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RESUMO 
 

 
 
 
Analisa-se a efetividade da Lei 8.213/1991 no município de Vitória da Conquista, Bahia, por 
meio de pesquisa bibliográfica e de campo, buscando verificar se essa legislação, que  
assegura os direitos dos portadores de deficiência no Brasil, vem atingindo seus objetivos e 
gerando os benefícios previstos à população que possui, em qualquer grau, algum tipo de 
deficiência. Os Direitos Fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 foram 
transferidos e ampliados em legislações que tratam da pessoa com deficiência, com as quais  
se pretende assegurar o exercício desses direitos a esse grupo populacional que tem número 
expressivo no Brasil, segundo o IBGE. A investigação reflete também sobre a (in) 
constitucionalidade da omissão do poder público na promoção desses direitos. Na pesquisa de 
campo,       com       emprego        de        questionários estruturados, procurou-se identificar  
os níveis de conhecimento e aplicação da lei e se as empresas têm adotado os critérios para 
contratação da pessoa com deficiência em relação aos direitos assegurados e como está o 
cenário do mercado conquistense em relação à oportunidade do deficiente nas empresas. Os 
resultados obtidos no estudo dão conta da existência  de  lacunas  em  relação  à promoção  
dos direitos assegurados aos deficientes. Contudo, a pesquisa bibliográfica comprova essas 
lacunas em todo o país, cujas  origens  estão mais  enraizadas   na cultura do brasileiro do   
que no descumprimento da legislação. A pesquisa comprova a existência de discriminação ao 
deficiente físico, na contratação dessa mão de obra. As empresas contratam para atender à 
disposição legal e fiscalização dos órgãos responsáveis por essa matriz, e não pelo objetivo de 
garantia da inclusão. Ademais, verificou-se que as empresas necessitam de mais apoio das 
autoridades governamentais, em âmbito municipal e estadual, uma vez que tais 
empreendimentos criam novos empregos de modo a inserir no mundo do trabalho indivíduos 
que se encontravam desempregados ou à margem, objetivando a efetividade da inclusão. 

 
 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Inclusão. Mercado de trabalho. Lei nº 8.213/91 



ABSTRACT 
 

 
 
A of Law 8.213/91 effectiveness in Vitoria da Conquista, Bahia municipality is addressed 
through literature and field research, where it seeks to identify the legislation ensuring the 
rights of disabled people in Brazil has been achieving its objectives and generating benefits 
provided the population that possesses any degree, some form of disability. Fundamental 
Rights in the Federal Constitution of 1988 were transferred and expanded through legislation 
dealing with the disabled person, with which it aims to ensure the exercise of those rights to 
this group of the population that has significant numbers in Brazil, according to IBGE. The 
research also reflects on the (in) the omission constitutionality of government in the 
promotion and respect of these rights. Through field research, with the use of structured 
questionnaires, sought ¬se identify the levels of knowledge and law enforcement, as well as 
companies have adopted the criteria for hiring of people with disabilities in relation to the 
rights guaranteed to them, and how It is the scene of conquistense market for bargain of the 
disabled in companies. The results obtained in the study realize the gaps in relation to the 
promotion of the rights guaranteed to the disabled. However, the literature confirms these  
gaps across the country, whose origins are more rooted in Brazilian culture than in non- 
compliance with existing legislation. The research proves the existence of discrimination 
disability awareness, in hiring such labor. Companies hire to meet a legal provision and 
supervision of the agencies responsible for this matrix and not by the goal of inclusion 
warranty. Moreover, it was found that companies need more support from government 
authorities at the municipal and state level, since such projects create new jobs in order to 
enter the world of work individuals who were unemployed or on the sidelines, aiming to 
effectiveness inclusion. 

 
 
KEYWORDS: People with Disabilities. Inclusion. Labor market. Law No. 8.213 / 91 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

Sob o manto nascente da teoria constitucional, norteada pelo respeito aos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão, compete, ao Estado brasileiro e a toda a coletividade, 

oferecer os meios adequados para que as pessoas com deficiência tenham pleno acesso aos 

meios de formação, assim como as demais pessoas que não possuem qualquer tipo de 

deficiência e que sejam limitadas na busca desse processo de inserção ou reinserção. 

A sociedade inclusiva tem como principal objetivo o oferecimento igual de 

oportunidades para que cada pessoa seja autônoma e autodeterminada. É uma  sociedade 

aberta a todos, onde ocorre o estímulo à participação de cada um, apreciando as diferentes 

experiências humanas e reconhecendo o potencial de cada cidadão. 

No bojo da Constituição brasileira de 1988, onde a dignidade da pessoa humana se 

tornou o objeto de proteção e fundamentação, surgiram os primeiros sinais de mudança para  

as pessoas com deficiência, por assegurar a todos o direito à educação, amparo social, 

exercício profissional, reserva de vagas e, sobretudo, abertura para a construção de um amplo 

conjunto normativo que iria, em seguida, fomentar a inclusão das pessoas com deficiência, 

tanto no sistema de ensino, quanto no mercado de trabalho. 

Entretanto, decorridos aproximadamente 26 anos da promulgação da Lei Maior e, 

mesmo com o advento de toda uma estrutura normativa, verifica-se, na prática, que o Brasil se 

encontra, ainda, muito aquém do que foi preconizado na Constituição Federal e demais leis 

subsequentes, pois ainda é tímida a participação das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 

Os pontos relevantes para o ingresso das pessoas com deficiência na escola e no 

mercado de trabalho, como descrito, vão além da edição do arcabouço normativo, pois,   entre 
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eles, deve estar a adoção de uma série de políticas públicas, principalmente aquelas que 

possibilitem a integração e participação em todo o conjunto social. 

As leis devem assegurar o equilíbrio social, ou seja, ao mesmo tempo em que 

normatizam determinada conduta, elas têm também um caráter pedagógico. Assim, toda 

sociedade disciplinada por determinada norma deve caminhar no sentido da sua efetivação. 

É nesse contexto que se insere a presente dissertação, que se constitui em requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em Direito, na Linha de Pesquisa dos Direitos 

Fundamentais e Novos Direitos do Mestrado, da Universidade Estácio de Sá. 

Ainda, focaliza-se este estudo nos conflitos existentes entre a aplicação do princípio 

constitucional da igualdade e a Lei nº 7853/1989 em frente às necessidades de estabelecer 

mecanismos de igualdade de oportunidades ao deficiente, com suas variáveis e implicações 

em relação aos direitos e garantias constitucionais, atribuídos e garantidos pela Constituição 

Federal e o Direito Fundamental por essência e segundo a doutrina, buscando a concretização 

desse Direito Fundamental. 

Nessa perspectiva, objetiva-se conhecer, demonstrar e entender, do ponto de vista 

constitucional e das ações afirmativas, o porquê, a despeito da existência de tais amparos 

legais, de a pessoa com deficiência não conseguir ter acesso, de forma plena, ao mercado de 

trabalho nacional e, em específico, no município de Vitória da Conquista, na Bahia. 

Busca-se, ainda, com este estudo: conhecer a evolução histórica dos direitos das 

minorias nas Constituições federais do Brasil, principalmente a de 1988; identificar os 

possíveis obstáculos encontrados pelos empregadores e pelas pessoas com deficiência no 

processo de inserção ou reinserção no mercado de trabalho; e analisar a relação entre o que 

está preconizado na lei e a prática da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho em Vitória da Conquista. 



