promoção de um crescimento 
econômico eqüitativo; não incluem, contudo, outras dimensões fundamentais do 
desenvolvimento humano, tais como as liberdades civis e políticas e a 
participação das pessoas nos diversos aspectos que dizem respeito às suas 
vidas. Estas outras dimensões fazem parte da governabilidade democrática e 
constituem a dimensão freqüentemente esquecida do desenvolvimento humano. 
 
Uma definição ampla do termo de “desenvolvimento humano” coloca as pessoas 
no centro da idéia de desenvolvimento, considera o crescimento como um meio, 
não como um fim, protege as oportunidades de vida das futuras gerações, bem 
como as das gerações atuais, e respeita os sistemas naturais de que todos os 
seres vivos dependem. 
 
Além disto, o enfoque de desenvolvimento atribui prioridade máxima à redução 
da pobreza e à promoção do emprego produtivo, ao fortalecimento da integração 
social e à promoção do crescimento econômico. Assim entendido esta concepção 
do desenvolvimento, afirma-se que tem seis elementos principais: eqüidade, 
empoderamento, produtividade, sustentabilidade, segurança e cooperação. 
 

� Eqüidade: consiste em garantir a igualdade de oportunidades a todas as 
pessoas, eliminando todo obstáculo ao acesso a elas.  

 
� Empoderamento: refere-se ao reconhecimento do direito que todas as 

pessoas, mulheres e homens, têm de participar da elaboração e da 
aplicação das decisões e processos que afetam suas vidas.  

 
� Produtividade: é a participação plena das pessoas no processo de geração 

de renda e no emprego remunerado, para o que é indispensável fazer 
investimentos voltados para o aumento de sua criatividade e o 
desenvolvimento de suas potencialidades. 

 
� Sustentabilidade: consiste em assegurar as oportunidades não apenas 

para as gerações atuais, mas também para as gerações futuras, mediante 
a reposição de todas as formas de capital (físico, ambiental, humano e 
social).  

 
� Segurança: é o exercício das oportunidades de desenvolvimento de forma 

livre e segura, confiantes em que estas não desaparecerão subitamente 
no futuro. 

 
� Cooperação: é configurada pela participação e pelo pertencimento a 

comunidades e grupos como modo de enriquecimento recíproco e fonte de 
sentido social. 
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Compromissos Internacionais contra a pobreza e a exclusão 
 
A partir do compromisso assumido pela comunidade internacional na Cúpula 
Mundial do Desenvolvimento – organizada pelas Nações Unidas em 2000 -, os 
organismos multilaterais de financiamento reconhecem a necessidade de 
trabalhar junto aos governos nacionais para promover os princípios de inclusão e 
de equiparação de oportunidades no contexto do combate à pobreza e do 
fomento do desenvolvimento sócio-econômico e humano.  
 
As Metas do Milênio apontam oito objetivos de desenvolvimento a serem 
atingidos até 2015:  
 

- Reduzir à metade a pobreza extrema e a fome  
- Conquistar a universalidade do ensino fundamental 
- Promover a igualdade entre os sexos  
- Reduzir a mortalidade infantil  
- Reduzir a mortalidade materna  
- Deter a propagação do HIV/ AIDS e da malária  
- Garantir a sustentabilidade do meio ambiente  
- Fomentar uma associação mundial para o desenvolvimento, com metas 

para a assistência, o comércio e a redução do ônus da dívida.  
 
 
Documentos básicos (em espanhol) 
 
Para saber mais sobre o conceito de Desenvolvimento Humano,  
http://www.desarrollohumano.org.sv/ 
 
Para ver o texto completo da Declaração do Milênio,  
http://www.um.org/spanish/milenio/index.html) 
 
Para ver o acompanhamento do processo que levará a atingir as Metas,  
http://www.um.org/spanish/millenniumgoals/index.html) 
 
O Secretário Geral das Nações Unidas solicitou ao PNUD que “faça as contas” e 
“dirija a campanha” para avançar rumo ao cumprimento dos objetivos de 
desenvolvimento do Milênio. (Informe completo em  
http://www.um.org/spanish/milenio/sg/report/full.htm) 
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2. As relações entre desenvolvimento, pobreza e deficiência 

 
Escala e magnitude da deficiência2  
 
De maneira geral, a compilação e a confiabilidade dos dados sobre a deficiência 
são problemáticas em todos os países. As definições e percepções relacionadas 
com a deficiência variam muito, e há opiniões muito diversas acerca de quem 
deve ou não ser incluído nesta ou naquela interpretação de deficiência. Os 
estudos não são padronizados, e a maioria deles espelha um enfoque médico 
muito restritivo. 
 
Sabe-se que a incidência é alta, mas a prevalência, baixa. Incidência refere-se 
ao número de pessoas que nascem com uma deficiência ou a adquirem durante 
certo período, ao passo que prevalência diz respeito ao número de pessoas com 
deficiência que sobrevivem. Em muitos países, onde há mais pobreza e situações 
de conflito armado, razão pela qual morrem mais portadores de deficiência em 
pouquíssimo tempo, há um abismo entre a incidência (que é muito elevada) e a 
prevalência (que pode ser muito baixa). 
 
A maioria das pessoas com deficiência (70 a 85% das quais são crianças) vive 
nos países economicamente mais pobres do Sul, onde a falta de acesso aos 
direitos humanos traduz-se em uma grande falta de respeito por direitos tais 
como direito à educação, à alimentação, à água e à moradia.  
 
Dado que a pobreza é tanto uma causa como uma conseqüência da deficiência, 
alguns cálculos indicam que uma de cada cinco pessoas pobres apresenta uma 
deficiência. Isto significa que praticamente todas as famílias das comunidades 
pobres são diretamente afetadas pela deficiência. Contudo, nas políticas de 
cooperação para o desenvolvimento e de redução da pobreza, as pessoas com 
deficiência são mantidas numa espécie de invisibilidade e excluídas dos 
programas de desenvolvimento. 
 
Apesar das dificuldades, várias agências das Nações Unidas coletaram grande 
variedade de dados ao longo dos anos. Embora não tenha sido possível obter 
cifras precisas, os cálculos gerais são corroborados pela experiência e são úteis 
para o planejamento. Vejamos abaixo um resumo dos pontos-chave nesses 
dados. 
 
Distribuição: 70% das pessoas com deficiência vivem nos países pobres do 
hemisfério Sul. 
 
Infância: 87% das crianças com deficiência vivem nos países do Sul. 
 
