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O objectivo da presente brochura e do webinar auxiliar é ajudar os funcionários do UNICEF e seus parceiros a 
entender conceitos básicos de várias normas sociais, crenças e práticas culturais infundadas, o que são e como 
funcionam, responsáveis por vários níveis de estigma e de preconceitos que fazem com que as crianças com 
deficiência sejam postas de lado e excluídas da educação. Analisará como questionar e mudar os preconceitos, 
as atitudes e os comportamentos baseados no estigma, de modo a iniciar as mudanças sociais necessárias 
para que as crianças com deficiência sejam incluídas num sistema de educação inclusiva bem-sucedido, e 
como alcançar isso com o uso de parcerias estratégicas, advocacia (que inclui auto-advocacia e advocacia da 
comunidade)e os princípios da comunicação para o desenvolvimento, bem como as estratégias de 
comunicação mais recentes.  

Nesta brochura será explicado: 

•  Quais são as barreiras à mudança social e cultural e como podemos remove-las, usando parcerias, 

advocacia e estratégias de comunicação para a educação inclusiva? 

•  Porque é que a mudança social é uma componente importante para o sucesso da educação inclusiva? 

•  O que é advocacia e como é que as actividades de advocacia criam as mudanças sociais necessárias para a 

educação inclusiva? 

•  Porque é que as parcerias que criam experiências e actividades com as pessoas com deficiência, e 

especificamente com crianças com deficiência, são necessárias para o comportamento local, regional e 

nacional ser inclusivo para todas as pessoas? 

•  Quais são as parcerias necessárias para uma educação inclusiva e para a mudança social? 

•  Como é que Campanha Trata-se de Capacidade criou procura dos serviços de educação inclusiva? 

•  O que é Comunicação para o Desenvolvimento (CPD) e quais foram as estratégias de comunicação usadas 

para criar a mudança social? 

Para orientação mais detalhada sobre a programação da educação inclusiva, por favor, analisar as seguintes 

brochuras incluídas na presente série: 

1. Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF 

2. Definição e Classificação da Deficiência 

3. Legislação e Políticas da Educação Inclusiva 

4. Recolha de dados para a Deficiência na Criança 

5. Mapear a Criança com Deficiência Fora da Escola 

6. SGIE e a Criança com Deficiência 

7. Parcerias, Advocacia e Comunicação para a Mudança Social (presente brochura) 

8. Financiar a Educação Inclusiva 

9. Programas do Ensino Pré-escolar Inclusivos  
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10. Acesso à Escola e o Ambiente de Aprendizagem I - Ambiente Físico, Informação e Comunicação 

11. Acesso à escola e ao Ambiente de Aprendizagem II – Desenho Universal para a Aprendizagem 

12. Professores, Ensino e Pedagogia Inclusivos e Centrados na Criança 

13. Pais, Família e Participação da Comunidade na Educação Inclusiva 

14. Planificação, Monitorização e Avaliação 

 

Do presente documento constam caixas que resumem os pontos chave de cada secção, estudos de caso e 
recomendações de leituras adicionais. As palavras chave do texto estão destacadas a negrito e incluídas no 
glossário que consta no fim do documento. 
 

Se, a qualquer momento, necessitar de voltar ao início da presente brochura, basta clicar sobre a frase "Webinar 7 
– Brochura Técnica Auxiliar" no topo de cada página e será direccionado para o Índice. 

Para aceder ao webinar auxiliar, 
basta digitalizar o código QR.  
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AAPD American Association of People with Disabilities / Associação Americana das Pessoas com 

Deficiência 
APAE Associations of Parents and Friends of the Exceptional / Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais 
BBC British Broadcasting Corporation / Cooperação Britânica de Radiodifusão 

C4D/CPD Communication for Development / Comunicação para o Desenvolvimento 

CRC/CDC Convention on the Rights of the Child / Convenção sobre os Direitos da Criança 

CRPD/CDPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência 
CSO/OSC Civil Society Organization / Organização da Sociedade Civil 

DATE/SDAE Disability Awareness Through Experience / Sensibilização para a Deficiência Através da 

Experiência 
DOM/MOD Disability Orientation Module / Módulo de Orientação para a Deficiência 

DPI/IPD Disabled People’s International / Organização Internacional das Pessoas com Deficiência 

DPO/OPD Disabled Persons’ Organization / Organização de Pessoas com Deficiência 

GPcwd/PGccd Global Partnership on Children with Disabilities / Parceria Global para as Crianças com 

Deficiência 
OIHK/IHK Helen Keller International  / Organizacao Internacional Helen Keller 

INWWD/RIMD International Network of Women with Disabilities / Rede Internacional das Mulheres com 

Deficiência 
IE/EI Inclusive Education / Educação Inclusiva 

IOC/COI International Olympic Committee / Comité Olímpico Internacional 

IPC/CPI International Paralympic Committee / Comité Paralímpico Internacional 

JSEAP/REEPA Journal of Special Education in the Asia Pacific / Revista de Educação Especial no Pacifico 

Asiático 
MOU/MDE Memorandum of Understanding / Memorando de Entendimento 

NAD/ANPD The Norwegian Association of Disabled / Associação Norueguesa das Pessoas com 

Deficiência 
NISE/INENE National Institute of Special Needs Education / Instituto Nacional de Educação para as  

Necessidades Especiais 
NGO/ONG Non-Governmental Organization / Organização Não Governamental 

PDF/FDP Pacific Disability Forum / Fórum da Deficiência do Pacífico 

PV/VP Participatory Video / Vídeo Participativo 

PWD/PCD Person with a Disability / Pessoa com Deficiência 

QIAT/IQTA Quality Indicators for Assistive Technology / Indicadores da Qualidade para a Tecnologia de 

Assistência 
SEM/MSE Social Ecological Model / Modelo Socioecológico 

UN/NU United Nations / Nações Unidas 

UNESCO United Nations Education, Scientific and Cultural Organization / Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
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UNICEF United Nations Children’s Fund / Fundo das Nações Unidas para a Infância 

USICD/CIDEU United States International Council on Disabilities / Conselho Internacional para Deficiência 

dos Estados Unidos 
WALL Watch, Ask, Learn, Listen / Observa, Pergunta, Aprende, Ouve 

WHO/OMS World Health Organization / Organização Mundial da Saúde 
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O mundo tem muitas barreiras derivadas de atitudes com a forma de normas sociais negativas, mitos, crenças, 

estigmas e preconceitos baseados no medo e na desinformação sobre as pessoas com deficiência. Este 

conhecimento incorrecto afecta o comportamento da comunidade global de criar uma sociedade inclusiva 

onde todas as pessoas, com ou sem deficiência, se podem desenvolver e usufruir dos seus direitos. Mas, ele 

elimina o grupo mais marginalizado de todos: as crianças com deficiência. 

As barreiras das atitudes variam com os pressupostos sobre as capacidades e a dependência, que podem levar 

à superprotecção e à incapacitação através de crenças supersticiosas e práticas negativas em relação às 

pessoas com deficiência. As atitudes negativas em relação à deficiência significam que as pessoas com 

deficiência vivem, normalmente a discriminação na família e na comunidade, o que pode privá-las do acesso 

equitativo aos recursos, aos serviços e às oportunidades de desenvolvimento pessoal. As barreiras ambientais 

incluem as do ambiente construído, tais como edifícios públicos inacessíveis, e as relacionadas com a 

comunicação, incluindo a falta de informação em formatos acessíveis1. 

Embora vários países estejam a criar oportunidades de participação para as crianças, a maior parte das 

crianças com deficiência não têm tido o direito a ser ouvida e a ser levada a sério, e não podem usufruir do 

direito à participação significativa conforme previsto no Artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança 

(CDC) e no Artigo 7 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). As crianças com 

deficiência raramente são incluídas em iniciativas dinâmicas como fóruns da juventude, parlamentos infantis, 

educação entre pares ou projectos dos media. Também não são envolvidas nas campanhas locais e nacionais 

para tornar os direitos uma realidade, ou consultadas em investigação relacionada com as opiniões das 

crianças. 

As vozes das crianças com deficiência são bastante silenciosas em decisões importantes que afectam as suas 

vidas, decisões sobre a sua saúde, educação e local de habitação. Devido principalmente aos preconceitos e às 

atitudes negativas, a nível mundial, os adultos têm poucas expectativas em relação às crianças com deficiência 

e duvidam da sua capacidade em desenvolver ou expressar uma opinião. Consequentemente, existe um 

insucesso generalizado no investimento na sua participação, combinado com a falta de conhecimento, 

entendimento e formação para apoiar a sua participação. O resultado evidente, salvo raras excepções, é a 

invisibilidade e a exclusão social de crianças com deficiência a nível mundial2. 

Com o tempo o medo desaparece, a curiosidade e a aventura aparecem, permitindo facilmente ganhar 

conhecimento facilmente num ambiente colectivo. A advocacia começa com o entendimento do problema ou 

da pessoa antes de se estabelecer a ligação com a questão ou a pessoa. A experiência partilhada é 

fundamental para se estabelecer uma relação ou criar o entendimento necessário para eliminar o medo, criar 

um entendimento, comportamento individual e mudança social bem-sucedidos. 

As várias parcerias que usam boas estratégias de comunicação e incluem organizações de Pessoas com 

Deficiência (OPD) e crianças com deficiência criarão oportunidades para a partilha de experiências e de 

histórias pessoais que se desenrolam sem esforço e trazem soluções. É assim que se cria uma sociedade 

inclusiva que dá as mesmas oportunidades a todos os seus cidadãos de exercerem os seus direitos humanos. 