13 
 

 
 
 

No decorrer da pesquisa, inicialmente três atores sociais foram analisados, quais 

sejam: a lei, as pessoas com algum tipo de deficiência e o mercado de trabalho. No primeiro 

caso, foram analisados, na conjuntura normativa que trata da matéria, tanto, no que concerne à 

eficácia, os atores responsáveis por sua efetivação, conveniência, necessidade, objetivos, 

quanto os elementos fáticos inibidores do avanço preconizado nesse conjunto normativo. 

Para isto, este trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro contextualiza 

historicamente as mudanças de paradigmas acerca da deficiência no Brasil, perpassando pelo 

processo de exclusão ou inclusão da pessoa com deficiência na vida escolar ou social. Busca 

expressar o processo de evolução das pessoas com deficiência na história mundial, relatando 

os períodos da Idade Antiga, Média e Moderna e o papel desenvolvido pelos gregos  e 

romanos na exclusão ou inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e no ambiente 

escolar. 

A exclusão social tem sido alvo frequente de debates entre cientistas e outros 

intelectuais, em virtude da pobreza e miséria cada vez mais visíveis no país. Desse modo, a 

ideia de exclusão social é apresentada e assinalada como um estado de carência ou privação 

material, de segregação, de discriminação, de vulnerabilidade. 

O segundo capítulo trata dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência nas 

Constituições brasileiras e procura evidenciar a crença de que o trabalho seria uma das formas 

plenas para assegurar os meios fundamentais de constituição dos pilares da dignidade da 

pessoa humana, a partir do nascedouro do processo de redemocratização do país, após o golpe 

militar de 1964, e com a Constituição de 1967. 

Logo, pretende-se demonstrar que, baseado em documentos magnos, foram criados 

mecanismos que garantam, às pessoas com deficiência, direitos, como os de qualquer cidadão, 

e minimizem barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva, em igualdade de 
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condições com as demais pessoas, na sociedade. Entre eles, destaca-se o direito à saúde, 

educação, transporte, acessibilidade, isenções fiscais e financiamento. 

O terceiro capítulo trata da inserção das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, por meio das ações afirmativas e do constitucionalismo dos direitos sociais. 

Nesse sentido, as ações afirmativas são apresentadas como um agrupamento de 

políticas públicas e privadas que tem por finalidade a efetivação do direito à igualdade e a 

diminuição das desigualdades acarretadas pelas diferenças étnicas, raciais, de gênero e idade, 

orientação sexual, condição social, política, religiosa, econômica, promovendo a igualdade 

material por meio de intervenção positiva das instituições sociais. 

Portanto, demonstra-se que as ações afirmativas de inserção ou reinserção da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho devem considerar não apenas o que suscitou a 

exclusão desse grupo como, também, em termos atuais, as causas da deficiência física. Ainda, 

nesse capítulo, descrevem-se os direitos e garantias atestados pela Constituição, decretos e  

leis à pessoa com deficiência. 

Já no quarto capítulo, apresenta-se a metodologia desenvolvida no estudo, a qual 

tomou como base o modelo teórico crítico-dialético e o método qualitativo e exploratório. 

Ainda no escopo metodológico, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, desenvolvida 

com base em artigos publicados sobre o tema e documentos que tratam da legislação vigente 

de inclusão da pessoa com deficiência. 

As unidades de análise constituíram-se de 10 (dez) empresas situadas no município de 

Vitória da Conquista, que dispõem de 100 (cem) ou mais funcionários. 

Para obtenção dos dados, foi aplicado um questionário com o gestor de cada empresa e 

realizada entrevista, com a finalidade de ampliar o conhecimento sobre as dificuldades legais 

no que tange ao cumprimento das leis. 
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O quinto e último capítulo propõe analisar e descrever os resultados obtidos durante a 

pesquisa realizada junto aos empregadores das 10 (dez) empresas estudadas, no município de 

Vitória da Conquista. 

Apresenta-se, além disso, uma visão geral sobre o município de Vitória da Conquista, 

buscando contextualizá-lo a todos os leitores. Ainda nesse capítulo, são demonstradas as 

dificuldades encontradas pelos gestores conquistenses no que tange ao cumprimento da lei das 

cotas. 

Nas considerações finais, são apresentadas recomendações, sugestões e conclusão do 

trabalho, sugerindo prováveis melhorias para o universo pesquisado e ressaltando as 

possibilidades de futuros estudos. 

Evidencia-se que não foram encontradas grandes dificuldades na obtenção da literatura 

pertinente ao assunto, assim como não houve grandes obstáculos no contato com os gestores 

das empresas selecionadas. 
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1. CAPÍTULO I – CONTEXTO HISTÓRICO E MUDANÇAS DE PARADIGMAS 
 
 
 
 
 

Este primeiro capítulo tem como escopo a contextualização histórica e as mudanças de 

paradigmas acerca da deficiência no Brasil. 

 
 
 
 

1. 1 DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO 
 
 
 
 
 

Segundo Ferreira1, “excluir significa pôr fora de; exceptuar; ser incompatível com;  

não admitir; omitir; eliminar”. Derivada da palavra “excluir”, exclusão tem o sentido mais 

coletivo, social. Com esta acepção, exclusão social tem sido alvo frequente de debates entre 

cientistas e outros intelectuais, em virtude da pobreza e da miséria cada vez mais visíveis no 

país. A ideia de exclusão social assinala um estado de carência ou privação material, de 

segregação, de discriminação, de vulnerabilidade. 

À exclusão, associa-se um processo de desvinculação socioespacial, isto é, o excluído 

não escolhe a sua condição, já que ela se dá numa evolução temporal como resultado das 

mudanças na sociedade, como as crises econômicas2. A segregação étnica constitui por si só 

problema relevante, trazendo consigo consequências, como o desemprego, a falta de alimento, 

de acesso a serviços de saúde, de moradia adequada, de recursos que possibilitem o bom 

 
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. São 
Paulo: Nova Fronteira, 1999, p.34. 

 
2 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A Assistência na Trajetória das Politicas Sociais Brasileiras: uma questão 
de análise. 11 ed., São Paulo: Cortez, 2010. 
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desempenho de papéis na comunidade, da educação, enfim, o indivíduo é “eliminado” (grifo 

meu) quase completamente da conjuntura onde vive. 

É importante ressaltar que a exclusão, como um meio de colocação à margem da 

sociedade, pode assumir várias formas. Porém, a mais relevante é a econômica, pois, quando  

o país, por questões políticas, administrativas ou como resultado de um processo mundial, não 

gera emprego para seus cidadãos, deixa de lado, geralmente, os menos preparados, os que já  

se encontram em uma zona menos privilegiada. O desemprego estrutural, por sua vez, aliena 

uma parcela da população que, anteriormente, se encontrava inserida na sociedade e com 

papéis definidos. 

Além da exclusão econômica, também a cultural, territorial, étnica e a discriminação 

racial produzem uma terrível segregação, que é aquela que priva o indivíduo de obter 

escolaridade – instrumento produtor de chances de emprego com melhor remuneração – e de 

ter acesso a informações que o habilitem a exercer sua cidadania de forma plena. A exclusão 

territorial afasta o cidadão do convívio com o restante da sociedade, do emprego, da escola e, 

até, da terra produtiva. A segregação étnica provoca comportamento de revolta entre os 

indivíduos, pois os classifica como seres inferiores e diferentes, impedindo-os de usufruir 

plenamente bens de consumo, escola, serviços de saúde, alijando-os do convívio sadio e 

produtivo na comunidade. Estas formas de exclusão levam a um conjunto de vulnerabilidades, 

que operam como obstáculos difíceis de superar. 