Impacto familiar: Em um país com famílias que têm em média seis membros, 
e se apenas 5% da população tiver alguma deficiência, mais de 25% dessa 
comunidade será diretamente afetada pela deficiência. Considerando o papel da 

                                                 
2 Editado do “European Disability Forum Issues, Comprehensive Report on Development 
Cooperation”, pode ser acessado em www.disability world.org, # 20 (setembro-outubro 
de 2003) 
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família ampliada, a metade da população terá uma pessoa com deficiência em 
sua família extensa ou ampliada. 
 
Demografia: Segundo estimativas do crescimento demográfico, o número de 
pessoas com de deficiência aumentará 120% nos países do Sul nos próximos 
trinta anos. No mesmo período, o índice de aumento do número de pessoas com 
de deficiência nos países do Norte será de 40%. 
 
Deficiência e envelhecimento: Tanto no Sul como no Norte, o maior aumento 
da quantidade de de pessoas com deficiência será nos grupos de idade mais 
avançada, particularmente entre as pessoas de 65 anos e mais. Em algumas 
regiões, deve-se considerar o impacto do HIV/ AIDS nessa situação. 
 
Porcentagens: os cálculos costumam assinalar que 10% da população mundial 
apresentam alguma deficiência, incluindo os 100 milhões de pessoas que 
contraíram uma deficiência devido à desnutrição. Além disto, estudos feitos a 
partir de diversas fontes fornecem dados mais específicos. No entanto, os 
resultados desses estudos dependem, em grande medida, da definição de 
deficiência que adotam. 
 
Nível de gravidade: nos países pobres, as pessoas com deficiências moderadas 
podem começar a apresentar deficiências graves devido à impossibilidade de 
conseguir equipamentos ou à ausência de serviços de reabilitação; referimo-nos 
a coisas que, nos países mais ricos, precisariam apenas de uma retificação (por 
exemplo: os exames de vista e receita para óculos, a detecção precoce e a 
operação para corrigir a fenda palatina). Assim, as deficiências moderadas 
tornam-se mais visíveis e comuns nas regiões pobres. Por outro lado, nos países 
do Norte as pessoas com deficiências graves recebem tratamento médico 
adequada, o que aumenta sua esperança de vida; no Sul, contribuem para a já 
elevada taxa de mortalidade. 
 
Correlação com problemas de saúde e epidemias: as patologias como o 
HIV/ AIDS, os problemas de saúde mental, a tuberculose, a malária crônica, a 
mutilação feminina, os traumas psicológicos presentes nas situações de conflitos 
e entre refugiados/as podem significar o início de uma deficiência que, 
posteriormente pode levar à exclusão e à discriminação. Se essas pessoas forem 
incluídas, os índices de prevalência serão mais elevados. 
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Ciclo de invisibilidade 
 

 
 
Cria-se um “ciclo da invisibilidade” das pessoas com deficiência portadores de 
deficiência que obedece à seguinte lógica: há “pessoas invisíveis por serem 
portadoras de deficiência, escondidas no quartinho dos fundos”, por isto afirma-
se que “não é um problema nesta comunidade, a comunidade não as inclui como 
prioridade”, por isto “não há serviços, não há inclusão”, por isto “continuam a 
discriminação e a falta de conscientização”, e assim o ciclo se perpetua. 
 
As relações entre pobreza e deficiência  
 
Segundo um estudo do Banco Mundial sobre Pobreza e Deficiência, 16,7% dos 
pobres apresentam alguma deficiência. Cada vez mais se reconhece que a 
deficiência é tanto uma causa como uma conseqüência da pobreza. No entanto, 
a relação é complexa e varia conforme o país e o contexto. 
 
Além das distintas definições de deficiência, também encontramos numerosas 
opiniões quanto ao que deve ser entendido por pobreza. Uma delas afirma que 
“a pobreza não está relacionada apenas com níveis de renda, mas também com 
a exclusão social e a falta de poder.”  
 
A porcentagem de pessoas com deficiência é desproporcionalmente elevada 
entre os pobres em todos os países e em todos os contextos. Concretamente, 
estamos falando de pessoas - famílias inteiras – que não têm acesso a meios 
para atender suas necessidades básicas: alimentos, água limpa, roupas, 
vestimenta e moradia. A pobreza e a deficiência podem formar um círculo 
vicioso difícil de romper, em que as condições de pobreza causam o aumento da 
deficiência e, quando as necessidades não são atendidas de maneira integrada, 
a deficiência faz a pobreza aumentar. 
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As relações entre deficiência e desenvolvimento 
 
A deficiência e o desenvolvimento relacionam-se de maneiras que não são 
óbvias e nem muito definidas. Podemos compreender sua inter relação como 
uma rua de mão dupla, onde a deficiência afeta as possibilidades de 
desenvolvimento e o dsenvolvimento afeta as condições da deficiência. 
 
Até mesmo o próprio aumento da incidência da deficiência pode ser o resultado 
tanto dos avanços na mensuração de melhorias no bem-estar da população 
(utilizando indicadores de saúde e de qualidade de vida mais exigentes) como 
devido a novas dificuldades econômicas ou políticas, devido à pobreza que 
persiste ou dada a existência de conflitos armados, geradores de outros casos de 
deficiência. 
 
Simetricamente, pode-se pensar que a existência da deficiência impede o 
desenvolvimento, porque reduz a capacidade produtiva das pessoas ou mesmo 
sua possibilidade de obter ganhos. 
 
Os vínculos entre desenvolvimento e deficiência são menos visíveis (ou mesmo 
tornam-se estereotipados) quando são utilizados conceitos limitados de 
desenvolvimento, puramente econômicos. Poém, se definimos o 
desenvolvimento como um processo abrangente, que engloba as capacidades 
humanas, então faz sentido estabelecer relações com os conceitos de deficiência 
e de necessidades especiais. 
 
Portanto, a pobreza e a deficiência mostram uma forte correlação entre si. 
Apesar do trabalho ainda incipiente voltado para estabelecer relações entre os 
projetos de desenvolvimento e as problemáticas da deficiência, 
aproximadamente 400 milhões de pesoas com alguma deficiência vivem em 
situação de pobreza nos países em desenvolvimento. A maioria destas pessoas 
situa-se no nível mais baixo da escala sócio-econômica: os mais pobres dentre 
os pobres, raramente beneficiados pelos projetos de desenvolvimento. 
 
Percepções, representações, definições 
 
A maioria das pessoas utiliza noções intuitivas de “desenvolvimento” e de 
“deficiëncia”. Não é possível abordar o estudo das inter relações entre 
desenvolvimento e deficiência sem que tenhamos uma definição clara destes 
termos, que permita visualizar suas múltiplas dimensões. 
 
