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Dia Internacional da Pessoa com deficiência  

 
Em 03 de dezembro é o Dia Internacional das 

Pessoas com Deficiência, uma data 

comemorativa internacional promovida pelas 

Nações Unidas desde 1992, tem como 

objetivo promover uma maior compreensão 

dos assuntos concernentes à deficiência e 

atuar na defesa da dignidade, dos direitos e do 

bem estar das pessoas.  

Nosso ECOS abordará sobre o preconceito em 

relação às pessoas com deficiência: O 

capacitismo 

Você sabe o que é "capacitismo "? 

Esse termo, traduzido do “ableism”, significa 

discriminação, preconceito e/ou opressão à 

pessoas com deficiência.  

Uma sociedade capacitista é aquela que 

enxerga a pessoa com deficiência como 

alguém que deve ser corrigido, consertado ou 

então alguém que deve superar a deficiência 

para poder se enquadrar como um cidadão 

digno e pleno, ou seja,  “perfeito” para exercer 

a cidadania. A sociedade naturalmente impõe 

barreiras estruturais, sociais, profissionais, 

entre outras às pessoa com deficiência física 

(PCD). 

Um exemplo muito comum é generalizar no 

tratamento a pessoa com deficiência, quando 

dirige-se ao acompanhante ao invés a ela, 

para lhe perguntar algo -"Ele(a) quer ...?"- 

julgando a pessoa com deficiência incapaz de 

responder por si mesma.  

E quando falamos da falta de acessibilidade, 

seja de infraestrutura ou até mesmo acesso a 

uma vaga profissional, também é considerado 

capacitismo? Sim, uma vez que, por trás dessa 

estrutura inacessível, está o não 

reconhecimento da existência e importância 

do indivíduo com deficiência, ou seja, que 

esse indivíduo mereça transitar, frequentar 

lugares e/ou exercer um emprego pleno. 

A SPDM, desde 2011, tem trabalhado de 

forma muito séria e respeitosa, e com 

controle e acompanhamento nos dados 

relacionados ao números de contratações de 

  



pessoas com deficiência. E em 2020, apesar de 

toda dificuldade que empresas vêm sofrendo 

por conta da Pandemia COVID-19, podemos 

afirmar que para nós, este foi um ano de 

grandes alegrias e realizações, pois 

conseguimos ultrapassar o número mil em 

contratações de pessoas com deficiência.  

E isso, só foi possivel porque tivemos o apoio 

das altas lideranças, diálogos frequentes, 

reuniões e parcerias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conhecer mais sobre este assunto: 

 

Acesse o link via smart phone apontando a camera para o QR-CODE ->  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0XEZmh86EhE&t=2s 

 

Legislação sobre Capacitismo: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/11/capacitismo-subestimar-e-

excluir-pessoas-com-deficiencia-tem-nome 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável trazem sete referências específicas 

quanto às pessoas com deficiência que visam assegurar: a educação 

inclusiva e a oportunidade de aprendizagem; o emprego pleno, produtivo 

e de igual remuneração; o empoderamento e a inclusão social; o acesso 

aos transportes públicos e seguros; o acesso universal a espaços públicos 

seguros e inclusivos; a disponibilidade de dados confiáveis. 
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