De acordo com Catão3, “existe um esquema que se constitui da conjunção de dois 
 

vetores: um eixo de inserção/não inserção pelo trabalho e um eixo de inserção/não inserção 

em uma sociabilidade sócio-familiar”. O indivíduo pode estar inserido completamente nos 

dois eixos (zona de integração), ou pode estar inserido no eixo do trabalho, mas não no eixo 

da família ou da comunidade, e assim por diante. O indivíduo que está desvinculado da esfera 

3 CATÃO, M. F.- Projeto de Vida em Construção: na Exclusão/Inserção Social. – João Pessoa:  
UFPB/Editora Universitária, 2001, p.139. 
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do trabalho sofre maiores consequências do que aquele que se encontra desvinculado apenas 

da área familiar, pois o seu sustento e o de sua família, sua participação na comunidade e todo 

o funcionamento das relações sociais e da cidadania estão baseados na sua inserção 

ocupacional. 

A situação da criança, do adolescente e do jovem, quando excluídos, traduz-se na falta 

de ganhos, de alojamento, de cuidados, de instrução, de atenção, de poder exercer sua 

cidadania. A falta de oportunidades para o indivíduo e sua família afeta seu sentido de 

existência e suas expectativas de futuro. Nas palavras de Catão4, “nos processos de 

vulnerabilidade que arruínam os pobres deve ser buscada a origem das perturbações  afetando 

o equilíbrio social”. Percebe-se, logo de imediato, um abandono total, principalmente por  

parte dos governantes, que, sem políticas adequadas, colaboram para a exclusão dos menos 

favorecidos. 

No Brasil em especial, a questão de crianças, adolescentes e jovens marginalizados 

pela sociedade vem-se colocando como um dos principais fenômenos produzidos pelo 

processo econômico de má distribuição de renda, com uma política neoliberal excludente, 

geradora de consequências sociais negativas. Segundo Silva (2006), as históricas 

desigualdades sociais, agravadas pelas dificuldades do homem de obter os meios de 

sobrevivência, substituído que é pela tecnologia avançada, criam um contingente de pessoas 

que vivem em extrema pobreza em todo o país. 

Por outro lado, o problema mais grave não é a exclusão, mas a incapacidade ou 

impossibilidade de inclusão ou re-inclusão dos excluídos, as ineficientes tentativas de 

redefinição de posições e localizações das pessoas excluídas do mundo do trabalho, ressalta 

Catão5. Nessa realidade, as instituições que funcionam como meio de suprir as necessidades 

 
4 CATÃO, M. F.- Projeto de Vida em Construção: na Exclusão/Inserção Social. – João Pessoa:  
UFPB/Editora Universitária, 2001, p.142. 

 
5  Idem 4, p.153. 



19 
 

 
 
 

básicas dos que estão à margem da sociedade tornam-se precárias e instáveis ao tentar incluir 

as crianças e adolescentes em situação de exclusão no mundo do trabalho. Catão6, ao situar a 

questão do excluído ou inserido, afirma que “excluído é o afastado, o desviado, o retirado e o 

inserido, o envolvido, o assimilado, o abrangido”. 

Sabe-se que a maioria das pessoas está inserida, de algum modo, no processo 

econômico do capital, pois a maioria das inclusões se dá mediante a insuficiência do padrão 

econômico alcançado por poucos. O processo de exclusão passa a ser entendido como fruto  

do descompromisso sociopolítico. A inclusão mencionada é parte constitutiva da exclusão 

social. 

O caminho difícil e muitas vezes tortuoso da exclusão à inclusão de crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais está relacionado com as características econômicas, 

sociais e culturais de cada época, as quais são determinantes para o modo como se perspectiva 

a diferença. Exclusão, segregação, integração e, nos tempos atuais, inclusão marcam um 

percurso, ao qual estão subjacentes concepções e práticas, relativamente às quais, no caso da 

inclusão, entendida como educação inclusiva, a formação de professores é um dos fatores 

fundamentais à sua implementação. 

Lançada em 1981 pela ONU, quando realizou o Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes (AIPD), a semente do conceito de sociedade inclusiva enalteceu firmemente o 

reconhecimento das pessoas com deficiência como membros integrantes da sociedade. O lema 

do AIPD já dizia o que essas pessoas desejavam: “Participação Plena e Igualdade”7. 

A sociedade, por sua vez, vem sendo chamada a criar oportunidades iguais para as 
 

pessoas com deficiência, o que significa mudar a si própria, para que essas pessoas possam 

alcançar seus direitos. 
 

6 CATÃO, M. F.- Projeto de Vida em Construção: na Exclusão/Inserção Social. – João Pessoa: 
UFPB/Editora Universitária, 2001, p.142. 

 
7 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA,1999, 
p.123. 
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Esta mesma sociedade deve-se empenhar para acolher as diferenças de todos os seus 

membros, o que significa ter de realizar esforços não mais para adaptar as pessoas à  

sociedade, mas adaptar a sociedade às pessoas. 

Com essa perspectiva, o conceito de sociedade inclusiva já vem sendo gradativamente 

implantado em várias partes do mundo, como consequência natural do processo de absorção 

dos princípios de inclusão pela família, pelo mercado de trabalho, lazer, recreação, esporte, 

turismo, cultura, religião, artes. 

A inclusão social vai além de um rótulo que lhe foi dado; é o que se pode chamar de 

processo de atitudes afirmativas, com o fito de inserir os menos favorecidos no contexto 

social. 

De acordo com Cartolano, 
 
 
 

Nos dias atuais ouve-se muito falar sobre inclusão social, sempre mostrando os dois 
lados da moeda, na escola pública e na particular, nos cursos e nas empresas, e 
também na mídia o que se torna muito importante para o progresso tanto da nação 
como progresso interior como pessoa social8. 

 

Comentando Cartolano, pode-se dizer que incluir socialmente nada mais é do que 

trazer aquele que é excluído socialmente, por algum motivo, para uma sociedade e dela 

participe em todos os aspectos e dimensões da vida – o econômico, o cultural, o político, o 

religioso e todos os demais, além do ambiental. 

Porém, essa inclusão para muitos se torna incompreensível. Por que será? É difícil 

manter contatos com pessoas que necessitam dessa inclusão social? Quando se diz inclusão, 

está-se referindo não apenas a alunos portadores de necessidades especiais; refere-se a todos 

que, de alguma forma, sentem-se excluídos em alguma situação e que geralmente são pobres, 

negros e pardos, crianças e idosos, mulheres, homossexuais, entre outros. 

 
 

8  CARTOLANO, Maria Tereza Penteado. Formação do Educador no curso de Pedagogia: A Educação Especial. 
Cadernos Cedes, Campinas, setembro 1998, p.75. 
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A realidade é que a sociedade quer enxergar somente aquilo que deseja, o que torna os 

obstáculos ainda mais intransponíveis. Mas é possível mudar esse quadro, com um trabalho 

árduo de sociabilidade, respeito e cidadania. A troca de conhecimentos que se adquire com a 

inclusão social é vantajosa para todos, tanto para aqueles que ensinam, como para aqueles que 

aprendem. Com essa troca, ninguém sairá perdendo; todos ganham de alguma forma, seja 

conhecimento teórico, seja conhecimento afetivo, adquirido em determinadas situações. 

Conforme Aranha9, um ponto importante da inclusão social é perceber que o fato de 
 

incluir significa também que se devem capacitar as pessoas, os professores, as empresas e, até 

mesmo, os alunos, pois a eles compete a maior tarefa, que é a de aceitação do grupo. Claro 

que essa capacitação não é de uma hora para outra; ela acontece aos poucos, e isso é relevante 

e dará muitos resultados. 