O termo desenvolvimento se refere à transformação estrutural de uma economia 
(por exemplo, de uma economia de subsistência para uma economia industrial) 
e é tradicionalmente mensurado pelo Produto Interno Bruto (PIB) por habitante 
e pelo nível de crescimento econômico. 
 
Porém, um processo de desenvolvimento traz impactos em vários aspectos da 
economia e da sociedade, incluindo a estrutura de consumo, a produção, o 
investimento, o comércio, as tendências demográficas e as instituições 
econômicas e políticas. 
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Embora frequentemente o conceito de desenvolvimento seja entendido em um 
sentido estritamente econômico, sabemos que ele abrange uma série de 
dimensões, como: 
 

- desenvolvimento humano, que implica, geralmente, no processo de 
ampliar a educação, a saúde e outras variáveis que contribuem pra a 
melhoria da qualidade de vida; 

 
- desenvolvimento político, que se refere ao processo que permite às 

pessoas o exercício de seus direitos civis e a oportunidade de determinar 
seus governantes.  

 
Em um sentido mais amplo, desenvolvimento se refere ao fortalecimento de 
suas capacidades e das liberdades individuais (Sen, 1999). 
 
Estas diversas acepções do desenvolvimento são de mensuração mais difícil do 
que a definição que leva em conta apenas o ponto de vista econômico 
convencional. Porém, já foram elaboradas diversas medidas para entender o 
desenvolvimento de um ponto de vista mais abrangente, como o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa de Desenvolvimento da 
Organização das Nações Unidas/PNUD. 
 
 
Documentos básicos (em espanhol e português) 
 
Os três primeiros documentos mencionados abaixo estão disponíveis em 
espanhol, inglês e francês; o último está em português. 
 
Aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos: hacia una 
sociedad para todos en el siglo XXI, Resolución aprobada por la Asamblea 
General, 19 de diciembre de 2001 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56115s1.htm 
 
Comité Especial encargado de preparar una convención internacional  amplia e  
integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad, 8 de diciembre de 2002 . 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ares57_229s.htm 
 
Inclusión plena y positiva de las personas con discapacidad en todos los aspectos 
de la sociedad y papel de liderazgo que corresponde en ello a las Naciones 
Unidas, 20 de diciembre de 1993. 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ares48_95s.htm 
 
Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão 
http://www.saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=4178 
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3. As políticas públicas3  

 
A temática da deficiência é essencial para a agenda global do desenvolvimento. 
A deficiência afeta, no mundo inteiro, pelo menos 600 milhões de pessoas, das 
quais 400 milhões vivem nos países em vias de desenvolvimento. Pode-se 
estimar que há um total de 79 milhões de pessoas com deficiência na América 
Latina e no Caribe.  
 
A própria magnitude dos problemas relacionados com a exclusão social dos 
pessoas com deficiência já justifica a necessidade de dar atenção ao problema, 
na medida em que seu peso quantitativo seria suficiente para impedir que se 
atingisse as Metas de Desenvolvimento do Milênio.  
 
Os programas destinados a permitir que se atinjam as Metas do Milênio e a 
reduzir a pobreza podem alavancar as condições de vida das pessoas pobres e, 
entre elas, as dos pobres com deficiência. Para garantir que a meta de 
erradicação da pobreza beneficie as pessoas com deficiência, é necessário 
envolver ativamente neste processo as organizações que trabalham com a 
questão da deficiência e favorecer instâncias de empoderamento, coordenação e 
inovação. 
 
Muitas vezes, as pessoas com deficiência são excluídas da escola ou do lugar de 
trabalho e obrigados a depender do apoio físico e econômico de outros - família 
ou comunidade. Além de serem particularmente vulneráveis à exclusão social, as 
pessoas com deficiência são desproporcionalmente pobres, e entre os pobres, é 
desproporcional o número de pessoas com deficiência. 
 
Para avançar na visibilidade das pessoas com deficiência e suas condições de 
vida - atualmente caracterizados pela pobreza e pela exclusão social -, é preciso 
criar pontes entre o discurso econômico e de desenvolvimento, por um lado, e o 
das organizações vinculadas à deficiência, por outro lado. A proposta do 
“desenvolvimento inclusivo” procura avançar neste sentido, fomentando um 
melhor conhecimento entre organizações de base dedicadas ao campo da 
deficiência e organismos nacionais e internacionais de desenvolvimento. 
 
A esfera de ação será a das políticas públicas gerais (por exemplo, nas áreas de 
saúde, educação, trabalho, moradia, infância e juventude, infra-estrutura e 
seguridade social) implementadas pelos países com recursos próprios ou com 
apoio das instituições de cooperação técnica e financeira internacional. O modelo 
do “desenvolvimento inclusivo” também implica ultrapassar a implementação de 
ações ou projetos pontuais na área da deficiência. 
 

                                                 
3 Sophie Mitra, Desenvolvimento e deficiência”. 
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Ações pontuais versus “enfoque de dupla via” 
 

”Uma sociedade boa para as pessoas com deficiência  
é uma sociedade boa para todos” 

 
Os projetos que procuram abordar a inclusão de pessoas com alguma deficiência 
adotam diferentes enfoques, que podemos reunir em três grandes grupos:   
 
Os projetos específicos por “tipo” de deficiência: baseiam-se no modelo 
médico, prolongam a segregação e muitas vezes estão voltados para as pessoas 
que têm mais acesso e estão mais incluídas.  
 
Projetos pontuais de integração: por exemplo, as unidades especiais que 
têm sido introduzidas nas escolas integradas. 
 
Dentro dos programas regulares: que em alguns países de língua inglesa são 
chamados de “mainstream” (corrente principal ou normalização). Estes projetos 
baseiam-se em um enfoque de direitos humanos e promovem a universalização 
de políticas.  
 
A inclusão pode ser vista como uma meta ou como um processo. Já foram 
constatados os benefícios da inclusão das pessoas com deficiência na vida 
comum, assim como as limitações dos enfoques específicos por deficiência. Para 
conseguir que a integração das pessoas com deficiência seja real, e não só uma 
assimilação, propõe-se um “enfoque de mão dupla”, que inclui políticas gerais, 
assim como elementos apropriados, voltados para as deficiências. 
 