O presente webinar concentra-se no uso de estratégias de comunicação para o desenvolvimento (CPD), 

associadas à sensibilização para a deficiência independente para criar parcerias dinâmicas e advocacia, a fim 

de promover o movimento rumo à educação inclusiva para crianças com deficiências. 
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Preconceito, por definição, é a predisposição a favor ou contra algo, pessoa ou grupo sobre outro, geralmente 
de uma forma considerada abusiva. Todos temos preconceitos e predisposições que desenvolvemos, 
consciente ou inconscientemente, ao longo de nossas vidas. Este preconceito está integrado no nosso 
comportamento e afecta a nossa forma de funcionar e de ver o mundo. Para entender devidamente o 
preconceito, os estigmas e as normas culturais, sociais ou religiosas criadas pelo preconceito que limitam os 
direitos humanos das crianças com deficiência, temos que, em primeiro lugar, analisar o nosso preconceito.  

Actividade 

Barreiras 

Pare um momento e recorde-se da primeira vez que viu alguém com deficiência. Qual foi o seu primeiro 

pensamento? Foi ‘ como ficaram assim? Ou foi, ‘Estou feliz por não ser assim’, ou pode ter sido, 'uau, eles são 

tão corajosos e incríveis!’? 

Tenha um diário durante uma semana de todos os sentimentos que surgem quando encontra e interage com 

pessoas/crianças com deficiência. Não julgue os seus pensamentos e sentimentos ou ceda a sentimentos de 

vergonha, apenas observe-os e anote-os para reflexão futura. 

Esta é uma Actividade de Descoberta de Preconceitos Pessoais 

Escreva as suas notas a seguir: 
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Os efeitos do preconceito ou de crenças incorretas de longa data sobre qualquer coisa ou qualquer pessoa, 

distorce a verdade sobre a pessoa ou a ideia e cria um arquivo no cérebro que ‘padroniza para’ futuras situações 

ou interacções com essa pessoa ou ideia. As percepções construídas com base em crenças incorrectas tornam-

se directivas poderosas. Estas crenças incorrectas e preconceitos podem ser alterados com práticas de reflexão 

orientadas para a acção, que incluem o estabelecimento de parcerias e de relações. 

Pouco mudará na vida das crianças com deficiência até que as atitudes dos pais, comunidades, profissionais, 

media e governos comecem a mudar. A ignorância sobre a natureza e as causas da incapacidade, da 

invisibilidade das próprias crianças, da subestimação grave do seu potencial e capacidades, e de outros 

obstáculos à igualdade de oportunidades e de tratamento concorrem para manter as crianças com deficiência 

silenciadas e marginalizadas, impedindo-as de exercer os seus direitos fundamentais. As grandes campanhas de 

sensibilização pública patrocinadas por governos que incluem crianças como principais apresentadoras, e que são 

apoiadas pelas partes interessadas da sociedade civil, podem informar, desafiar e expor essas barreiras à 

realização dos seus direitos. Além disso, os pais e as organizações das pessoas com deficiência podem e 

frequentemente desempenham um papel fundamental na campanha para a aceitação e inclusão3. 

A deficiência contém vários estigmas que são a base da exclusão da sociedade e da escola. As atitudes para com 

as crianças com deficiência, bem como a falta de recursos para as acomodar constituem os desafios que 

enfrentam no acesso à educação4. As fortes crenças falsas e negativas sobre a forma como a criança adquiriu a 

sua incapacidade baseiam-se em crenças culturais, religiosas e históricas sobre a deficiência. O estigma e a 

discriminação para com as crianças com deficiência é de vários níveis5. 

Este pensamento faz parte da estratégia fundamental para provocar as mudanças sociais necessárias para que a 
educação inclusiva seja realizada para todas as crianças. A deficiência não discrimina: é por natureza inclusiva e 
acontece a qualquer pessoa num determinado momento da sua vida. É importante ter em mente que à medida 
que envelhecemos, sentimos as nossas capacidades a mudar e a diminuir. A vida é imprevisível e a qualquer 
momento qualquer um de nós pode enfrentar situações de mudança de vida que alteram a nossa zona de 
conforto. A remoção das barreiras que existem actualmente servirá a todos à medida que avançarmos rumo ao 
futuro. 

Despertar a compaixão é uma parte do processo de inclusão; a peça final que estabelece a ligação e o 

entendimento de que somos um todo, a humanidade que usufrui dos seus direitos humanos. Os pais são evitados 

por outros, que se sentem desconfortáveis na presença da criança com deficiência, porque eles vêm a doença ou 

deficiência em vez do lado humano da criança amada. O medo sentido pelas pessoas faz parte da nossa 

humanidade que está de alguma forma ligado à deficiência. A nossa humanidade é a nossa ligação com a 

deficiência. 

Três factores principais influenciam a profundidade do estigma contra a criança com deficiência: o sexo, a 

incapacidade e a gravidade da incapacidade. Existe resistência a todos os níveis da sociedade para incluir as 

crianças com deficiência. A linguagem usada para descrever as crianças com deficiência como, por exemplo, 

referir-se à criança como ‘não educável’porque tem dificuldades de audição (preconceitos e falsas crenças de 

longa data) cria atitudes baseadas no medo e resistência à mudança. As famílias vivem o estigma baseado na 

vergonha por terem feito algo errado, por terem uma criança com deficiência7. 
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Barreiras das atitudes: Estas podem surgir sob a forma de preconceito, discriminação e estigma em relação às 

pessoas com deficiência, que são consideradas incapazes e/ou inadequadas, com pouca inteligência, com 

necessidade de tratamento, que precisam de apoio ‘especial’ e/ou são dependentes. Por outro lado, podem ser 

consideradas como excepcionalmente ‘inspiradas’, ‘excepcionais’ e/ou ‘heroicas’, quando demonstram 

capacidades que nas pessoas sem deficiência são consideradas ‘normais’. As pessoas sem deficiência podem 

responder com medo, pena, repulsa ou sentimento de superioridade. Estes pressupostos e emoções são 

reforçados pelos media. A linguagem negativa sobre as pessoas com deficiência reflecte e pode reforçar o 

preconceito, especialmente a linguagem ofensiva e incorreta como, por exemplo, o termo ‘burro’ é 

frequentemente usado como parte da descrição de alguém com problemas de audição (com dificuldades de 

audição ou surda). 

Barreiras ambientais: Estas são as barreiras criadas pelas infraestruturas físicas e de comunicação que as pessoas 

com deficiência encontram em áreas como transportes públicos, hospitais e clínicas, escolas e habitação, lojas e 

mercados, escritórios e fábricas, locais de culto, media e sistemas de comunicação e informação públicos. Para 

mais informação sobre estas áreas, veja as Brochuras 10 e 11. 

A maior parte das pessoas pensa em barreiras físicas nesta categoria, por exemplo, uma unidade sanitária 

inacessível a usuários de cadeira de rodas se tiver degraus e portas estreitas; uma vez ciente, é relativamente fácil 

identificar essas barreiras. Mas as comunicações também podem ser incapacitantes para quem tem incapacidade 

sensorial ou intelectual como, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva se não houver linguagem gestual; 

pessoas com incapacidade visual se a medicação não for rotulada em Braille; ou pessoas com incapacidade 

intelectual se não for usada linguagem clara e simples para comunicar a mensagem. 

Barreiras institucionais: Estas barreiras abrangem as leis, políticas e sistemas de crenças que excluem ou 

segregam as pessoas com deficiência de várias áreas, incluindo processos legais, emprego, processos eleitorais, 

educação, serviços de saúde, serviços sociais, religião e trabalho de agências humanitárias e de desenvolvimento. 

Muitos dos sistemas não são acessíveis a pessoas com deficiência. A sua exclusão tem vários efeitos mais tarde: 

educação ‘especial’ mal regulamentada que frequentemente faz menos exigências académicas aos alunos e 

escolas mais pequenas expõem-nos a uma gama limitada de experiências culturais8. Para mais informação 

nestas áreas, por favor, consulte a Brochura 3. 

Barreiras à informação: Ao definir a deficiência como problema e intervenção médica como solução, as pessoas, 

as sociedades e os governos evitam a responsabilidade de abordar as barreiras que existem no ambiente social e 

físico. Em vez disso, colocam a carga sobre os profissionais de saúde para lidar com o ‘problema’ da pessoa com 

deficiência. Vários governos, a nível mundial, têm alimentado o modelo médico através do financiamento da 

investigação médica extensiva que visa encontrar a ‘cura’ para determinadas deficiências, embora não 

disponibilizem financiamento para remover as barreiras que criam a deficiência na sociedade9. 
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O Módulo de Orientação para a Deficiência (MOD) do UNICEF e os respectivos vídeos são os meios para 

começar a remover os preconceitos e as barreiras pessoais, bem como reconhecer quando existem normas 

sociais actuais que excluem as crianças com deficiência das actividades da comunidade e da educação inclusiva. 

Estes módulos aumentarão o conhecimento sobre a deficiência como experiência de vida e começarão a criar o 

entendimento e a familiarização com os vários tipos de deficiência necessários para se tornar defensor e parceiro 

no processo de criação da educação inclusiva. O domínio das interacções e da linguagem adequadas para usar 

quando se relaciona com as pessoas, especialmente as crianças com deficiência, é simples e vem naturalmente 

quando se adquire a educação adequada10 11.  