É interessante também lembrar que o trabalho de conscientização da população tem de 

ser contínuo, também através da mídia, que é uma forte aliada na luta contra a exclusão. 

Sabe-se que não há possibilidades de uma utopia tornar-se realidade, mas se sabe que 

está, em cada pessoa, brasileiro, professor, pai, vizinho, amigo, parente, entre muitos outros 

que fazem parte de determinado círculo, a responsabilidade de levar um sorriso a quem foi 

excluído, mostrando-lhe que existe uma luz em seu caminho. 

 
 
 
 

1.1.1    Inclusão social e escolar e o direito à educação da pessoa com deficiência 
 
 
 
 
 

O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais 

(PEE, 2006), baseado em conceitos definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

9 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003. 
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entende a deficiência como “a ausência de alguma função psíquica, fisiológica ou anatômica, 

que diz respeito aos aspectos biológicos da pessoa” (PEE, 2006). Ainda segundo o PEE, as 

pessoas com deficiências, nas últimas décadas, vêm se organizando e lutando pela conquista 

de espaço, pela definição de políticas voltadas para o atendimento a suas necessidades, pela 

garantia de seus direitos e pela superação de barreiras atitudinais presentes no contexto social 

e escolar. 

Ao logo da história da humanidade, vem se modificando a maneira como as pessoas 

com deficiência são vistas, compreendidas ou tratadas – concepções que foram construídas, 

estabelecidas e alteradas à medida que as sociedades sofriam mudanças decorrentes das 

transformações econômicas, político-culturais e do progresso científico e tecnológico10. 

Pessoas  com  deficiência  foram  vítimas,  de  forma  brutal,  de  discriminação  e  de algumas 

representações estabelecidas nos primórdios das sociedades, onde predominavam a exclusão 

ou o preconceito e que ainda estão presentes na atualidade. 

A problemática da deficiência reflete o grau de maturidade humana e cultural de uma 

comunidade, pois traduz um conjunto de valores e atitudes que foram se modificando, 

havendo uma relatividade implícita, mas um tanto obscura, tênue e confusa no julgamento de 

quem é ou não o “deficiente”11. 

Em sociedades primitivas, onde predominavam as atividades de caça ou de pesca, 
 

como os nômades precisavam se deslocar para locais distantes, aqueles que não conseguiam 

acompanhar a marcha eram abandonados. Foi se constituindo assim, desde os primórdios, o 

modelo de exclusão das pessoas com deficiência, já que elas ameaçavam, de certa forma, a 

sobrevivência de determinado grupo social (PEE, 2006). 

 
 
 

10 FONSECA, Ricardo Tadeu M. da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos direitos 
humanos: o direito do trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: Ltr, 2006. 

 
11  Idem 10 
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Nas sociedades romanas e gregas da Antiguidade, predominava uma organização 

política, econômica e social voltada para a guerra, em que o corpo masculino viril, a força 

física eram valores essenciais12. Os nascidos “disformes” ou os que não exibiam as 

características então valoradas poderiam ser exterminados. O resgate de estudos filosóficos 

atenienses e romanos traz evidências históricas desse aspecto: Platão13, ao procurar descrever 

como deveria ser uma república perfeita, afirmava: “No que concerne aos que receberam 

corpo mal organizado, deixai-os morrer. Quanto às crianças doentes e que sofrem qualquer 

deformidade serão levadas, como convém, a paradeiro desconhecido e secreto”. Em Roma, 

Cícero (106 - 43 a. C) comenta, em sua obra De Legibus, que, nas leis das Doze Tábuas, havia 

uma determinação para o extermínio de crianças consideradas como anormais: “Sobre o 

direito do pai e direito do casamento III”. - O pai imediatamente matará o filho monstruoso à 

forma do gênero humano que lhe tenha nascido há pouco (CÍCERO apud SILVA, 2006, 

p.128). 

Na Idade Média, as diferenças estavam associadas a valores culturais, éticos e a 

crenças sobrenaturais. As interpretações e explicações das características e causas da 

deficiência eram variadas, a depender do tipo de limitação, mas predominava o caráter 

místico: os indivíduos com deficiência poderiam ser “vítimas de possessão demoníaca” ou 

dos “desígnios divinos”; “culpados pelos seus pecados ou pelos de seus ancestrais”, 

“adivinhos” ou “profetas”14. Nesse período, asilos e albergues mantidos pela igreja católica 

serviam de “abrigo” para as pessoas com diferentes tipos de deficiência, com o objetivo de 

excluí-las do convívio social e proteger a sociedade. 

 
 
 

12 AMIRALIAN, M. L. T. et al. Conceituando Deficiência. In: Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.34, n.1, 
2000, p. 97-103. 

 
13 SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na historia do mundo de ontem e hoje. São 
Paulo: CEDA, 2006, p.124. 

 
14 Idem, 13. 
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A mudança no modo de produção, de feudal para capitalista, que caracteriza a Idade 

Moderna na Europa, influenciaria a maneira como os homens se comportavam e como seriam 

determinadas as relações entre eles. Com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do 

mercado manufaturado, o homem criou condições para compreender e dominar a natureza e 

passou a questionar o Teocentrismo, concepção que regia e regulava as diversas relações 

sociais. Percebendo-se e configurando-se como sujeito principal no tecer da sua existência, o 

homem inaugurou o Antropocentrismo. Assim, gradativamente, os costumes tradicionais 

foram deixados de lado, e a igreja e a nobreza esfacelaram-se junto com eles (PEE; 2006). O 

novo homem, que começava a questionar as normas pelas quais era levado a pensar e agir, 

agora estava em uma idade marcada pela ruptura e abertura de ideias, embora essas ideias 

renovadas, por assim dizer, inicialmente não fossem direcionadas para todos os campos, 

inclusive no tratamento dispensado às pessoas com deficiências, como evidencia Lutero: 

 
 

Há oito anos vivia em Dessau um ser que eu, Martinho Lutero, vi e contra o qual 
lutei. Há doze anos possuía vista e todos os sentidos, de forma que se podia tomar 
como uma criança normal. Mas ele não fazia outra coisa senão comer, tanto como 
quatro camponeses na ceifa. Comia e defecava, babava-se, e quando se lhe tocava, 
gritava. Quando as coisas não corriam como queria, chorava. Então, eu disse ao 
príncipe de Anhalt: se eu fosse o príncipe, levaria essa criança ao Mondau que corre 
perto de Dessau e o afogaria. Mas o príncipe de Anhalt e o príncipe de Saxe, que se 
achava presente, recusaram a seguir o meu conselho. Então eu disse: pois bem, os 
cristãos farão orações divinas na igreja, a fim de que Nosso Senhor expulse o 
demônio. Isso se fez diariamente em Dessau, e o ser sobrenatural morreu nesse 
mesmo ano... (LUTERO 1986 apud PEE 2006, p.13). 

 
 
 

Observa-se, por este relato, um novo arranjo para o preconceito e a discriminação, 

agora na perspectiva capitalista, evidenciada quando a criança com deficiência é identificada 

com os gastos que ela gera e com a sua inutilidade, o que implica prejuízo aos setores de uma 

sociedade já voltada para o lucro. Verifica-se também que continua a abordagem mística em 

torno das deficiências. Esta ideia ainda persiste no imaginário social, principalmente pela 

influência do pensamento religioso. 