O enfoque de “dupla via” procura concretizar a dimensão da deficiência nas 
atividades e programas de desenvolvimento. Isto significa que, além de eliminar 
as barreiras que impedem a inclusão, deve-se enfocar especificamente a 
dimensão da deficiência. Os temas relacionados com a deficiência deverão ser 
incluídos nos programas e políticas gerais para toda a sociedade, nas iniciativas 
de gênero, no combate à pobreza e nas políticas de saúde e educação.  
 
Todas essas iniciativas devem ser reforçadas por meio de uma perspectiva de 
direitos humanos que promova, constantemente, a inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade. E isto deve ser feito por meio de uma estratégia 
destinada a promover a participação plena e a fortalecer as contribuições das 
organizações de pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, deve-se continuar a 
criar mais oportunidades de acesso aos serviços de reabilitação, às ajudas 
técnicas e aos serviços de apoio. 
 
Em matéria de orçamento, a inclusão da dimensão da deficiência nos programas 
gerais exige verbas. Isto pode ser conseguido alocando determinadas 
porcentagens de cada orçamento a atividades que promovam a inclusão da 
deficiência em cada programa (na Índia, 3% do orçamento geral são dedicados 
às atividades que incluam a deficiência). Adicionalmente, deve existir um 
orçamento específico para apoiar as atividades de capacitação e conscientização, 
e não projetos “verticais” inadequados que promovam a segregação. 
 
Considera-se necessário desenvolver uma função “sentinela” que permita que as 
pessoas e organizações especializadas nas estratégias de inclusão e que 
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trabalham junto ás pessoas com deficiência e de outras necessidades especiais 
identifiquem oportunidades para viabilizar a inclusão e oferecer alternativas 
práticas para que estas sejam levadas em conta nos projetos de 
desenvolvimento.  
 
Documentos básicos (em espanhol) 
 
Aplicação do Programa de Acción Mundial para los Impedidos: hacia una 
sociedad para todos en el siglo XXI, Resolução aprovada pela Assembléia Geral, 
19 de dezembro de 2001 
http://www.um.org/esa/socdev/enable/disA56115s1.htm 
 
Comitê Especial encarregado de preparar uma convenção internacional ampla e 
integral para proteger e promover os direitos e a dignidade das pessoas com 
deficiência, 8 de dezembro de 2002 . 
http://www.um.org/esa/socdev/enable/rights/ares57_229s.htm 
 
Inclusão plena e positiva das pessoas com deficiência em todos os aspectos da 
sociedade e papel de liderança que lhes cabe nas Nações Unidas, 20 de 
dezembro de 1993, 
http://www.um.org/esa/socdev/enable/rights/ares48_95s.htm 
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4. Das ações pontuais em deficiência o“desenvolvimento 
inclusivo” 

 
Entendemos por “desenvolvimento inclusivo” a elaboração e a implementação de 
ações e políticas para o desenvolvimento sócio-econômico e humano que visam 
à igualdade de oportunidades e de direitos para todas as pessoas, 
independentemente do seu status social, do seu gênero, das suas condições  
físicas ou mentais e da sua raça. Trata-se de um conceito que valoriza a 
contribuição de cada ser humano para o processo de desenvolvimento. 
 
Como paradigma, o “desenvolvimento inclusivo” procura ampliar a visão de 
desenvolvimento, superando os limitados modelos economicistas e 
assistencialistas que costumam caracterizar a luta contra a desvantagem e a 
pobreza.  
 
Os temas relativos à deficiência devem fazer parte da agenda do 
desenvolvimento. Isto porque se parte das premissas de que a deficiência está 
vinculada à pobreza e de que o combate à pobreza é parte essencial dos 
objetivos do desenvolvimento, assim como o são a “educação para todas e 
todos” e iniciativas similares de mudança social. 
 
Uma vez que os direitos humanos devem ser seguidos pelos direitos civis e 
sociais, incluindo o desenvolvimento sócio-econômico, é preciso considerar-se 
que tanto os instrumentos internacionais de direitos humanos como as 
ferramentas legais específicas relacionadas com a deficiência são úteis para 
guiar, apoiar e monitorar o desenvolvimento e a implementação de projetos 
inclusivos e as políticas necessárias para construir uma sociedade para todas e 
todos. 
 
A inclusão de pessoas com alguma deficiência ou necessidade especial nos 
processos de desenvolvimento (econômico, social, cultural, etc.) deve ir além da 
dimensão de testemunho. Não se trata apenas de postular a inclusão de 
todos(as) como tema de direitos humanos e princípio de eqüidade, mas também 
de operacionalizar esse enfoque propondo alternativas para que as múltiplas 
capacidades e diversidades da espécie humana sejam usadas em prol de 
melhores políticas públicas. 
 
O paradigma de “desenvolvimento inclusivo” procura resgatar a idéia de 
diversidade como um ponto forte do processo de desenvolvimento. Pode-se falar 
de tipos muito variados de diversidade: social, cultural, étnica, política, religiosa, 
lingüística, educacional, sexual, de gênero, científica, pessoal e ambiental, ou da 
biodiversidade. (Fundação Diversidade e Educação, 2003). 
 
Este conceito nos leva a concluir que o desenvolvimento inclusivo pressupõe a 
idéia de uma diversidade que estende muito além do plano pessoal, envolvendo 
sistemas como o meio ambiente, a tecnologia, o mundo da ciência e as 
instituições, entre outros.  
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Das palavras aos fatos 
 
Como fazer para passar de um discurso de defesa dos direitos das pessoas com 
deficiência a um discurso técnico-analítico que nos possibilite discutir a própria 
agenda do desenvolvimento, e a do desenvolvimento inclusivo em particular? 
 
É hora de usar todos os conhecimentos reunidos e empreender as ações 
necessárias para incluir os aspectos relacionados com a deficiência nos planos e 
programas de desenvolvimento, para promover a cooperação entre os governos, 
as agências financiadoras e de desenvolvimento e as organizações relacionadas 
com a deficiência, e para ajudar a definir e a determinar ações futuras destinada 
a fazer com que as Nações Unidas participem mais das políticas para o 
desenvolvimento no âmbito da deficiência. 
 
Chamamos de “olhar sentinela” um trabalho atualmente em construção, por 
meio do qual as organizações da sociedade civil vinculadas ao trabalho com 
portadores de deficiência encarregam-se de identificar oportunidades de inclusão 
no contexto de programas e projetos de desenvolvimento.  
 
Distinguem-se medidas de salvaguarda (que procuram não causar danos ou 
minimizá-los) de medidas “sentinela”, que adotam um enfoque propositivo. 
 