Todos os funcionários e parceiros do UNICEF são veementemente incentivados a se familiarizarem com os 

conceitos básicos e a linguagem básica relacionada com a integração das crianças com deficiência. O sítio na 

Internet do UNICEF apresenta materiais em vídeo para facilitar o acesso. Reserve o tempo necessário para 

analisar os Módulos de Orientação para a Deficiência do UNICEF. Eis o link: http://www.unicef.org/disabilities/

index_71294.html. 

Além disso, solicitou-se aos funcionários do UNICEF que observassem, individualmente ou em grupo com os 
colegas e parceiros, o Módulo de Orientação para a Deficiência do UNICEF. O link para o vídeo encontra-se em: 
https://www.youtube.com/watch?v=GPAhucAA2xU. O vídeo está disponível em Inglês, Espanhol e Francês.  
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Actividade 

Com um grupo de colegas ou individualmente, observar o Módulo Orientação para a Deficiência (link acima). 
Mas, antes de começar a testar os seus conhecimentos sobre as crianças com deficiência, responda às 
seguintes perguntas de escolha múltipla: 

1.  Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência, quantas pessoas têm deficiência? 

•  1 bilhão. 
•  10 milhões. 
•  100 milhões. 
•  1 biliões. 
 

2.  O UNICEF acaba de começar a trabalhar sobre a questão da deficiência? 
•  Verdadeiro. 
•  Falso. 
 

3.  Segundo a OMS, deficiência é: 
•  Um problema de saúde, para o qual se deve aplicar soluções médicas, quando possível. 
•  Uma questão definida social e ambientalmente, em vez de ser uma questão meramente biológica. 
•  Nem puramente biológica nem social, mas sim a interacção entre o estado de saúde e os factores 

ambientais e pessoais. 
 

4.  Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência, qual é a percentagem de crianças com deficiência 
 que vive nos países em desenvolvimento? 

•  20 %. 
•  40 %. 
•  60 %. 
•  80 %. 
 

5.  Quais das seguintes ferramentas devem incluir dados relacionados com crianças com deficiência: 
•  Censos nacionais e inquéritos aos agregados familiares. 
•  Análises da Situação. 
•  Inquérito de Indicadores Múltiplos Agregados (IIMA). 
•  Todos acima mencionados. 
 

6.  Segundo o modelo social e dos direitos humanos da deficiência, se uma pessoa em cadeira de rodas 
 não for capaz de chegar à urna e exercer o direito de voto, é porque... 

•  As capacidades físicas da pessoa impedem que ela aceda às urnas. 
•  As barreiras ambientais impedem que a pessoa chegue às urnas. 
•  A pessoa não tem direito a voto. 
 

7.  Equidade e inclusão para crianças com deficiência significam igualdade de… 
•  Oportunidades. 
•  Tratamento. 
•  Direitos. 
•  Participação. 
•  Todos acima mencionados. 

13 



Webinar 7 – Brochura Técnica Auxiliar 

8.  O UNICEF usa a comunicação para o desenvolvimento (CDC) para abordar o estigma e a 
 discriminação das crianças com deficiência e suas famílias devido ao dano das... 

•  Normas sociais. 
•  Crenças culturais. 
•  Atitudes e práticas. 
•  Todos acima mencionados. 

 

9.  Segundo a terminologia primeiro a pessoa, qual é a expressão adequada? 
•  Criança com deficiência. 
•  Criança deficiente. 
•  Criança com handicap. 
•  Criança incapacitada. 

 

10.  Quando fizer uma pergunta a uma pessoa com deficiência deve: 
•  Dirigir a pergunta à assistente da pessoa. 
•  Pedir ajuda a alguém. 
•  Falar directamente com a pessoa com deficiência. 

 

11.  Os direitos das crianças e adolescentes com deficiência são abordados tanto na CDC como na 
 CDPD. 

•  Verdadeiro. 
•  Falso. 

 

12.  A CDPD refere que os governos devem: 
•  Garantir o usufruto de todos os direitos das crianças com deficiência, com as mesmas condições 

que as outras crianças. 
•  Promover os melhores interesses das crianças com deficiência. 
•  Garantir o direito das crianças com deficiência de serem ouvidas e levadas a sério. 
•  Todos acima mencionados. 

 

13.  O trabalho do UNICEF relacionado com a deficiência deve: 
a)  Seguir a abordagem baseada nos direitos humanos. 
b)  Dar enfoque à equidade e alcançar os mais marginalizados. 
c)  Dar enfoque à prestação de assistência médica. 
d)  Seguir o quadro de desenvolvimento inclusivo. 
e)  Alíneas a, b e d. 

 

Em seguida, enquanto assiste ao vídeo, verifique as suas respostas! No fim da Orientação discuta com os seus 

colegas a sua percepção geral sobre as crianças com deficiência. Verifique as suas respostas e discuta sobre o 

que aprendeu.  

Como se pode observar, o Módulo de Orientação para a Deficiência é uma componente essencial da ‘formação’ 
que abrange questões tais como, mas não se limitando a: O que é deficiência? Quantas pessoas, a nível mundial, 
revelaram ter deficiência? Como é que cada um de nós enfrenta condições incapacitantes na sua vida? O que é a 
linguagem “primeiro a pessoa”? O que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência? Muito mais 
factos e ideias são partilhados nos MOD. A seguir apresenta-se um exemplo da linguagem “primeiro a pessoa” e 
uma actividade que apoiará a criação de relações.  
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Linguagem “Primeiro a Pessoa”: 

•  Use a terminologia ‘Primeiro a Pessoa’, tal como ‘pessoa com deficiência visual’ ou ‘pessoas com deficiência’, 

uma vez que assim são reconhecidas como pessoas em primeiro lugar e não a sua deficiência em primeiro 

lugar. 

•  Evite referir-se a grupos de pessoas pelo seu estado ou deficiência, tal como ‘os cegos’ ou ‘os surdos’. 

•  Evite palavras descritivas sensacionais quando se referir à incapacidade da pessoa, tal como ‘sofre de’, ‘é vítima 

de’, ‘é dependente da cadeira de rodas’ ou ‘está doente com’. 

•  Use ‘deficiente’, ‘deficiência’ ou ‘acessível’ em vez de ‘com handicap’. 

•  Evite eufemismos condescendentes, tais como ‘capacitado de forma diferente’, ‘desafiado fisicamente’, 

'mentalmente diferente’ ou ‘com handicap’12. 

Actividade 

CDAE (Conhecimento da Deficiência Através da Experiência) 
CDAE é uma actividade destinada a estabelecer relações com as pessoas com deficiência, passando o tempo 

com elas, envolvido-se em actividades normais da vida diária e na conversa. 

Actividades CDAE: 

Relacione-se e passe a tarde com alguém com deficiência. A tarde pode incluir actividades, tais como almoçar, 

fazer compras, sentar no parque e dar de comer aos pássaros, passear e jogar no pátio de recreio. As 

actividades permitem conversas reveladoras de forma natural e fácil, sem muitas interrupções. Após a CDAE 

tome notas no diário iniciado anteriormente (na presente brochura) sobre as mudanças nas atitudes ou ideias 

obtidas durante esta actividade CDAE. 

Elaborado por Dr. Don Rogers, Doutorado em Ludoterapia, Professor na Universidade do Estado de Indiana. 

Anote no espaço a seguir: 
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Para mais informação, consultar: 

•  Book: Disability Awareness – Do It Right, Your All-In-One How-To guide. http://www.advocadopress.org/?

p=2728. 

Notas 
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As parcerias podem abranger vários tipos de colaboração. Parcerias definem-se como “relações voluntárias e de 

colaboração entre várias partes, em que todos os participantes concordam trabalhar em conjunto para alcançar 

um objectivo comum ou realizar uma tarefa específica13”. Os Princípios das Parcerias do UNICEF são usados 

como quadro para os acordos formais ou não formais durante o processo de parceria. O UNICEF atribui grande 

importância às parcerias e às relações de colaboração como meio essencial para alcançar os melhores 

resultados para cada criança14. 
 

Várias parcerias são fundamentais para o sucesso do desenvolvimento da educação inclusiva. As Organizações 

da Sociedade Civil (OSC), os grupos de pais, bem como as OPD são os pilares de todas as parcerias neste 

processo. 

A colaboração com a sociedade civil é fundamental para o sucesso e sustentabilidade dos esforços do UNICEF a 

fim de satisfazer os direitos das crianças com deficiência e promover a agenda da equidade, bem como de formar 

o pessoal do UNICEF sobre a deficiência. As parcerias estratégicas com a sociedade civil apoiam os esforços de 

angariação de recursos, aumentam o impacto da advocacia de políticas focadas na equidade, fortalecem o 

alcance e o impacto dos serviços e programas para as crianças e comunidades mais desfavorecidas, e garantem 

resultados sustentáveis. 

Com o seu conhecimento do contexto político nacional, várias redes sociais e acesso directo às comunidades, as 

organizações da sociedade civil têm potencial para fortalecer significativamente o alcance e o impacto da 

educação inclusiva das crianças com deficiências15. 
 

 

Qualquer grupo, organização ou governo pode estabelecer parcerias. As parcerias irão crescer, evoluir, terminar, 

surgir com novas formas, como prioridades a ajustar. A seguir apresentam-se exemplos de várias parcerias 

globais e dos seus métodos de envolver as suas comunidades16. 
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Tipos de 
Parcerias 

O que fazem Exemplos 

Governos As parcerias com o governo nacional e local são 
fundamentais para se alcançarem mudanças 
políticas e influenciar as atitudes e a consciência 
do público. 