25 
 

 
 
 

Com o progresso dos estudos científicos nas questões relacionadas ao homem e com o 

desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento e das pesquisas, particularmente em 

medicina, o modo de compreender as deficiências e o lugar dos sujeitos no contexto social foi 

se modificando. A ciência passou a identificar a deficiência com a doença, portanto deveria 

ser identificada precocemente e tratada. Inauguraram-se as segregações hospitalares e 

manicomiais, e as pessoas com deficiência mais uma vez foram excluídas do meio social, e, 

junto à população empobrecida das sociedades europeias, também excluídas da educação 

sistematizada, naquela época destinada apenas aos filhos dos burgueses e da nobreza. 

Progressivamente as pessoas com deficiência passaram a ser atendidas ou tratadas em 

instituições especializadas. 

De acordo com Silva15, na França de 1620, surgiram os primeiros trabalhos em torno 
 

da educação especial, seguidos de outros estudos realizados, a exemplo dos de Comênio sobre 

as características dos “idiotas” (1657); de Pestalozzi (1746-1827) e Foebel (1782-1852), que 

propuseram estudos em educação especial, destacando a importância do jogo como recurso 

didático; de Edmund Seguin (1819-1880), que criou um método fisiológico que envolve o 

treino sensório-motor para os “retardados mentais”; de Louis Braille (1829), que adaptou à 

necessidade dos cegos o sistema de comunicação noturna usado em batalha criado por Charles 

Barbier (1819), entre outros. 

Na Europa foram criadas as primeiras instituições na área das deficiências: em 1770, 

na cidade de Paris, o Instituto Especializado para Educação de Surdos-Mudos e o Instituto 

Nacional dos Cegos16, no ano de 1799; em Londres, uma escola para o ensino de pessoas que 

tivessem  qualquer  tipo  de  deficiência;  Jean  Marc  Itard  (1774  -  1838)  criou  o   primeiro 

 
 

15 SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na historia do mundo de ontem e hoje. São 
Paulo: CEDA, 2006. 

 
16 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003. 
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internato público para retardados mentais; a Alemanha voltou-se inicialmente para a educação 

de surdos e mudos e muitas outras iniciativas. Nos Estados Unidos da América (EUA), entre 

1817 a 1850, surgiram muitas escolas especializadas e, assim, os considerados “surdos”, 

“cegos” e os “retardados mentais” passaram a obter um lugar nos programas17. 

Diversos países estabeleceram as bases legais que iriam instituir a obrigatoriedade   do 
 

poder público para com a educação das pessoas com deficiência18. No entanto, o alto custo 

dos programas segregados, o avanço das pesquisas no campo das ciências humanas, que 

evidenciavam a importância dos fatores ambientais e sociais nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento humanos, os prejuízos da marginalização criados com a institucionalização, 

como o isolamento e aumento da discriminação, e as ações políticas de diferentes grupos 

organizados em defesa dos direitos das pessoas com deficiência resultaram em 

questionamentos e modificações do modelo institucional e segregacionista de atendimento em 

educação especial, fazendo surgir a proposta de integração escolar, em 1970, que se  

sustentava  no  princípio   da  “normalização”.  Segundo  esse  princípio,   todas  as    pessoas, 

independentemente de suas inabilidades, têm o direito de ser tratadas como seres humanos e 

de experimentar um estilo de vida tido como normal ou comum à sua cultura19. Nota-se que a 

normalização não deveria ser algo para tornar os indivíduos normais, mas poderia promover 

os serviços de forma planejada e avaliada20. 

Com a proposta integradora, as escolas comuns de ensino regular europeias, 

americanas e escandinavas passaram a receber as crianças com necessidades educacionais 

especiais, e  apareceram  também as iniciativas de inserção das pessoas com    deficiências no 

17 CATÃO, M. F.- Projeto de Vida em Construção: na Exclusão/Inserção Social. – João Pessoa: 
UFPB/Editora Universitária, 2001. 

 
18 MENDES. E. G. Breve Histórico da Educação no Brasil. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, 
Universidad de Antioquia, Facultad de Educacíon vol.22, num.57, mayo-agosto, 2010, pp.93-109. 

 
19  Idem 17. 
20 MC Cord apud MENDES. E. G. Breve Histórico da Educação no Brasil. Revista Educación y Pedagogía, 
Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educacíon vol.22, num.57, mayo-agosto, 2010, pp.93-109. 
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seio das comunidades, com o intuito de que partilhassem dos mesmos direitos que seus pares 

de idade sem deficiência. Os modelos de serviço da educação especial eram variados, 

organizados tipo “cascata”, pois, a depender da condição da criança, ela poderia frequentar 

espaços menos ou mais protegidos e separados. 

Foram necessárias três instâncias para assegurar a operacionalização da prática escolar 

integradora: a integração física, que consiste na criação de classes especiais em escolas 

comuns, com organização independente; a integração social das pessoas com deficiências 

junto aos demais alunos, em espaços fora da sala de aula; e a integração funcional, que 

envolve a participação de alunos com necessidades em tempo parcial na classe comum21. 

Percebe-se, em sequência, que a educação especial vai-se constituindo por meio desses 
 

princípios de normalização e integração e pelas medidas políticas, que, em países como os 

escandinavos, já se faziam presente e posteriormente influenciariam as políticas americanas, 

definindo como as pessoas com necessidades educacionais especiais iriam receber os 

tratamentos, estes menos restritivos, o que, de certa forma, diminuía a institucionalização 

pelos meios especializados. 

As análises acerca da integração mostram que, ao longo do tempo, embora tenha 

havido avanços significativos dos serviços nos países europeus, eles não asseguraram 

mudanças reais na condição segregada das pessoas com deficiência. No Brasil, esse modelo 

apenas juntou pessoas com deficiências nas escolas comuns, pois não foi eficiente para 

assegurar a escolarização. Na visão de Sassaki22, muitas vezes os modelos de serviço da 

integração tentavam mudar as pessoas com deficiência, investindo no seu desenvolvimento, 
 

para que se adequassem à sociedade, enquanto a sociedade e as escolas continuavam 

estagnadas em frente a elas. 

21 MENDES. E. G. Breve Histórico da Educação no Brasil. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, 
Universidad de Antioquia, Facultad de Educacíon vol.22, num.57, mayo-agosto, 2010, pp.93-109. 

 
22 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA,1999. 
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Surgiu, assim, nos EUA, a busca pelo atendimento educacional com qualidade da 

totalidade das pessoas com algum tipo de deficiências, independente do grau de dificuldade. 

Algumas tendências defendiam até mesmo a extinção dos modelos paralelos de serviço em 

educação especial. Além disso, iniciaram-se, na sociedade americana, reformas na educação 

geral, que apontam, segundo Mendes (2010), para o rompimento das práticas tradicionais e 

aceitação de novos desafios, entre estes a revisão curricular, a avaliação baseada no 

desempenho, a descentralização da instrução, o envolvimento da comunidade, o respeito às 

diversidades e outros que foram imprescindíveis para a modificação do cenário educacional. 

Com efeito, todo esse processo foi importante para que mais tarde, na década de 1990, 

surgisse a proposta de educação inclusiva, como parte integrante de um movimento mundial 

denominado “Inclusão Social”, que tem por finalidade, segundo Mendes23, o acesso 

democrático de todos os excluídos e segregados aos direitos, serviços e recursos de toda a 

sociedade. 