 
Documentos básicos - Referências (em espanhol) 
 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 2 e 16, (texto completo em 
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm) 
 
Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Contra as 
Mulheres, artigos 2 e 4 (texto completo em, 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0031.pdf) 
 
Convenção sobre os Direitos da Criança, artigo 2 (texto completo em 
http://www.unicef.org/spanish/crc/crc.htm) 
 
Sobre o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento  
http://www.interaction.org/files.cgi/2336_Bancos101.pdf 
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4. Pontes 

 
“O que é preciso para construir uma ponte? 

 Projetos, pontos de apoio, materiais, força de trabalho” 
 
 
Coalizões, alianças, parcerias4 
 
O trabalho colaborativo tem uma longa tradição entre os povos e comunidades 
da América Latina. Numerosos ditados populares expressam o valor que se dá 
ao trabalho solidário; afirma-se, por exemplo, que “quando o problema é muito 
complicado, é necessário que cada um se encarregue de uma parte” e também 
que “a união faz a força”. A sabedoria popular dá um significado profundo ao 
termo “colaboração” e ressalta que “o todo é mais do que a mera soma das 
partes”. Segundo esta tradição, acumulada na América Latina em séculos de 
participação social e empreendimentos comunitários, o trabalho coletivo é capaz 
de gerar uma dinâmica que inclui e ao mesmo tempo supera a soma das 
capacidades e vontades individuais. 
 
A palavra coalizão vem do  latim coalescere – crescer juntos- e coalitio - união. 
Indica a “conjunção de produtores de uma mesma categoria objetivando 
vantagens ou lucros comuns ou proteção contra a concorrência desleal”. 
 
Aliança vem de aligare, unir-se a outro para “concorrer ao mesmo fim”.  Dentro 
de uma aliança, cada membro contribui com recursos (financeiros, humanos, 
técnicos e intangíveis, tais como informação, know-how e apoio político).  
 
No Brasil se usa a linda palavra “parceria”, que se refere a “parecido”, 
“semelhante” e também “companheiro”, o que a aproxima do termo inglês 
“partner”. O dicionário da língua portuguesa define “parceria” como  “Sociedade, 
companhia. Reunião de indivíduos para um determinado fim ou interesse 
comum.” Trata-se de uma referência semântica que também alude a uma 
modalidade de trabalho comum no meio agrícola brasileiro em que o trabalhador 
(parceiro) entrega uma parte da produção ao dono da terra como pagamento 
por sua utilização. 
 
A presença de parcerias entre setores e instituições é cada vez mais freqüente 
no novo cenário das políticas públicas - no contexto de todos os países, tanto 
“desenvolvidos” como “em desenvolvimento”. Na América Latina, a formação 
dessas parcerias para o desenvolvimento teve novo impulso nas duas últimas 
décadas como conseqüência dos processos institucionais, políticos e financeiros 
que caracterizam as políticas públicas. Cada vez mais, o trabalho dos governos e 
das agências de cooperação está associado ao esforço de fundações, associações 
e agências não governamentais pertencentes ao “terceiro setor”.  
 
No entanto, o que mais motiva o desenvolvimento de parcerias e coalizões 
parece ser a crescente limitação dos recursos econômicos (tanto das instituições 

                                                 
4 Editado de “Coalizões multisectoriais em saúde”, Meresman, Matsudo e Nieves, OPS-
OMS, 2000 
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públicas como da maioria das organizações privadas) e o desejo de maximizar o 
impacto dos programas.  
 
Por conseguinte, pode dizer-se que o desejo e a vontade política necessários 
para gerar coalizões pelo desenvolvimento inclusivo nascerão do reconhecimento 
de que o trabalho em parceria poderá aumentar a eficácia, tornar os esforços 
mais sustentáveis e potencializar a capacidade de inovar; além disto, será mais 
custo-efetivo do que o trabalho solitário.  
 
Não é simples desenvolver coalizões, e é ainda mais difícil as mantê-las ativas 
ao longo do  tempo. Alguns estudos destacam a importância de variáveis 
“subjetivas” e culturais no desenvolvimento e na sustentação das parcerias: 
 
Consenso  
Confiança 
Equilíbrio 
Comunicação 

Democracia 
Paciência 
Senso de oportunidade 

 
Estudos recentes demonstram, em particular, o valor das “parcerias para reduzir 
a pobreza”. Segundo o Banco Mundial, alguns processos que estão ocorrendo 
nos planos global e regional no campo das políticas de desenvolvimento 
(democratização, descentralização e reestruturação econômica) parecem 
propiciar o desenvolvimento de parcerias.  
 
 
Documentos básicos (em espanhol) 
 
Para saber mais sobre o Banco Mundial 
www.worldbank.org/participation/sdn/sdn.htm  e 
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/AboutUs_SP.pdf 
 
Para saber mais sobre parcerias contra a pobreza,  
http://www.alianzas.org/ e http://www.compromiso.org/contenido.asp 
 
Sobre parcerias em geral há numerosos sites. 
Recomendamos http://www.wbcsd.ch, comprometido com o pacto global pelo 
desenvolvimento proposto por Kofi Anan, 
 
http://www.worldbank.org/poverty/scapital, que aborda o desenvolvimento de 
parcerias na perspectiva de capital social e http://www.partnerships.org.uk/part, 
que apresenta um interessante guia de “parcerias de A a Z”.  
 
Para saber mais sobre a relação entre governos, organismos multilaterais e 
sociedade civil: “La rendición de cuentas a la sociedad: Nota conceptual basada 
en prácticas emergentes”, elaborada pelo Grupo de Participação e Sociedade 
Civil do  Banco Mundial com base no rascunho inicial da consultora Carmem 
Malena. 
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5. Ciclo de Projetos: a metodología do Banco Mundial  

 
O Banco Mundial entende por “ciclo de projeto” os passos situados em uma 
seqüência que propiciam a compreensão do percurso lógico das diversas 
operações por que passam os projetos de investimento social financiados por 
ele. Este guia menciona o ciclo de projetos do Banco Mundial porque permite 
entender os processos e possibilidades para a identificação de oportunidades de 
desenvolvimento inclusivo sob uma ótica que dá forma e sentido projetivo à 
relação entre deficiência e desenvolvimento. 
 
Em resposta à pergunta da citação mencionada abaixo - “Se fosse preciso 
responder em poucas palavras à pergunta “o que o Banco Mundial faz?" -, 
diríamos que "concede empréstimos para projetos de desenvolvimento e 
combate à pobreza. A principal atividade do Banco é conceder financiamento a 
projetos específicos, cuidadosamente selecionados e preparados, avaliados em 
profundidade, supervisionados muito de perto e submetidos à avaliação 
posterior sistemática.” 
 