O Reino Unido tem um sítio nacional, onde 
está toda legislação relacionada com a 
deficiência. 
https://www.gov.uk/rights-disabled-person/
overview. 

Organizações Regionais 

As parcerias internacionais e regionais aproveitam 
os pontos fortes de várias organizações com 
interesses comuns. 

Desde 2004 que o Fórum de Deficiência do 
Pacífico (FDP) trabalha em parceria com 
Organizações de Pessoas com Deficiência na 
região do Pacifico Asiático. http://
www.pacificdisability.org/. 

Organizações da 
Sociedade Civil 

As parcerias das OSC são o pilar do movimento 
social. Estabelecidas, a colaboração pública 
beneficia da aprendizagem e da planificação de 
longo prazo. 

Desde 1961 que as Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) de São 
Paulo, no Brasil, defendem as crianças com 
deficiência intelectual e as suas famílias. 
http://www.apaesp.org.br/Paginas/
default.aspx. 

Cidadãos Seniores Idosos, veteranos, avós e outros cidadãos mais 
velhos e respeitados são um recurso importante 
da comunidade. As suas experiências, opiniões e 
influência tornam-nos parceiros importantes em 
qualquer esforço. 

Nos Estados Unidos, a Rede de Gerontologia 
de Michigan envolve voluntários adultos mais 
velhos para trabalhar com crianças com 
deficiência. http://gerontologynetwork.org/
volunteer-programmesand-senior-
companions-grand-rapids-mi/. 

Famílias As famílias estão entre as partes interessadas 
mais importantes nos esforços para melhorar a 
vida das crianças com deficiência. A qualidade de 
vida das crianças está intimamente ligada à 
qualidade de vida das suas famílias. 
Historicamente, os pais e os irmãos estão entre os 
defensores mais convictos dos direitos das 
crianças com deficiência. 

A Fundação Americana para Pessoas com 
Deficiência Visual e a Associação Nacional de 
Pais das Crianças Amblíopes (Estados Unidos) 
desenvolveram a 'Unir a Família ' - uma 
comunidade on-line para famílias de crianças 
com incapacidade visual. http://
www.familyconnect.org/. 

Organizações das 
Pessoas com Deficiência 

As OPD são essenciais e fundamentais para 
partilhar e aprender as boas práticas, formar e 
influenciar a adaptação e adopção da CDPD em 
vários contextos. As OPD ajudam na elaboração e 
divulgação de mensagens sobre as prioridades e 
ideais locais. Elas realizam actividades e 
campanhas de sensibilização para incentivar os 
governos a criarem legislação e realizarem 
mudanças políticas. A afirmação ‘nada sobre nós 
sem nós’ reflecte a necessidade das pessoas com 
deficiência de serem envolvidas em todos os níveis 
da criação de uma sociedade inclusiva para todas 
as pessoas! 

A Associação Norueguesa das Pessoas com 
Deficiência (ANPD) é uma organização de 
advocacia das pessoas com deficiência. A sua 
visão é ‘uma sociedade para todos, onde as 
pessoas com deficiência tenham a mesma 
oportunidade que as outras pessoas têm de 
viver de acordo com os seus desejos, 
capacidades e interesses’. 
http://www.nhf.no/english. 

O Conselho Internacional da Deficiência dos 
Estados Unidos (CIDEU) é um exemplo de 
uma OPD, uma organização nacional sem fins 
lucrativos com uma missão internacional e a 
única organização Americana membro da 
OIPD. 

Organizações Religiosas e 
de Fé Historicamente, as instituições religiosas têm 

desempenhado um papel na educação nacional e 
internacional, nos direitos civis e em iniciativas de 
desenvolvimento. Muitas pessoas a nível mundial 
identificam-se muito com as comunidades 
religiosas e nelas encontram apoio, através de 
parcerias com igrejas, mesquitas, sinagogas, 
capelas e grupos de apoio espiritual presencial e 
on-line. 

Nos Estados Unidos, a Associação Americana 
de Pessoas com Deficiência (AAPD) tem 
colaborado com leigos e líderes religiosos 
para trabalhar especificamente sobre o acesso 
das pessoas com deficiência às comunidades 
de fé. http://www.aapd.com/what-we-do/
interfaith/interfaithinitiative.html. 

Organizações 
Internacionais 

As parcerias globais permitem a partilha de 
experiências, conhecimentos, boas práticas e 
recursos. 

A Organização Internacional das Pessoas com 
Deficiência (OIPD), criada em 1981, é uma 
organização global das pessoas com todo o 
tipo de deficiência, presente em mais de 140 
países. www.dpi.org. 
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Tipos de 
Parceria 

O que fazem Exemplos 

Organizações Não 
Governamentais Organização não governamental é um grupo 

de cidadãos voluntários, sem fins lucrativos, 
organizado ao nível local, nacional ou 
internacional. 

A Organização Internacional da Inclusão 
Internacional é uma federação global de 
organizações baseadas na família que defendem 
os direitos humanos das pessoas com deficiência 
intelectual a nível mundial. 
http://inclusion-international.org/. 

Grupos da Comunidade e 
de Vizinhança 

  

Nos Estados Unidos, os Centros de Vida 
Independente são organizações sem fins lucrativos 
de e para pessoas com todos os tipos de 
deficiência, com base nas comunidades locais. Os 
Centros estão organizados de forma a que as 
pessoas com deficiência dirijam directamente e 
sejam funcionárias de cada organização. O 
Conselho Nacional de Vida Independente é uma 
rede nacional de centros de base na comunidade. 
http://www.ncil.org/. 

Líderes 
As pessoas com deficiência têm o direito à 
plena participação e colaboração em todos os 
aspectos da sociedade. O desenvolvimento 
da liderança é fundamental para um futuro 
inclusivo. 

O Intergrupo das Pessoas com Deficiência do 
Parlamento Europeu é um grupo informal de 
deputados do Parlamento Europeu (DPE), de todas 
as nacionalidades, e da maior parte dos grupos 
políticos interessados em promover políticas sobre 
a deficiência no seu trabalho no Parlamento 
Europeu, bem como em contextos nacionais. 
http://www.disabilityintergroup.eu/. 

Sistemas das Nações 
Unidas As parcerias com os programas 

estabelecidos no âmbito das Nações Unidas 
podem ajudar na monitorização e avaliação 
do projecto e na análise do desempenho. 

A Comissão das Nações Unidas dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência é responsável por 
analisar e responder aos relatórios de cada país 
sobre a implementação da CDPD. http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ 
CRPDIndex.aspx. 

Media, Televisão, Rádio 
Os multimédia de massas são ferramentas 
importantes para promover e apoiar 
iniciativas de capacitação. 

‘Ouch’ é um blog e um programa de entrevistas 
mensal da rádio dos órgãos de comunicação social 
da BBC do Reino Unido. http://www.bbc.com/
news/blogs/ouch/. 

Cuidados de Saúde e 
Assistência Médica 

Em várias instituições, a assistência médica e 
os serviços de reabilitação para pessoas com 
deficiência são inferiores ao ideal ou 
simplesmente não existem. 

A missão da Helen Keller International (HKI) é de 
prevenir a cegueira e as doenças em adultos e 
crianças; entretanto, a HKI tem alargado os seus 
esforços em comunidades da Serra Leoa e da 
Indonésia para incluir um novo programa de 
‘Oportunidades para Crianças Vulneráveis’. Este 
trabalho inclui uma parceria com a Perkins (escola 
para pessoas com deficiência visual nos Estados 
Unidos) para prestar apoio às políticas e às 
infraestruturas da educação inclusiva. http://
www.hki.org/. 

Redes Sociais 

Os media sociais oferecem oportunidades de 
alargar perspectivas, partilhar as boas 
práticas, solucionar problemas e prestar 
apoio. 

A Rede Internacional das Mulheres com Deficiência 
(RIMD) é um grupo multinacional de organizações 
regionais, nacionais e locais, que inclui grupos ou 
redes de mulheres com deficiência, bem como 
mulheres com deficiência individualmente e 
mulheres associadas. Esta rede inclui uma 
comunidade on-line no Facebook. 
(https://www.facebook.com/ 
InternationalNetworkOfWomenWithDisabilities/) e 
um grupo de discussão através de e-mail http://
groups.yahoo.com/group/inwwd/. 

Sector Privado 
Emprego, consultoria e desenvolvimento de 
produtos são apenas algumas vias onde o 
sector privado pode desempenhar um papel 
importante no apoio às pessoas com 
deficiência (PCD). 

Nos Estados Unidos, a inclusão passou a fazer 
parte da cultura da empresa Walgreen, através da 
adopção da concepção universal, da formação 
adaptável, de medidas baseadas no desempenho e 
de salários iguais para trabalho igual. http://
www.walgreens.com/topic/sr/disability_ 
inclusion_home.jsp. 
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Tipos de 
Parceria 

O que fazem Exemplos 

Institutos e Universidades 
As parcerias com instituições de ensino 
superior que oferecem oportunidades de 
investigação, de recolha e análise de dados, 
bem como de fóruns de sensibilização, 
divulgação de informação e divulgação para 
estudantes e professores com e sem 
deficiência. A formação profissional para 
professores de educação especial, terapeutas 
de reabilitação e outros está frequentemente 
associada aos programas dos institutos e das 
universidades; portanto, o envolvimento com 
o corpo docente é fundamental para realizar 
mudanças sistémicas. 