A proposta de inclusão, tanto social, como educacional, possibilitou diversas 

discussões que culminaram na realização da Conferência Mundial sobre as Necessidades 

Educativas Especiais, realizada entre 07 a 10 de junho de 1994, na Espanha, quando foi 

elaborada a Declaração de Salamanca. Entre os princípios políticos e práticas em educação 

especial, a Declaração enfatiza que todas as crianças de ambos os sexos têm como direito 

fundamental a educação, e a elas deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível 

aceitável de conhecimentos24. O documento conclama também os governos a adotarem, com 

força legal ou política, o princípio da educação integrada, que permitirá a matrícula de todas  

as crianças em escolas comuns, a menos que haja razões convincentes para não fazê-lo25. O 

 
23 MENDES. E. G. Breve Histórico da Educação no Brasil. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, 
Universidad de Antioquia, Facultad de Educacíon vol.22, num.57, mayo-agosto, 2010, pp.93-109. 

 
24 UNESCO & MEC-Espanha (1994). Declaração de Salamanca e Linha de Ação. Brasília: CORDE. 

 
25  Idem 24. 
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foco principal da proposta inclusiva é a necessidade de mudança nos sistemas educativos para 

que passem a atender às crianças com necessidades educacionais especiais, independente das 

ações sobre elas. 

 
 
 
 

1. 2      A CARA DA DEFICIÊNCIA NO BRASIL 
 
 

Sobre deficiência, Aranha argumenta: 
 
 
 

A compreensão sobre deficiência, em geral, bem como a compreensão sobre as 
pessoas portadoras de deficiência, tem se modificado muito no decorrer da história, 
num processo contínuo de mudanças dos valores e dos consequentes paradigmas que 
permeiam e caracterizam a relação das sociedades26. 

 
Já a Organização Mundial de Saúde (OMS) publica, em 1976, um documento 

chamado Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, 

definindo alguns conceitos, entre eles: 

Deficiência: perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica, temporária ou permanente. Incluem-se nessas a ocorrência de uma 
anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer estrutura do 
corpo, inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um estado 
patológico, refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão27. 

 
Constam nessa classificação os conceitos de deficiências físicas, motoras, sensoriais e 

mentais, com as listas das incapacidades e desvantagens decorrentes de cada uma delas. 

Em 2001, a OMS apresentou a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde, em substituição ao modelo anterior. O termo deficiência deixou de   ser 

 
 
 
 

26 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003, p.10. 

 
27 AMIRALIAN, M. L. T. et al. Conceituando Deficiência. In: Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.34, n.1, 
2000, p. 98. 
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mencionado, passando a vigorar os conceitos de Funcionalidade e Incapacidade, enfatizando a 

condição de saúde do indivíduo e a particularidade de cada caso28. 

A Convenção nº 159/83 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, conhecida como Convenção da Guatemala, promulgada 

pelo Decreto nº 3.956 de 8 de outubro de 2001, conceituam deficiência como: 

 
 

[...] o termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de 
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais 
atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e 
social29. 

 
De acordo com o Decreto nº 3298/1999 de 20 de dezembro, Artigo 3º, da Política 

Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência: 

 
 

I – Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento 
de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

 
II – Deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou probabilidade de que 
se altere, apesar de novos tratamentos. 

 
III – Incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser 
exercida30. 

 
Observa-se, no artigo citado, que deficiência é conceituada de maneira  ampla, para 

fins de orientação, com o objetivo de efetivar os direitos das pessoas com deficiência. 

 
28 FARIAS, Norma; BUCHALLA, Cássia Maria. A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde da Organização Mundial da Saúde: Conceitos, Usos e Perspectivas. Revista Brasileira de 
Epidemiologia. São Paulo, v.8, n.2, jun. 2005, p.187-193. 

 
29 BRASIL. DECRETO Nº 3.956, DE 8 DE OUTUBRO DE 2001. 

 
30 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras providências. 
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Já o Artigo 4º considera pessoas com deficiência aquelas que se encaixam nas 

seguintes categorias: 

 
 

Deficiência Física – é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, tripelgia, triponosia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidades congênitas ou  
adquiridas, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades 
para o desempenho de função. 

 
Deficiência Auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras 
variáveis de graus e níveis. 

 
Deficiência Visual – é aquela em que a acuidade visual é igual ou menos 20/200 no 
melhor olho, após a melhor correção, ou campo inferior a 20º (tabela de Snellen) ou 
ocorrência simultânea de ambas as situações. 

 
Deficiência Mental – consideram casos em que o funcionamento intelectual é 
significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoitos anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais e outros. 

 
Deficiência Múltipla – considera o indivíduo que possui mais de uma, por exemplo, 
o conjunto de deficiência mental e física. Esse tem a mesma aplicação de direitos 
que as outras deficiências31. 

 

Este decreto buscou conceituar deficiência para fins legais, compreendendo que, com 

estas limitações ou incapacidades, o indivíduo vivencia obstáculos em seu cotidiano, coloca- 

se em situação de desvantagem, o que dificulta sua inserção social. Sua redação foi debatida e 

atualizada, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CONADE), por meio do Decreto nº 5.296/2004. 

 
 
 
 

1.2.1 Construção histórica da deficiência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31  Idem 30. 
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Na História Antiga – entre os anos de 4.000 a.C. até o ano 47632 –, sempre existiram 

pessoas com deficiência, isto é, nascidas com limitações ou que as adquiriram durante a vida. 

Anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações traumáticas, 
doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de natureza transitória 
ou permanentes, são tão antigas quanto a própria humanidade33. 

 
O preconceito aparece nas mais diversas sociedades, onde pessoas com deficiências 

eram tratadas com indiferença ou, simplesmente, ignoradas. Na História Antiga e Medieval, 

elas eram submetidas à rejeição ou eliminação sumária ou à proteção assistencialista e  

piedosa. 

Os egípcios são os povos da História Antiga que apresentam indícios remotos, 

remanescentes de sua cultura quanto à existência e sobrevivência de pessoas com deficiências. 

Na Grécia Antiga, na cidade-Estado de Esparta, os pais de um recém-nascido de uma família 

de iguais (chamados homoios), que eram proprietários e viviam exclusivamente para a vida 

política e militar, deveriam apresentá-lo a um Conselho de Espartanos, que iria avaliar se o 

bebê era normal ou não, só então seria devolvido ao pai, que teria a obrigação de cuidar dele 

até os sete anos, depois o Estado passaria a ser responsável por sua educação, preparando-o 

para a guerra. No entanto, se a criança parecesse “feia”, “disforme” e “franzina”, os anciãos, 

em nome do Estado, a levariam para um abismo, conhecido como Apothetai (depósitos), onde 

seria jogada, “pois tinham a opinião de que não era bom nem para a criança nem para a 

república  que  ela vivesse, visto que,  desde  o nascimento,  não se  mostrava bem constituída 

para ser forte sã e rija durante toda vida”34. 
 

Deve-se compreender essa prática no contexto de uma realidade histórica e social, 

pois, na Esparta, onde a maioria dos cidadãos deveria tornar-se guerreiros, justificavam-se tais 

32 SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e hoje. São 
Paulo: CEDA, 2006. 

 
33  Idem 29, p. 21. 

 
34 LICURGO DE PLUTARCO apud SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na  
historia do mundo de ontem e hoje.  São Paulo: CEDA, 2006, p.35. 



33 
 

 
 
 

atos. Porém, era frequente que os soldados sofressem amputações em campo de batalha, 

adquirindo uma deficiência e permanecendo vivos35. 

Na Roma Antiga, o direito romano também não reconhecia os bebês nascidos precoces 

ou com características defeituosas36. Era costume, de acordo com o poder paterno vigente 

entre as famílias nobres romanas, uma alternativa: deixá-los à margem de rios ou locais 

sagrados para que fossem acolhidos por famílias da plebe. 