A tabela I apresenta as diferentes etapas do ciclo de projeto; contém o nome de 
cada etapa, sua descrição (na coluna seguinte) e algumas perguntas e 
afirmações que, do ponto de vista deste guia, pretendem propor maneiras de 
pensar e de se questionar para gerar capacidade de influenciar e maior 
aproveitamento da oferta de projetos existentes. 
 
Como se pode ver na terceira coluna da tabela, há um conjunto de perguntas 
que estabelecem uma ligação operacional entre o discurso da inclusão social, ou 
o investimento social, e o discurso da valorização e avaliação econômica dos 
projetos a serem financiados. 
 
Uma das questões que requerem o necessário desenvolvimento, bem como a 
adequada articulação, é a da compatibilidade entre discurso de inclusão social e 
discurso econômico, entendido este como conjunto de estimativas de 
custos/benefícios e custo/efetividade das ações financiadas. 
 
Juntamente com a matriz de mapeamento da carteira de projetos de cada país, 
que figura na unidade 3, este esquema das diferentes etapas do ciclo de projeto 
ajuda a preparar o quadro de situação para intervenções concretas de 
desenvolvimento inclusivo a partir dos empréstimos do  Banco Mundial ou de 
outros organismos internacionais de crédito, ou ainda com base na cooperação 
internacional, em processo de execução atualmente ou no futuro imediato. Além 
disto, o mesmo esquema proporciona elementos para influenciar a própria 
agenda do desenvolvimento como objetivo do mais alto interesse técnico-político 
a patir de perspectiva do desenvolvimento inclusivo. 
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Tabela I: O ciclo de projeto (Banco Mundial) 
Estratégia de 
Assistência ao País 
(CAS – Country 
Assistance 
Strategy) 

O Banco prepara serviços 
de empréstimos e 
consultas, baseando-se em 
um enquadramento de 
seletividade que identifica 
áreas em que haja 
vantagens comparativas 
para apoiar os esforços em 
reduzir a pobreza no país. 
 

Nesta etapa é importante 
perguntar quais são os 
aspectos que podem 
beneficiar á maior 
quantidade possível de 
pessoas; quais são todos 
os grupos vulneráveis que 
precisam de atenção, 
intervenção e recursos. 

Identificação Identificam-se os projetos 
que servirão de apoio às 
estratégias e que são 
financeira, econômica, 
social e ambientalmente 
sustentáveis.  
Analisam-se as estratégias 
de  desenvolvimento. 

Quais são os melhores 
projetos para atender ao 
maior número e à maior 
concentração de 
necessidades? 
Que projetos 
proporcionarão melhores 
condições gerais com 
vistas ao desenvolvimento 
e à geração de renda? 

Preparação 
 

O Banco propõe linhas de 
política e de projetos para 
conceder ajuda financeira.   
O Banco realiza estudos 
sobre atores envolvidos e 
áreas de atuação. 
O Banco elabora um 
documento final do  
projeto. 

Quem será mais 
beneficiado? 
Quantos serão os mais 
beneficiados? 
Os mais beneficiados são 
realmente os que mais 
necessitam e que de fato 
mais contribuirão para o 
desenvolvimento? 
O que vamos comprar com 
esse dinheiro? 
Em que vamos gastar? 
 

Avaliação 
 

O Banco avalia aspectos 
técnicos, institucionais, 
financeiros, econômicos, 
sociais e ambientais do  
projeto. 
Preparam-se documentos 
para a negociação jurídica 
e de avaliação do  projeto. 

Quais são os riscos para a 
implementação desses 
projetos? 
Estão contempladas todas 
as eventualidades que 
possam surgir durante a 
execução do  projeto? 
É correto direcionar esses 
recursos dessa maneira, 
ou é necessário estudar 
melhor as alternativas? 

Negociações e 
aprovação da 
diretoria 
 

O Banco e os tomadores 
fazem um acordo de 
empréstimo. 
O projeto é apresentado à 
diretoria do  Banco para 
sua aprovação.  

Todas a s condições para o 
correto e adequado 
desenvolvimento do  
projeto foram acordadas? 
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Implementação e 
supervisão 
 

O tomador do empréstimo 
implementa o projeto.  
O Banco certifica-se de que 
o empréstimo seja utilizado 
para os propósitos do  
projeto, respeitando o 
acordo econômico, bem 
como a eficácia e a 
eficiência do  projeto 

Monitoramento da 
realização das ações 
previstas no projeto, 
inclusive dos objetivos e 
metas físicas e da 
execução orçamentária do 
que determina o 
documento de projeto e de 
empréstimo. 

Implementação e 
conclusão 
 

Prepara-se um relatório 
sobre o término da 
execução do projeto.  
Avalia-se o funcionamento 
do  Banco e do tomador do 
empréstimo até esse 
momento. 

O projeto atingiu seu 
ponto ótimo de execução? 
Está garantida a realização 
de atividades de acordo 
com o cronograma e o 
orçamento? 

Avaliação 
 

O projeto é avaliado por 
um agente independente 
do Departamento de 
Avaliação do Banco; 
prepara-se um relatório 
sobre a intervenção e se 
avalia.   
Os resultados dessa análise 
serão utilizados no desenho 
de projetos futuros. 

O que fora inicialmente 
proposto de fato foi 
realizado? 
Obtiveram-se os 
resultados intermediários e 
os resultados finais 
buscados desde a 
formulação do  projeto? 

 
 
Leituras recomendadas 
 
Para ver em detalhe o formulário “ciclo de projetos” do Banco Mundial, 
http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/0/F07D4C0D7F7F28D985256D9B0
05B0E2B?Opendocument 
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7. Apresentação de Casos  

 
Neste ítem são apresentados sinteticamente alguns exemplos de projetos de 
desenvolvimento (nas áreas de educação, infraestrutura, emprego) e também 
uma série de perguntas destinadas a orientar a discussão em pequenos grupos. 
Este é um módulo que visa a levar à prática (através de exercícios simulados e 
de estudos de casos) os conceitos e ferramentas propostas em capítulos 
anteriores. As “perguntas orientadoras” visam a:  
 

� Estimular a leitura dos exemplos em uma perspectiva de desenvolvimento 
inclusivo. 

� Experimentar fazer uma leitura “sentinela” do projeto, verificando se suas 
atividades e componentes salvaguardam a igualdade de direitos e 
oportunidades das pessoas com deficiência.  

 
� Através de uma leitura crítica e criativa do projeto, procurar identificar 

oportunidades para “acrescentar-lhe” componentes de inclusão.  
 