O Instituto Nacional das Necessidades Educativas 
Especiais (INNEE) do Japão colabora com 
universidades estrangeiras e institutos de 
investigação, especialmente na região da Ásia e 
Pacífico. As suas actividades incluem o intercâmbio 
entre investigadores, inquéritos e parcerias com 
outros países na edição da Revista de Educação 
Especial do Pacífico Asiático (REEAP). 
http://www.nise.go.jp/cms/12,0,74,289.html. 

Tecnologia, Tecnologia de 
Assistência 

Tecnologia, acesso à tecnologia e tecnologias 
de apoio e de assistência para os problemas 
que as crianças com deficiência enfrentam. A 
OMS e o UNICEF estão a elaborar um 
documento de discussão sobre este assunto. 

O listserv QIAT (patrocinado pela Universidade de 
Kentucky, nos Estados Unidos) começou como 
uma discussão on-line sobre Indicadores de 
Qualidade para Serviços de Tecnologias de 
Assistência nas escolas e tornou internacional a 
discussão on-line sobre a tecnologia de assistência 
na educação. http://www.qiat.org/qiat-list.html. 

Clubes da Juventude e 
Desporto 

As práticas inclusivas e o acesso ao desporto 
recreativo são apoiados pela CDPD. 

Sabe-se hoje que os Jogos Paralímpicos globais se 
desenvolveram na década de 1940 nos desportos 
e jogos de reabilitação e recreativos introduzidos 
num centro de lesão da medula no Reino Unido. O 
CPI dos Paralímpicos, uma parceria com o Comité 
Olímpico Internacional (COI), é um exemplo 
importante de colaboração e envolvimento global. 
http://www.paralympic.org/. 

Envolver as Crianças em 
todas as Parcerias As parcerias devem reconhecer que as 

crianças são as partes interessadas mais 
importantes dos esforços para mudar ou 
melhorar as suas vidas. Os programas (e as 
crianças!) beneficiam quando as suas vozes e 
a dos jovens estão presentes nas comissões e 
nas discussões com as partes interessadas. 

Crianças com Deficiência da Austrália é uma 
organização nacional que representa as crianças e 
jovens (idades 0-25) com deficiência na Austrália. 
A adesão plena é gratuita para os jovens (18-25) 
com deficiência. http://www.cda.org.au/. 

Arte e Media Não importa o meio, a arte une as pessoas, 
supera as barreiras e inspira! 

Os estudantes da Epic Arts do Camboja e o 
UNICEF colaboraram neste divertimento, incluindo 
no vídeo musical de paródia ‘Uptown Funk’. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_ 
embedded&v=j9LgmuEVex0 organization, http://
www.epicarts.org.uk. 

 

A PGccd foi estabelecida após a reunião em Banguecoque na primavera de 2011, onde se identificaram várias 

lacunas na agenda global, e é o resultado directo do sucesso criado pela Campanha “Trata-se de Capacidade” do 

UNICEF. A PGccd é um bom exemplo de parceria global constituída por várias vozes a partir de um amplo 

espectro de origens e nações que se reuniram, compartilharam preocupações e negociaram as prioridades para 

conceber planos estratégicos de inclusão das crianças e dos adultos com deficiência em todas as áreas da 

sociedade em geral. 
 

A Parceria Global para as Crianças com Deficiência é composta por mais de 240 organizações, incluindo ONG 

internacionais, nacionais e locais; OPD; governos; universidades e empresas do sector privado; e as crianças, todos 

a trabalhar para promover os direitos de cerca de 100 milhões de crianças com deficiência que são pobres de  
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uma forma desproporcional, têm significativamente menos probabilidades de frequentar a escola e mais 

probabilidade de sofrer violência e de ter problemas de saúde. Os membros da PGccd estão convencidos que, 

para garantir esses direitos, a Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 deve ser inclusiva para as crianças e os 

adultos com deficiências17. Deve garantir que: 

•  O enfoque esteja no movimento rumo à realização do direito da criança a uma educação inclusiva e de viver 

numa sociedade plenamente inclusiva. 

•  As Organizações de Pessoas com Deficiência e as vozes das crianças devem ser incluídas em todas as fases 

do processo. 

•  As crenças culturais, a nível local e regional, sobre as crianças com deficiência e a deficiência em geral ditarão 

o ponto de partida da parceria, e as medidas que devem ser tomadas para se ficar em linha com a conversa 

global sobre a educação inclusiva. 

•  As parcerias específicas dos países devem incluir todos os aspectos da sociedade, incluindo, mas não limitado 

a, (ver a lista a seguir): 

•  Partilhar de forma consistente as experiências, as realizações e a informação. 

•  Criar uma plataforma para promover sinergias entre as partes interessadas e tratar de questões legislativas, 

políticas e de programação, e de preocupações relacionadas com a integração das crianças com deficiência 

•  Promover o equilíbrio entre, incluindo as questões relacionadas a crianças com deficiência, os esforços de 

desenvolvimento e a realização dos programas específicos da deficiência dos sectores envolvidos. 

•  Capacitar as crianças com deficiência, as suas famílias e as suas organizações representativas para 

advogarem em seu nome e promoverem abordagens de advocacia de criança para criança e a 

sensibilização para os direitos humanos. 

•  Colocar as questões da deficiência no centro das agendas de equidade e de crescimento sustentável, 

destacando como a equidade, vista através da lente da deficiência, pode ser um meio para testar a 

universalidade dos direitos, do acesso e do desenvolvimento de uma sociedade sustentável e pacífica para 

todos os cidadãos18. 

 

 

O UNICEF celebra e promove que as crianças com deficiência tenham as mesmas necessidades sociais, 

interesses e direitos que qualquer outra criança e isso inclui actividade física. A Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança foi o primeiro documento de Direitos Humanos que reconheceu o direito das 

crianças participarem em actividades lúdicas e de lazer, conforme previsto no Artigo 3119. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência promove o direito humano de 

participar na vida cultural, recreativa, de lazer e desportiva, e alarga-o para todas as pessoas com deficiência, 

incluindo as crianças, no Artigo 30 da CDPD20. A ratificação destes dois documentos sobre direitos humanos, a 

CDC e a CDPD, pelos governos significa um compromisso com a criação de sistemas que irão promover, orientar 

e apoiar os esforços de inclusão social. 

No entanto, em grande parte devido a barreiras físicas associadas a barreiras das atitudes de preconceito, 
estigma e discriminação, nega-se com frequência às crianças com deficiência oportunidades de participação e 
integração nas actividades recreativas, desportivas, artísticas e de lazer. Muito frequentemente, os direitos das 
crianças com deficiência na forma de actividade física e de desporto não são usufruídos, embora estejam 
consagrados em vários documentos  
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juridicamente vinculativos e sejam componentes bem conhecidas do desenvolvimento infantil saudável, da 

manutenção da saúde e da prevenção de doenças crónicas. As crianças com deficiência são frequentemente 

marginalizadas porque enfrentam várias barreiras complexas, que são agravadas pelo facto de a actividade física 

e o desporto serem constantemente considerados como não essenciais e, portanto, não receberem apoio. 

As actividades recreativas, artísticas e de lazer ‘normalizam’ a deficiência como ‘apenas uma outra experiência 

humana’. Através da parceria entre as crianças, com deficiência e sem deficiência, nas actividades recreativas da 

escola e da comunidade, podem-se quebrar facilmente os estigmas, os preconceitos e as barreiras das normas 

culturais infundadas quando o jogo começa. 

Os parques infantis inclusivos são exemplos ideais de como criar espaços de acesso para todas as crianças 

brincarem em conjunto, a fim de anular sem esforço as crenças negativas sobre as crianças com deficiência, 

garantindo que as barreiras sejam removidas suave e imediatamente e criando muitas oportunidades de 

educação inclusiva. 

O parque infantil21 do Parque Beit Issie Shapiro Friendship e da Inspiração de Shane demonstram que o parque 

infantil é uma sala de aulas para a criança. Elas aprendem a negociar enquanto esperam na fila para o escorrega. 

Aprendem a comunicar ao jogar aos piratas na ponte. E mais importante, aprendem a confiar em si e nos outros, 

ao interagir física, emocional e socialmente com os seus pares. Estudos provam que o jogo integrado ajuda a 

desenvolver: coordenação motora fina e global; capacidade de comunicação receptiva; funções cerebrais; força 

física; coordenação e equilíbrio; e habilidades sociais, incluindo independência e autoestima22. 

As parcerias do UNICEF no mundo do desporto baseiam-se no reconhecimento do poder inegável do desporto 

para unir as crianças e os adultos a nível mundial. O UNICEF trabalha em estreita colaboração com federações 

desportivas nacionais e internacionais, organizações desportivas, associações não governamentais e os media 

para apoiar o direito das crianças a brincar, enviar mensagens importantes, sensibilizar as comunidades e, mais 

importante, garantir o desenvolvimento das crianças, das famílias e das comunidades a longo prazo23. 

O UNICEF e a Special Olympics trabalham em conjunto desde 2007 para proteger e defender os direitos das 

crianças com deficiência, bem como mudar as percepções e promover a inclusão social. 

Reflectindo um compromisso comum com as crianças com deficiência intelectual, a CDC e a CDPD, os dois 

parceiros formalizaram um Memorando de Entendimento (MDE) global, em 2011, nos Jogos Olímpicos Especiais 

Mundiais de Verão em Atenas, na Grécia; ele destaca o objectivo comum das organizações de capacitar as 

crianças com deficiência. 