A utilização de pessoas com deficiência como forma de entretenimento e prostituição 

também é analisada por Silva: 

[...] cegos, surdos, deficientes mentais, deficientes físicos e outros tipos de pessoas 
nascidos com má formação eram também, de quando em quando, ligados a casas 
comerciais, tavernas e bordéis; bem como a atividades dos circos romanos, para 
serviços simples e às vezes humilhantes 37. 

 
No Cristianismo: a influência da doutrina cristã, com os princípios de caridade e amor 

ao próximo, mostra uma mudança na maneira de a sociedade ver as pessoas com deficiência. 

Com essa visão de valores, a população desfavorecida, como as vítimas de doenças crônicas, 

defeitos físicos ou doenças mentais, passou a ter respaldo social, através de ações voltadas 

para ela, como a criação de hospitais para atendimento de pobres e marginalizados38.   A   Era 

Cristã registra, mesmo com restrições, mudanças em relação não só aos deficientes, como, 
 

também, aos carentes e necessitados, com trabalhos específicos para esses segmentos, guiados 

pelo clero. Entretanto, ao mesmo tempo em que havia esse avanço no tratamento dessas 

pessoas, a igreja reafirmava a impossibilidade de elas seguirem o sacerdócio. 

 
 
 
 

35 SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na historia do mundo de ontem e hoje. São 
Paulo: CEDA, 2006. 

 
36 RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo. 2 ed., 
São Paulo: Cortez, 2011. 

 
37  Idem 35, p.43. 
38 RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo. 2 ed., 
São Paulo: Cortez, 2011. 
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Séculos V a XV: na Idade Média, a deficiência passou a ser compreendida como algo 

sobrenatural. De acordo com a Igreja, a deformidade era uma consequência do castigo divino 

à pessoa que a portava. Nessa época a prática da caridade foi substituída pela segregação, 

rejeitando-se quem fugia aos padrões normativos39. 

Século XV a XVIII: o Renascimento marcou uma nova fase para a humanidade.  Com 
 

os avanços na filosofia, ciências e religião, o homem libertou-se de alguns dogmas religiosos  

e passou a reconhecer o valor humano, principalmente das pessoas com deficiência. Com isso 

deixaram de fazer parte dos mais pobres e excluídos, saindo dos asilos e abrigos, para terem 

um atendimento mais especifico, ainda que de maneira isolada, mas foram os passos iniciais 

de sua valorização como seres humanos40. 

Século XIX: nesse século, os Estados Unidos da América (EUA) buscaram garantir, 
 

aos soldados que adquirissem limitações físicas em conflitos militares, condições para sua 

subsistência, como moradia e alimentação. Após a guerra civil, foi construído um “Lar” para 

os soldados voluntários deficientes41. 

Século XX: a população, assim como as pessoas com deficiência, teve uma 

significativa melhora na assistência e qualidade de tratamento na área de saúde. Foram 

desenvolvidos programas de reabilitação específicos, intensificados no pós-guerra, em razão 

do grande número de amputados, cegos e outras deficiências físicas e mentais42. Esse tema 

tornou-se objeto de debate e ações políticas, passando a ter relevância tanto nacional,   quanto 

 
 
 
 

39 Idem 38 e SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na historia do mundo de ontem e 
hoje.  São Paulo: CEDA, 2006. 

 
40  Idem 39. 

 
41 RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo. 2 ed., 
São Paulo: Cortez, 2011 E SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na historia do 
mundo de ontem e hoje.  São Paulo: CEDA, 2006. 

 
42  Idem 41. 
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internacional no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), com a promoção de 

políticas públicas que garantiam proteção e serviços à população. 

Dias atuais – com esse breve resumo do processo histórico, podemos ter uma visão da 

trajetória desse grupo (pessoas com deficiência) na sociedade, partindo da execução sumária 

ao tratamento humanitário. Observa-se, nos estudos realizados, que, nos dias atuais, apesar de 

ainda existir discriminação das pessoas com deficiência, ocorreram avanços significativos nas 

políticas públicas43. 

 
 
 

1.2.2 Os movimentos sociais e as pessoas com deficiência no Brasil 
 
 
 
 
 

Buscando fazer uma breve revisão histórica da atuação da sociedade brasileira quanto 

à questão das pessoas com deficiência, percebe-se o advento das instituições no período 

imperial como um processo de desenvolvimento das sociedades da época, baseando-se no 

modelo assistencialista44. Durante o império, criou-se o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

hoje  denominado  Instituto  Benjamin  Constant  (IBC),  e  o  Imperial  Instituto  dos  Surdos- 

Mudos, renomeado Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES). 
 

Nas primeiras décadas desse século no Brasil, houve absoluta ausência de ações por 

parte do Estado em relação à integração e assistência aos deficientes. Somente a partir dos 

anos 30 é que surgiram modelos educacionais para deficientes mentais, criou-se o movimento 

Pestalozzi do Brasil em vários estados, que, em 1970, passou a ser Federação Nacional das 

 
 
 

43  Idem 41. 

44 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras: uma questão 
de análise. 11 ed., São Paulo: Cortez, 2010. 
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Pestalozzi45. Seguindo a mesma lógica de inexistência de ações governamentais, foi criada a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que se multiplicou pelo Brasil e, em 

1962, foi fundada a Federação Nacional das APAEs, a maior rede de assistência existente no 

Brasil. 

No pós-guerra, em razão da epidemia de pólio, os institutos ortopédicos iniciaram 

programas de atendimento às vítimas da paralisia infantil, ocasionando os primeiros centros  

de reabilitação do ponto de vista médico, onde o paciente deveria adquirir o máximo de 

funcionalidade e, a partir daí, fora dos portões, responderia por si só na sociedade46. Foi 

fundada, em 1952, a Associação de Amparo à Criança Defeituosa (AACD), em São Paulo, 

atualmente Associação de Assistência à Criança Deficiente. 
 

Conforme ressalta Ribas47, o conceito de integração assistencialista-paternalista da 

pessoa com deficiência ainda persiste, porém, passados alguns anos, as pessoas com sequelas 

de paralisia infantil tornaram-se adultas e passaram a mobilizar-se em torno da causa, em 

busca de condições para sua integração na sociedade. 

A história dos movimentos sociais das pessoas com deficiência no Brasil é marcada  

por uma trajetória de ações reivindicatórias de seus direitos como cidadãos: a partir da década 

de 70 este segmento passou a organizar-se, deixando sua condição de isolamento social, para 

buscar seus direitos, partindo do princípio democrático de igualdade para todos48. 

Com a abertura política, os movimentos sociais de luta das minorias – mulheres, 
 

negros, homossexuais e pessoas com deficiência – mobilizaram-se para propor, ao governo, 

ações que garantissem sua integração social. 
 

45  Idem 50. 
 

46 LANNA JÚNIOR, Mário C. Martins. História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no 
Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, 2010. 

 
47 RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo. 2 ed., 
São Paulo: Cortez, 2011. 
48  Idem 47 
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As pessoas com deficiência até então, segundo Vasconcelos e Oliveira49, viviam 

institucionalizadas ou reservadas ao ambiente familiar; com esta interação com outros 

movimentos, começaram a falar por si mesmas, buscando sua cidadania, ao invés da caridade. 

Em 1979, foi criada a Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes 

com o objetivo de formar uma estrutura organizada em nível nacional. Em 1980, foi 

realizado o 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, que tinha por 

objetivo criar as diretrizes organizacionais, pauta comum de reivindicação, e definir critérios 

para integrantes da coalizão. Ao mesmo tempo, este encontro proporcionou maior visibilidade 

a esse segmento50. 
 