 
CASO I: Projeto de reconstrução de emergência e ampliação de serviços 
médicos por causa de terremotos (El Salvador) 
 
Este Projeto visa a restaurar o funcionamento dos hospitais e a melhorar a 
prestação de assistência médica, especialmente aos grupos vulneráveis das 
áreas atingidas por terremoto, e em particular às populações menos atendidas 
da região Norte, que sofre de pobreza.  
 
Os componentes apoiarão:  

- uma reconstrução de emergência da rede hospitalar do  Ministério da 
Saúde nas áreas atingidas pelo terremoto, em uma construção por fases 
que respeitará os atuais códigos estruturais sísmicos.Os equipamentos a 
serem instalados incluem os de informática e de reciclagem de lixo 
hospitalar. Será financiada uma consultoria técnica para realizar estudos 
sobre o meio ambiente, análises topográficas e projetos arquitetônicos;  

- a ampliação dos serviços médicos e nutricionais essenciais às áreas 
atingidas e pobres, prestados através de organizações não 
governamentais e agências governamentais locais. Para reforçar a 
capacidade do Ministério da Saúde de prestar serviços integrados de 
saúde e de nutrição, serão implementados programas de extensão com 
participação comunitária, nos quais estão incluídas as reformas 
administrativas nos hospitais reconstruídos, o estabelecimento de 
sistemas contábeis e a cobertura médica em áreas rurais;  

- o fortalecimento das capacidades do Ministério da Saúde para 
implementar programas de saúde social com vigilância sanitária, cuja 
qualidade e vigilância serão baseadas no cumprimento da 
regulamentação; 

- gestão de projeto incluindo avaliação do impacto total e auditorias 
financeiras.  

 
Perguntas orientadoras 
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Quais seriam os impactos de um terremoto sobre as pessoas com deficiência? 
Que necessidades especiais deveriam ser consideradas? 
 
Em sua opinião, que ações poderiam ser implementadas para destacar as 
prioridades dos grupos mais vulneráveis? Como você proporia financiá-las com 
recursos do projeto? 
 
As organizações atuantes na área da Deficiência teriam uma contribuição 
específica a fazer para o programa de reconstrução do país e para este projeto 
específico? Qual seria? 
 
 
CASO II Projeto de estrada Abapo-Camiri (Bolívia) 
 
O Projeto de estrada Abapo-Camiri tem o objetivo de melhorar as condições de 
transporte do estratégico corredor Norte-Sul que interliga os estados de Beni, 
Santa Cruz, Chuquisaca e Tarija, continuando em direção à Argentina e ao 
Paraguai.  
 
Por meio da recuperação da estrada Abapo-Camiri, o projeto procura reduzir os 
custos de transporte, impulsionar o desenvolvimento econômico na área do 
projeto, melhorar o nível de renda da população indígena da área e criar 
conexões de transporte entre os territórios do  tomador do empréstimo e os 
países limítrofes. O projeto tem três componentes:  
 

- O componente da Estrada Abapo-Camiri financiará 80% das obras civis, 
assim como a supervisão da reconstrução e da pavimentação das estradas 
de terra já existentes, paralelas à estrada-de-ferro para Charagua.  

- Através do contrato serão financiados 20% da manutenção integral de 
900km da malha rodoviária básica do  Departamento do estado de Santa 
Cruz.  

- Fortalecimento institucional que prestará assistência técnica a serviços de 
consultoria, de compras e de implementação do plano de reassentamento.  

 
 
Perguntas Orientadoras 
 
Classificação do projeto: classifique o peojeto em categoria A, B ou C em 
função da escala, magnitude e natureza de sua relação e possível impacto sobre 
as pessoas com deficiência ou com outras necessidades especiais. 
 

Categoria A: provável impacto negativo, significativo ou sem 
precedentes. O impacto é provavelmente irreversível. 
 

Categoria B: Impacto potencialmente negativo sobre as pessoas com 
deficiência. Neste caso, o impacto potencial não assume a mesma gravidade que 
na Categoria A, está restrito a uma zona ou a um aspecto, não é irreversível e 
pode ser minimizado com relativa facilidade. 
 

Categoria C: O projeto provavelmente não tem impacto sobre a 
problemática avaliada ou seu impacto é insignificante. 
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Nas localidades que serão unidas por esta estrada, existem pessoas com 
necessidades especiais. Cite três medidas que você recomendaria para preservar 
seus direitos e oportunidades de acesso. 
Que participação você acredita que as pessoas com deficiência poderiam ter 
nesse projeto? 
 
 
CASO III: Projeto de Reforma do Setor de Saúde (Bolívia) 
 
Este projeto de Crédito Adaptável apóia a primeira fase da reforma do Setor de 
Saúde e tem como objetivos:  
 

- elevar a qualidade dos serviços de saúde voltados para a situação 
sanitária da população e dar auto-suficiência às comunidades para que 
melhorem sua situação de saúde e sua qualidade de vida; 

- fortalecer a capacidade local de atender às necessidades em matéria de 
saúde.  

 
O projeto tem três componentes:  
 

- 1. Apoiará a execução de um novo plano de vacinação de médio prazo;  
- 2. Implementará novas estratégias para a Administração Integrada das 

Doenças Infantis e  
- 3. Fornecerá recursos para financiar a demanda através de subprojetos 

locais criados em resposta a reivindicações da comunidade.  
 

O componente 2, por sua vez, apoiará uma série de medidas pontuais ou 
“subcomponentes”:  a. implementação de um sistema de seguro-saúde básico; 
b. reforçar o desenvolvimento de um sistema de gestão da informação; c. 
fortalecer a capacidade e a responsabilidade dos distritos em relação à 
administração e à supervisão das atividades do projeto.  
 
No contexto do terceiro componente, serão financiados a criação e o 
funcionamento de uma estrutura administrativa apropriada para a coordenação 
de todas as atividades do projeto, bem como sua supervisão e avaliação no 
Ministério de Saúde de acordo com os aspectos essenciais da execução do 
projeto. 
 
Perguntas Orientadoras 
 
Que tipo de participação você acha que as pessoas com deficiência poderiam ter 
neste projeto? 
 
Comente os conceitos de “qualidade de serviço” e “autosuficiência das 
comunidades” adotando o ponto de vista e a experiência das organizações que 
trabalham com pessoas com deficiência. 
 