Desde 2008 que o UNICEF e a Special Olympics colaboram em 30 países de todas as regiões. As actividades 

conjuntas incluem: proporcionar oportunidades de participação inclusiva no desporto, rastreios de saúde 

gratuitos, actividades de desenvolvimento na primeira infância, educação sanitária directa da família para as 

famílias e os cuidadores, bem como trabalhar com organizações multilaterais para melhorar a elaboração de 

políticas no país, a fim de reforçar as leis nacionais que protegem os direitos das crianças24. 

Para mais informação ir para: 

•  Special Olympics, http://www.specialolympics.org/. 

22 



Webinar 7 – Brochura Técnica Auxiliar 

 

O que é advocacia? A advocacia garante que as pessoas, todas as pessoas, tenham a sua voz e desejos ouvidos 

sobre as questões que são importantes para si. Ela também protege, defende e cria um ambiente seguro, 

confidencial e de mente aberta para a manifestação de necessidades e desejos. A advocacia garante que o 

acesso à informação e aos serviços seja facilmente disponibilizado e que todos entendam as possíveis 

consequências das responsabilidades assumidas e das escolhas e das opções feitas. A Advocacia pode agir 

como o papel principal ou de apoio, mas o objectivo principal é cada pessoa aprender e desempenhar o seu 

papel de auto-advogado. A advocacia pode assumir várias formas, incluindo campanhas dos media, falar em 

público e actividades educativas. 

Independentemente do tipo de advocacia usado, é importante integrar as crianças com deficiência no processo e 

mantê-las envolvidas no desenvolvimento, implementação e avaliação dos principais materiais de comunicação. 
 

 

Auto-advocacia é a capacidade de se defender e de defender o que é importante para si. Auto-advocacia significa 

ser capaz de exigir o que preciso e quero, e falar com as pessoas sobre os meus pensamentos e sentimentos. 

Auto-advocacia significa conhecer os seus direitos e responsabilidades, defender os seus direitos, ser capaz de 

fazer escolhas e de tomar decisões que afectam a sua vida. O objectivo da auto-advocacia é VOCÊ decidir sobre 

o que quer e, em seguida, elaborar e executar um plano que o ajude a obtê-lo. Isso não significa que não possa 

obter ajuda se precisar ou quiser, isso significa apenas que está a escolher e que é responsável pelas escolhas 

que faz25. 
 

A advocacia da comunidade é um processo que envolve parcerias entre os membros da comunidade, bem como 

entre organizações regionais e estruturas governamentais. O seu objectivo é promover a mudança no processo, 

nas políticas ou práticas de modo a eliminar as causas estruturais da opressão. 
 

A advocacia bem-sucedida depende do cumprimento de poucos princípios fundamentais: 

•  Definir claramente a questão. 

•  Definir claramente o público alvo. 

•  Determinar metas e objectivos específicos. 

•  Entender que tipos de evidências estão disponíveis (qualitativas/ quantitativos/combinação de métodos). 

•  Elaborar mensagens claras baseadas em evidências para públicos específicos. 

•  Criar uma equipa de advocacia multissectorial. 

•  Avaliar as mensagens através de abordagens participativas26. 

 

Ensinar as crianças com deficiência a defenderem os outros e a se defenderem é o objectivo final da advocacia. A 
concepção de abordagens de criança para criança, para as crianças se defenderem, é uma forma de tutoria entre 
pares que terá resultados duradouros. 
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Advocacia na Escolas 

A advocacia nas escolas baseada nos programas escolares contra o preconceito tem quatro objectivos: 
 

Objectivo 1: Cada criança demonstrar autoconsciência, confiança, orgulho na família e identidades sociais 

positivas. 

Objectivo 2: Cada criança manifestar conforto e prazer com a diversidade humana, usar linguagem correcta para 

as diferenças humanas e aprofundar e cuidar das relações humanas. 

Objectivo 3: Cada criança reconhecer cada vez mais a injustiça, ter linguagem para descrever a injustiça e 

entender que a injustiça fere. 

Objectivo 4: Cada criança demonstrar capacidade e habilidade para agir, com os outros ou sozinho, contra o 

preconceito e/ou acções discriminatórias27. 

A advocacia nas escolas visa orientar activamente o pensamento de todos em relação à diversidade. Todos 

temos capacidades diferentes que necessitam de desenvolver o seu pleno potencial através da eliminação do 

preconceito. 

O que a advocacia nas escolas pode fazer? 

•  Melhorar a eficácia dos professores na educação consciente da deficiência, apoiar o uso da linguagem de 

primeiro as pessoas e criar actividades SDAE para remover as barreiras à educação inclusiva. 

•  Expandir os sistemas de apoio. 

•  Mudar e conceber políticas e legislação. 
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A Campanha Trata-se de Capacidade apoiada pelo UNICEF visa galvanizar o apoio à inclusão das crianças 

com deficiência na sociedade, através da mudança de atitudes e de práticas enraizadas na população 

relacionadas com as pessoas com deficiência. 

Durante três meses, foram afixados cartazes a nível nacional que retratam as crianças com deficiência de 

Montenegro como membros activos da sociedade. Adaptado de uma campanha anterior bem-sucedida na 

Croácia, eles centraram-se nas seguintes mensagens chave: 

•  Onde muitos vêem dificuldades, nós vemos oportunidades. 

•  Onde muitos vêem obstáculos, nós vemos amizade. 

•  Onde muitos vêem fraqueza, nós vemos coragem. 

•  Onde muitos vêem fardo, nós vemos o amor. 

A Campanha Trata-se de Capacidade, que decorreu entre 2010-2013 em Montenegro, foi um esforço 

concertado de uma ampla coligação de actores liderado pelo governo e pelo UNICEF, para promover a 

inclusão e atacar directamente o estigma contra as crianças com deficiência. A coligação incluiu 

celebridades, decisores políticos, organizações dos direitos da deficiência e intelectuais, e procurou 'trazer a 

deficiência à superfície', através da promoção de imagens positivas de crianças com deficiência.28 

A campanha representa talvez um dos maiores ganhos dos direitos humanos da história recente de 

Montenegro e, quando combinada com a reforma sistémica do sector da educação, rende uns 500% de 

aumento no número de crianças com deficiência na escola e de uma redução drástica no número de 

crianças com deficiência a serem abandonadas pelas famílias e colocadas em cuidados institucionais. A 

Campanha Trata-se de Capacidade é o exemplo ideal de uma ideia que se transformou num movimento 

que reuniu parcerias, advocacia e comunicação para mudar as culturas, não só nas regiões, mas também 

nos corações e nas mentes de cada pessoa. Este é um exemplo perfeito de educação através do trabalho 

para criar auto-advogados. Quando a campanha começou, os pais das crianças com deficiência não faziam 

ideia que os seus filhos tinham o direito de frequentar a escola. Ela começou como uma campanha pequena 

de três meses e continuou durante três anos. O trabalho da inclusão continua como, por exemplo, 

estudantes de teatro do último ano e engenheiros de som colaboraram com o UNICEF e com o governo 

para que os manuais escolares em formato de livro áudio de cada classe do ensino primário se tornem 

gradualmente acessíveis. 

Quando a campanha começou, 65% da população acreditava que as crianças com deficiência não deviam 

estar no ensino normal; hoje esse número é de 20% e continua a diminuir muito para além do período da 

campanha, ilustrando, portanto, que os ganhos obtidos são irreversíveis e foram absorvidos pela vida diária e 

normal do país. 
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Actividade 

A WALL é uma actividade que é usada na vida diária. 

Observar 

Perguntar 

Ouvir 

Aprender 

Inicie com: 

W - Observe e esteja atento a todas as pessoas, incluindo as pessoas com deficiência. Preste atenção como 
elas se deslocam, que obstáculos estão no seu caminho e onde elas são autossuficientes. Se gostaria de 
ajudar, então... 

A - Pergunte à pessoa se gostaria da sua ajuda. Nunca assuma que a pessoa precisa ou quer a sua ajuda e 
nunca ajude sem primeiro perguntar à pessoa se precisa de ajuda. Pode feri-la, ou faltar-lhe ao respeito. Elas 
podem ser lentas nas tarefas que realizam, mas isso não significa que precisam de ajuda. A maior parte das 
pessoas com deficiência pede ajuda quando precisa. Se perguntar a uma pessoa com deficiência se ela precisa 
de ajuda e ela responder que não, então... 

L - Oiça a resposta dada. Se a ajuda não for desejada, então deixe estar a pessoa. 

Finalmente, a mensagem mais importante a ter em mente é: 

L - Aprenda com as suas observações e interacções com a pessoa com a deficiência.29 

No espaço a seguir, registe as suas reflexões sobre este exercício. 
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O UNICEF define Comunicação para o Desenvolvimento, ou CPD, como um processo sistemático, planificado e 

estratégico baseado em evidências, para promover o comportamento individual positivo e mensurável e a 

mudança social que faz parte integrante dos programas de desenvolvimento, da advocacia de políticas e do 

trabalho humanitário. 

A CPD garante o diálogo, a consulta e a participação das crianças, das suas famílias e das comunidades. Por 

outras palavras, a CPD privilegia os contextos locais e baseia-se numa combinação de ferramentas de 

comunicação, canais e abordagens. 

A CPD é uma abordagem sistemática, planificada e baseada em evidências para uma mudança social positiva e 

mensurável. A CPD é uma estratégia e uma abordagem para envolver as comunidades e os decisores ao nível 

local, nacional e regional no diálogo e promover, desenvolver e implementar políticas e programas que melhorem 

a qualidade de vida para todos30. 