O componente 2 permite o financiamento de ações para “reforçar o 
desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de informação”. Que ações 
você sugere para fazer com que a informação inclua dados úteis sobre a saúde 
das pessoas com deficiência e suas famílias? 
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CASO IV: Projeto de Vigilância Sanitária e Controle de Doenças (Brasil) 
 
O Segundo Projeto de Vigilância Sanitária e Controle de Doenças complementa 
as conquistas da primeira fase e, ao mesmo tempo, apóia a descentralização das 
atividades de vigilância sanitária e inclui reformas institucionais relacionadas 
com os sistemas de saúde indígena.  
 
Os componentes do projeto: 
 

- Financiarão atividades destinadas a reduzir a morbidade e a mortalidade e 
a controlar a exposição aos principais fatores de risco associados à saúde 
precária das populações brasileiras, por meio do reforço da vigilância da 
saúde pública e dos sistemas de controle de doenças nos planos nacional, 
estadual e municipal. Também apoiará o aperfeiçoamento dos dados 
vitais, que são ferramentas de supervisão e prevenção da mortalidade 
materno-infantil, bem como o da coleta e análise da informação sobre 
saúde para avaliar as disparidades sanitárias; 

 
- Procuram melhorar os resultados sanitários dos grupos vulneráveis, que 

incluem as populações indígenas e as comunidades marginalizadas, pois 
financiam a cooperação destinada a promover as reformas institucionais e 
financeiras, ampliar a cobertura dos serviços básicos, melhorar a 
qualidade da atenção, procurar solucionar necessidades médicas especiais 
e emergentes, assim como apoiar as iniciativas dirigidas pelas 
comunidades com vistas a melhorar a situação da saúde.  

 
- Para atingir esses objetivos, o projeto financiará a compra de 

equipamentos de laboratório e a remuneração de médicos para 
estabelecimentos de atenção primária, a aquisição de veículos e barcos 
para o transporte de pacientes, de equipamentos de informática, assim 
como a remuneração de pessoal que coletará informações relativas à 
vigilância, de serviços de consultoria; financiará subprojetos de iniciativa 
comunitária, pequenos projetos - como construção e reforma de postos 
médicos, laboratórios básicos e residências indígenas -, capacitação – com 
oficinas, seminários e materiais de capacitação -, além de abastecimento 
de água, saneamento e subprojetos de melhorias habitacionais; 

 
Financiará custos adicionais relacionados com a gestão e a supervisão do 
projeto. Entre estes custos estão: pessoal do projeto, assistência técnica e 
gastos administrativos. 
 
 
Perguntas orientadoras 
 
O projeto se empenha em “melhorar a vigilância da saúde pública”, “fortalecer 
os sistemas de controle de doenças a nivel nacional, estatal e municipal” e 
“apoiar estatísticas vitais melhoradas através da coleta e análise de informações 
para a avaliação das desigualdades”. Que ações você sugeriria para fazer com 
que os futuros sistemas de informação incluam regularmente dados úteis sobre 
as questões da deficiência? 
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Uma vez que o projeto “financiará equipamentos de laboratório e médicos para 
establecimintos de atenção primária, veículos e barcos para o transporte de 
pacientes, computadores e equipe para reunir informações, serviços de 
consultoria, subprojetos de iniciativa comunitária, pequenos projetos como a 
construção e melhoramento de postos médicos, laboratórios básicos e 
residências indígenas, capacitação, oficinas, seminários e materiais de 
capacitação, além de abastecimento de água, esgoto e subprojetos de melhorias 
habitacionais”, quais seriam as suas recomendações, adotando o ponto de vista 
“sentinela”? Quais seriam as suas observações, de um ponto de vista do 
“desenvolvimento inclusivo”? 
 
Que participação você acha que as pessoas com deficiência poderiam ter neste 
projeto? 
 
 
CASO V: Estratégia de Assistência ao País (Paraguai) 
 
A economia do Paraguai estagnou nos últimos anos e a renda per capita 
diminuiu 15% em moeda local; passou de US$1.810 a US$1.170 quando medida 
segundo a metodologia do  Atlas do  Banco Mundial.  
 
A pobreza manteve-se em 34% da população em 2001, e é possível tenha 
aumentado mais ainda até a presente data. Boa parte da queda da renda per 
capita deve-se à desordem econômica no Cone Sul, que acarretou 
desvalorizações importantes das moedas de todos os países da região. Mas o 
aumento da pobreza no Paraguai também é resultado da instabilidade política, 
das contínuas mudanças nas políticas e da ineficácia de um sistema altamente 
informal e corrupto. 
 
As finanças públicas se enfraqueceram muito durante o último período e, até 
pouco tempo atrás, o governo viu-se impossibilitado de arcar com os salários, as 
aposentadorias e o serviço da dívida. A assistência estratégica proposta pelo 
Banco está claramente alinhada com os objetivos governamentais de 
desenvolvimento. De maneira geral, a estratégia procura restaurar a confiança 
na economia e lançar as bases para um crescimento sustentável e para a 
redução da pobreza.  
 
A EAP apoiará especificamente (i) as reformas fiscais e financeiras que o 
executivo enviou ao Congresso: (ii) a melhora da governabilidade e da 
transparência na administração pública; (iii) o crescimento sustentável, 
especialmente nas áreas rurais, onde a pobreza está concentrada; (iv) o 
fortalecimento da inclusão social, por meio da melhora da cobertura e da eficácia 
dos serviços sociais básicos, para ajudar o Paraguai a atingir as metas de 
desenvolvimento do milênio. 
 
O principal risco da estratégia proposta é de que o programa de reforma saia do 
trilho imediatamente. Este risco é mitigado pela força do consenso político que o 
novo executivo formou e pelo fato de que esteja disposto a usar este capital 
político no início do seu mandato, quando se encontra mais forte.  
 
A estratégia do Banco Mundial tende a controlar os riscos de retrocesso político 
por meio de ações políticas abertas diante do ajuste de operações como, por 
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exemplo, a aprovação de uma resolução bancária sobre os depósitos de 
poupança que se espera que o Congresso aprove antes da Diretoria analisar a 
EAP. 
 
Perguntas Orientadoras 
 
Como você justifica a inclusão de um componente de atenção à questão da 
deficiência a partir do objetivo colocado assim: “fortalecer a inclusão social para 
melhorar a cobertura e a eficácia dos servços sociais básicos para ajudar o 
Paraguai a cumprir as metas de desenvolvimento do milênio”? 
 
Que tipo de atividades você imagina para cumprir este objetivo? 
 
Se a pobreza está calculada em 34% da população total, qual é a porcentagem 
correspondente à deficiência? Qual seria a projeção da população com 
deficiência que podemos classificar como pobre? 
 
 