Estes princípios fundamentais orientam os profissionais da comunicação para o desenvolvimento na organização 

do trabalho com as comunidades, os parceiros de desenvolvimento e a equipa do programa. Estes princípios 

assentam numa abordagem baseada nos direitos humanos para a programação, em especial sobre o direito à 

informação, à comunicação e à participação consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança (Artigos 12, 

13 e 17). 

Eles são: 

•  Facilitar ambientes favoráveis que criem espaço para a pluralidade de vozes, promover narrativas das 

comunidades, incentivar o ouvir, o diálogo e o debate e a participação activa e significativa das crianças e das 

mulheres. 

•  Reflectir os princípios da inclusão, da autodeterminação, da participação e do respeito, garantindo que os 

grupos marginalizados e vulneráveis (incluindo populações indígenas e pessoas com deficiência) sejam 

priorizados e recebam visibilidade e voz. 

•  Vincular as perspectivas e as vozes da comunidade ao diálogo político subnacional e nacional. 

•  Começar cedo e abordar toda a criança, incluindo os seus aspectos cognitivos, emocionais, sociais e espirituais, 

além da sua sobrevivência e do seu desenvolvimento físico. 

•  Garantir que as crianças sejam consideradas agentes de mudança e como público principal, a partir dos 

primeiros anos da infância. 

•  Desenvolver a autoestima e a confiança dos prestadores de cuidados e das crianças31. 

 

Baseados em evidências: O UNICEF utiliza dados sociais e de comportamento e as evidências para planificar, 

implementar, monitorizar e avaliar iniciativas de comunicação que ajudam a aumentar o conhecimento, o 

entendimento e a mudança de atitudes, e facilitar o comportamento positivo e a mudança social relacionada com 

as questões que afectam o bem-estar geral das crianças e das mulheres. A CPD baseia-se nos princípios 

fundamentais dos direitos humanos de participação, de igualdade, de não discriminação, de indivisibilidade e de 

interdependência. 

Participativos: A participação das partes interessadas em todo o processo estratégico de CPD permite que as 
especificidades e as perspectivas locais e culturais sejam incluídas na concepção, teste e implementação das 
estratégias de comunicação. Entre os vários modelos de planificação estratégica usados para a mudança de 
comportamento e social, o UNICEF adoptou uma abordagem que integra os melhores elementos de vários 
modelos, enquanto também garante que sejam abordados os princípios fundamentais dos direitos humanos  
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e da igualdade de género, e as normas da gestão baseada em resultados. 

Baseados em direitos: Sensibilizar as pessoas para os seus direitos, capacitando-as para participarem em 

questões sociais e políticas e de direitos, para que possam advogar com sucesso mudanças e políticas que 

melhorem o seu bem-estar e as suas condições de vida32. 

A CPD do UNICEF considera a mudança de comportamento e social como técnicas complementares utilizadas 

para definir e abordar as influências pessoais, interpessoais e sociais na vida. A CPD do UNICEF usa actualmente 

o Quadro do Modelo Socioecológico (MSE), que permite aos programadores analisar as barreiras e as restrições 

em todos os níveis da comunidade. A análise resultante informa intervenções que encapsulam e interligam todos 

os níveis de acção para abordar as influências múltiplas, sistémicas e cruzadas subjacentes. 

Mudança de comportamento é geralmente definida como um processo de consulta baseada na investigação para 

abordar os conhecimentos, as atitudes e as práticas que estão intrinsecamente associados aos objectivos do 

programa. A sua visão inclui prestar informação relevante e motivação aos participantes através de estratégias 

bem definidas, utilizando o público adequado constituído por canais interpessoais, de grupo e dos media e por 

métodos participativos. As estratégias de mudança de comportamento tendem a se concentrar na pessoa como 

locus de mudança. 

Mudança social, por outro lado, é entendida como um processo de transformação na forma como a sociedade 

está organizada nas instituições sociais e políticas, e na distribuição do poder dentro dessas instituições. Para se 

alterar comportamentos em grande escala, certas práticas culturais danosas, normas sociais e desigualdades 

estruturais devem ser tomadas em consideração. Portanto, as abordagens da mudança social tendem a se 

concentrar na comunidade como unidade de mudança33. 
 

Comunicar com as Crianças 

Ao se comunicar com as crianças deve-se ser coerente, transparente, responsável e considerar o uso do 

conhecimento local, quando adequado. 

Comunicar com as crianças é um pacote de recursos que facilita o processo de aprendizagem sobre a 

importância fundamental da comunicação adequada para a idade, amiga da criança, holística, positiva, baseada 

nos pontos fortes e inclusiva. Com a orientação deste pacote de recursos, vários Escritórios no País do UNICEF 

em Mianmar, Maldivas, Laos, Butão e em vários países do Pacífico, para citar alguns exemplos, têm gerado, de 

forma consistente, as primeiras comunicações fundamentais que afirmam a experiência de vida da criança 

pequena. Ao incluir as crianças no desenvolvimento, responsabilidade e agência de comunicação inclusiva, os 

efeitos positivos resultam numa sensação de realização e de contribuição, bem como na criação de futuros 

líderes no desenvolvimento da educação inclusiva. 

O UNICEF acredita que a comunicação efectiva é um processo de duas vias para a partilha de ideias e 

conhecimentos que envolve o entendimento das pessoas: as suas necessidades, capacidades, crenças, valores, 

sociedades e culturas. 

Tenha mente os quatro princípios da Comunicação com as Crianças: 

•  Princípio 1 é adequada para a idade e amiga da criança. 

•  Princípio 2 aborda a criança de forma holística. 

•  Princípio 3 é positiva e baseia-se nos pontos fortes. 

•  Princípio 4 aborda as necessidades de todos34. 
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Acções: 

•  Facilitar o diálogo com as organizações da sociedade civil, incluindo escolas que as crianças com deficiência 

frequentam. 

•  Apoiar a capacitação através da partilha de informação e de experiências. 

•  Envolver as crianças com deficiência em todas as discussões, concepções e monitorização. 

•  Elaborar a estratégia de comunicação para a redução do estigma, usando pessoas muito conhecidas e 

celebridades, bem como exemplos quotidianos de desvio positivo: crianças e adultos em comunidades que 

‘fazem a coisa certa’. 

•  Desenvolver capacidades de advocacia. Por exemplo, a formação de todas as pessoas, desde os media locais 

às OPDs, em comunicação sobre as ‘boas práticas’ com e para pessoas com deficiência. 

•  Apoiar a sociedade civil para participar nos processos de informação sobre a CDPD e a CDC, e garantir que as 

vozes das pessoas com deficiência estejam reflectidas nos relatórios sombra. 

•  Utilizar as redes globais da deficiência e do desenvolvimento para a recolha de dados, acções de sensibilização 

e partilha de conhecimento35. 

Para mais informação ir para: 

•  http://www.unicef.org/cwc/cwc_58681.html. 

•  https://vimeo.com/24118963. 

Existem três opções de tecnologias que se devem considerar ao se conceber as estratégias de comunicação. As 

tecnologias usadas para transmitir mensagens pessoais fortes, emocionais, eficazes e baseadas na comunidade 

são: Vídeo Participativo (VP), Vídeo OneMinute Jr. do UNICEF e programação da rádio. Estas tácticas eficazes 

estão a ganhar terreno e a capacitar as crianças e os adultos em cargos de liderança como defensores da 

mudança social, aproximando ainda mais as comunidades através de parcerias. 

 

O Vídeo Participativo é uma abordagem de colaboração para trabalhar com um grupo ou uma comunidade na 

definição e criação do seu filme sobre a mudança e transformação positiva. O VP como prática social tem-se 

expandido lentamente desde o início de 1970, quando se permitiu, pela primeira vez, o uso da tecnologia de vídeo 

ao nível da comunidade. A última década assistiu a um florescimento do interesse e das empresas de VP, bem 

como o crescimento significativo de bolsas de estudos sobre o assunto. Nos últimos tempos, tem ganho cada vez 

mais destaque como metodologia seleccionada para a investigação e prática participativa e engajada36. 

Um exemplo é o Programa os Meus Direitos, a Minha Voz no Nepal, que formou um grupo de jovens em métodos 

de advocacia para fazer a campanha pelo seu direito aos cuidados de saúde. O grupo aprendeu processos de 

avaliação, de informação e de advocacia em saúde materna, sexual e reprodutiva segura, sobretudo entre os 

jovens. Sukra, um dos activistas da juventude informou durante o encontro que o projecto permitiu a recolha de 

dados sobre os casamentos prematuros e sobre questões relacionadas com a saúde. Durante um ano, ocorreram 

400 casamentos prematuros em dois distritos. Além disso, os dados recolhidos indicam que a maior parte dos 

problemas de saúde sofridos pelas raparigas e mulheres jovens deriva do casamento prematuro. Também há 

falta de unidades sanitárias e falta de energia nas que existem37. 
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Para mais informação ir para: 

•  http://www.myrightsmyvoice.eu/. 

 

OneMinutesJr. é uma iniciativa em vídeo do UNICEF que destaca e celebra a diversidade entre os jovens a nível 
mundial. Os participantes no workshop produziram vídeos de sessenta segundos que são exemplos positivos e 
eficazes da forma como as artes visuais funcionam como ferramenta de comunicação, através das fronteiras 
culturais, geográficas e nacionais. 

O OneMinutesJr. reúne jovens dos 12-20 anos em workshops de cinco dias, onde aprendem a desenvolver 
capacidades básicas em câmara e direcção, narração de histórias, trabalho em equipa, como pensar de forma 
criativa sobre questões e representação. Cada participante desenvolve a sua história com base no tema do 
workshop e produz um vídeo de 60 segundos que será apresentado na conclusão do workshop38.  

Para mais informação ir para: 

•  http://www.theoneminutesjr.org/. 

•  http://www.unicef.org/sowc2013/oneminutesjr_videos.html#pid2382. 

 

A rádio como ferramenta de advocacia e de comunicação está disponível em muitas partes do globo. O uso desta 
tecnologia pode ter efeitos de longo alcance, conforme indica esta iniciativa que o UNICEF apoia. 

A Iniciativa da Comunicação Meena no Sul da Ásia é um exemplo. O programa da criança baseado na escola 
centra-se numa rapariga de nove anos corajosa que desafia o mundo, quer nos seus esforços para ir à escola 
quer na luta contra o estigma em torno do HIV/SIDA na sua aldeia. A iniciativa usa uma combinação de meios de 
comunicação social e de comunicação interpessoal para melhorar a autoestima e o amor-próprio das crianças e 
permitir-lhes que se familiarizem com as habilidades para a vida essenciais para a sua capacitação39. 

A Rádio Meena Ki Duniya, ou Rádio Meena, é uma série da rádio de educação através de entretenimento 
concebido para comunicar com as crianças, especialmente as raparigas adolescentes das escolas nas zonas 
rurais, os seus educadores, pais e líderes comunitários. Lançada em 2010 pelo UNICEF e pelo Ministério da 
Educação, o programa abrange 5.000 escolas de nove distritos de Uttar Pradesh, na Índia40.  

Para mais informação ir para: 

•  http://www.unicef.org/rosa/media_2479.htm. 

•  http://www.unicef.org/india/media_6119.htm. 
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As nossas maiores barreiras ao desenvolvimento e à expansão dos sistemas de educação inclusiva e, finalmente, 

à criação de uma mudança social que abranja todos e abra espaço na sociedade para todos, não são os edifícios 

antigos das escolas com degraus de pedra que dificultam o acesso da criança com cadeira de rodas, ou o 

transporte público que não oferece anúncios áudio para as pessoas com deficiência visual, ou os educadores que 

não têm a formação adequada sobre como ensinar as crianças com deficiência. 

As verdadeiras barreiras à educação inclusiva são os preconceitos doentios e o estigma associado às crenças, 

construído a partir da ignorância devido à pouca ou nenhuma ligação com as pessoas, especialmente com as 

crianças com deficiência. Essa falta de associação manteve as nossas mentes fechadas à vasta capacidade e aos 

recursos inexplorados das crianças com deficiência que podem contribuir para o benefício da comunidade e de 

toda a humanidade. 

Não podemos saber até conhecermos, por isso é fundamental que comecemos a entender as normas culturais 

que excluem as pessoas com deficiência por tipo, questionamento curioso do nosso preconceito e predisposição 

pessoal. Uma vez realizada esta reflexão e a educação de sensibilização para a deficiência, então é possível 

afastar o maior estigma cultural existente que as crianças com deficiência não podem aprender e não têm o 

direito humano à educação inclusiva. 

Entender claramente que a educação é um direito humano gera o efeito cascata de estabelecer parcerias 
baseadas na advocacia que incluem crianças e adultos com deficiência em todas as fases dos planos. Estas 
relações de colaboração são melhoradas por estratégias de comunicação significativas, usando tecnologia 
inovadora que proporciona a ligação emocional que as pessoas sentem quando trabalham em conjunto para um 
objectivo comum. Ao se questionar as nossas crenças quanto à validade e ao se estabelecer relações baseadas 
na experiência de trabalho conjunto, remover-se-ão as barreiras, uma a uma, à educação inclusiva e poder-se-á 
provocar uma mudança social duradoura.  
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Ableísmo – forma de discriminação ou preconceito contra as pessoas com deficiência física, mental ou de 
desenvolvimento que se caracteriza pela crença que estas pessoas precisam ser corrigidas ou não pode funcionar 
como membros plenos de sociedade41. Como resultado destes pressupostos, as pessoas com deficiência são 
geralmente consideradas como anormais e não como membros de uma comunidade minoritária distinta42. 
Porque o estatuto da deficiência tem sido considerado como um defeito em vez de uma dimensão da diferença, a 
deficiência não tem sido amplamente reconhecida como uma preocupação multicultural pelo público em geral, 
bem como pelos educadores e profissionais conselheiros43. 

Advocacia – acto de defender ou argumentar a favor de algo, tal como uma causa, ideia ou política, com o apoio 

activo e aprovação. 

Auto-advocacia – acto defender ou argumentar a favor da melhoria das suas circunstâncias pessoais. 

Preconceito – predisposição a favor ou contra algo, pessoa ou grupo em comparação com outro, geralmente 

considerada de uma forma abusiva. 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – e o seu Protocolo Facultativo (A/RES/61/106) foram 

adoptados em 13 de Dezembro de 2006, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e abertos à assinatura em 

30 de Março de 2007. Houve 82 signatários da Convenção, 44 signatários do Protocolo Facultativo e uma 

ratificação da Convenção. Este foi o maior número de signatários da história de uma Convenção das Nações 

Unidas no dia da sua abertura. É o primeiro tratado abrangente dos direitos humanos do século 21 e é a primeira 

convenção sobre os direitos humanos que se abre para assinatura das organizações de integração regional. A 

Convenção entrou em vigor a 3 de Maio de 200844. Para mais informações visite: http://www.un.org/disabilities/ 

(Da Brochura 1, Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF). 

Convenção sobre os Direitos da Criança – um tratado sobre direitos humanos internacional adoptado e aberto à 

assinatura, ratificação e adesão pela Resolução 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de 

Novembro de 1989, em Nova Iorque, e entrou em vigor a 2 de Setembro de 1990, em conformidade com o Artigo 

49. Criança significa todo o ser humano com idade inferior a dezoito anos, excepto se, ao abrigo da lei aplicável à 

criança, a maioridade for atingida antes. Para mais informação visite: http://www.ohchr.org/EN/

ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (Da Brochura 1, Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na 
Missão do UNICEF). 

Deficiência – o resultado da interacção entre a incapacidade física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo 

e as várias barreiras no ambiente que podem dificultar a participação plena e efectiva da pessoa na sociedade 

com as mesmas condições que os outros. 

Sensibilização para a Deficiência – aprendizagem e entendimento da grande variedade que compreende a 

condição de vida humana geralmente chamada ‘deficiência’. 

Abordagem Baseada nos Direitos Humanos – quadro conceptual para o processo de desenvolvimento humano 

que normativamente se baseia nas normas dos direitos humanos internacionais e operacionalmente é dirigida à 

promoção e protecção dos direitos humanos. Pretende analisar as desigualdades que estão no cerne dos 

problemas de desenvolvimento e corrigir as práticas discriminatórias e as distribuições de poder injustas que 

impedem o progresso do desenvolvimento45. (Da Brochura 1, Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá
-la na Missão do UNICEF). 

Inclusão – reconhecimento da necessidade de transformar as culturas, as políticas e as práticas na escola para 

acomodar diferentes necessidades individuais dos alunos, e a obrigação de remover as barreiras que impedem 

essa possibilidade. (Da Brochura 1, Conceptualizar a Educação Inclusiva e Contextualizá-la na Missão do UNICEF). 
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Educação Inclusiva – processo de abordagem e de resposta à diversidade das necessidades de todos os alunos 

através do aumento da participação na aprendizagem, nas culturas e nas comunidades, e da redução da exclusão 

na e da educação. Envolve mudanças e alterações nos conteúdos, nas abordagens, nas estruturas e nas 

estratégias, com a visão comum de abranger todas as crianças da faixa etária adequada e a convicção que é 

responsabilidade do Estado educar todas as crianças46. (da Brochura 1, Conceptualizar a Educação Inclusiva e 
Contextualizá-la na Missão do UNICEF). 

Parcerias – definidas como “relações voluntárias e de colaboração entre várias partes em que os participantes 

concordam trabalhar em conjunto para alcançar um objectivo comum ou realizar uma tarefa específica”47. 

Linguagem de Primeiro a Pessoa – reconhece a pessoa em primeiro lugar, em vez da sua deficiência. Um 

exemplo de linguagem de primeiro a pessoa é a ‘pessoa com deficiência’. 

Normas Sociais e Culturais – podem ser padrões, medidas, padrões considerados típicos, pensamentos 

colectivos da comunidade, convicções, juízos e conclusões, por vezes sem evidências. A cultura é um modo de 

vida e compreende os costumes e as ‘tradições’ que são a totalidade dos padrões de comportamento 

transmitidos socialmente, das artes, das crenças, das instituições e todos os outros produtos do trabalho e do 

pensamento humano. A cultura são as atitudes e os comportamentos predominantes que caracterizam o 

funcionamento de um grupo ou de uma organização. 

Estigma – defeito no carácter moral ou na reputação de uma pessoa, acusação falsa, calúnia, indignidade, 

‘desvalorização’ ou maus tratos frequentemente devido ao mito ou à mentira sobre a pessoa, o local ou a coisa. 

Os estigmas religiosos continuam inquestionáveis devido a crenças inabaláveis e fiéis na orientação infundada da 

autoridade religiosa sobre as causas da deficiência. 
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