Chegando a meados de 1981, a Organização pelas Nações Unidas, em assembleia 

geral, decretou o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência51, quando a 

sociedade foi chamada a prestar atenção às pessoas com deficiência, não com um olhar 

assistencialista, mas como maneira de buscar propostas para dar condições de vida plena a 

essa parcela da população. No Brasil foram nomeados diversos comitês e conselhos, em 

âmbito federal, estadual e municipal, em que foram incluídas pessoas com deficiência, para 

que pudessem dar sugestões de como poderiam garantir seus direitos. 

No ano de 1983, surgiu a Associação de Amigos do Autista (AMA); no ano seguinte,  

a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral (ABPC); três anos mais tarde, em 1986, a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), com 

uma comissão mista de estudos, porém não teve um resultado esperado imediato, por não ter 

participação efetiva dos movimentos. 

 
 

49  VASCONCELOS, Z.B.; OLIVEIRA, I.D. (Orgs.) Orientação vocacional: alguns aspectos teóricos, técnicos  
e práticos. São Paulo: Vetor, 2004. 

 
50 VASCONCELOS, Z.B.; OLIVEIRA, I.D. (Orgs.) Orientação vocacional: alguns aspectos teóricos, técnicos 
e práticos. São Paulo: Vetor, 2004. 

 
51 RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo. 2 ed., 
São Paulo: Cortez, 2011. 
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Em 1988 a Assembleia Nacional Constituinte reuniu representantes do governo e dos 

movimentos das pessoas com deficiência em fóruns e audiências a fim de buscarem a 

efetivação de seus direitos e a conquista da cidadania52. 

Em 1990, a câmara técnica do CORDE capacitou os movimentos para sua autonomia, 

o que fez surgir, assim, em 1999, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CONADE), sendo o elo entre a sociedade civil e o governo53. 

Já no século XX, mais precisamente entre 2006 e 2008, foram realizadas a 1ª e 2ª 

Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, cujo objetivo era ampliar as discussões 

acerca da pessoa com deficiência. 

Mais recentemente, em dezembro de 2012, no Brasil, aconteceu a 3º Conferência 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quando se procurou promover políticas 

públicas direcionadas para brasileiros desse segmento, dando-lhes o efetivo acesso aos  

direitos humanos básicos54. Esta Conferência contou com a presença da sociedade civil e 

representante  do  governo,  além  da  considerável  participação  de  movimentos  ligados   às 

pessoas com deficiência. Estes movimentos sociais contribuíram para o desenvolvimento de 

ações que objetivaram assegurar a equidade de direitos e equiparação de oportunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52  Idem 51 
 

53 VASCONCELOS, Z.B.; OLIVEIRA, I.D. (Orgs.) Orientação vocacional: alguns aspectos teóricos, técnicos 
e práticos. São Paulo: Vetor, 2004. 

 
54  Idem 53. 
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2. CAPÍTULO II – DIREITOS FUNDAMENTAIS E ABORDAGEM 

CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
 

Neste capítulo analisam-se os Direitos Fundamentais da pessoa com deficiência, com 

base na Constituição de 1988 e legislações infraconstitucionais. 

 
 
 
 

I A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
 
 
 
 
 

O paradigma cultural da modernidade constitui-se antes de o modo de produção 
capitalista se ter tornado dominante e extinguir-se-á antes de este último deixar de 
ser dominante. A sua extinção é complexa porque é em parte um processo de 
superação e em parte um processo de obsolescência. É superação na medida em que 
a modernidade cumpriu algumas das suas promessas e, de resto, cumpriu-as em 
excesso. É obsolescência na medida em que a modernidade está irremediavelmente 
incapacitada de cumprir outras das suas promessas. Tanto o excesso no  
cumprimento de algumas das promessas como o défice [sic] no cumprimento de 
outras são responsáveis pela situação do presente, que se apresenta superficialmente 
como de vazio ou de crise, mas que é, a nível mais profundo, uma situação de 
transição55. 

 

Nesse sentido, parte-se da ideia de que o trabalho ao longo da história sempre 

representou o meio pelo qual os seres humanos transformam a realidade no intuito de adaptar 

as condições naturais, tornando-as favoráveis à sua sobrevivência. Tal fato representa a 

principal característica que permite distinguir os seres humanos dos demais animais, pois 

aqueles quando, de forma teleológica, atuam sobre o meio, por meio do exercício de 

racionalidade, buscam, com sua ação, promover as condições compatíveis com as suas 

necessidades de sobrevivência. 

 
 
 
 

55 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São 
Paulo: Cortez. P. 76-77) 
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Entre essas e outras relevantes funções do trabalho para a consecução da dignidade da 

pessoa humana, o legislador originário buscou efetivar proteção ao considerar os valores 

sociais do trabalho como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Assim, no 

nascedouro do processo de redemocratização do país, acreditou-se que o trabalho seria uma 

das formas plenas para assegurar os meios fundamentais de constituição dos pilares da 

dignidade da pessoa humana. Jacintho propicia valiosa lição sobre esse fundamento teórico, 

principalmente quando ressalta que: 

 
A dignidade da pessoa humana, hoje, não é mais um conceito transcendental, 
expressão de uma necessidade metafísica. Expressa isso sim, uma 
imprescindibilidade da condição humana. A sua concretização é uma imposição dos 
tempos atuais do grau de desenvolvimento das sociedades, do nível de 
aprofundamento da investigação científica a que se propõe a nascente dogmática dos 
direitos fundamentais.56

 

 
 

Nessa linha de raciocínio, apesar de não estabelecer a dignidade humana como um de 

seus pilares, a Carta Magna de 1934 foi a primeira Constituição Brasileira a fazer referência 

ao direito a uma existência digna. 

A Carta Constitucional de 1937, em sua curta duração, outorgada por Getúlio Vargas, 

por seu caráter autoritário, tolheu qualquer efetividade aos direitos fundamentais, não 

repetindo sequer a tímida iniciativa da Constituição anterior, tratando de cuidar da 

concentração do poder no âmbito do executivo, embora trouxesse alguns avanços na seara dos 

direitos sociais. Aliás, não poderia ser diferente, porque o respeito à dignidade só consegue 

germinar no solo fértil do respeito à vontade política dos cidadãos, o que não encontrou 

reflexo no caso da Carta Constitucional de 1937. 

Já a Constituição de 1946, embora promulgada no período do pós-Segunda Guerra 

Mundial, quando se buscava a retomada do rumo democrático e pode ser definida como um 

dos principais motivadores da inserção da garantia da Dignidade Humana nas Constituições 

 
56 JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade humana princípio constitucional. Curitiba: Juruá, 2006 
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Europeias, seguiu este movimento inovador com timidez. Tomou a estrutura da Constituição 

de 1891 e introduziu os direitos econômicos, sociais e culturais dispostos na Constituição de 

1934, criando uma tentativa de relacionamento consentâneo entre os direitos de primeira e 

segunda geração. 

A despeito de não haver explicitado diretamente o princípio da dignidade humana, a 

Constituição de 1946 privilegiou o regime das liberdades individuais e fundou o princípio da 

justiça, do trabalho digno e da educação baseado na ideia de solidariedade humana. 

Os avanços da Constituição de 1946 foram significativos, principalmente se se levar 

em conta o período em que foi promulgada, com o país internamente saindo de um regime 

totalitário e o mundo tentando sarar as feridas do pós-guerra. 

Após o golpe militar de 1964, em 24 de janeiro de 1967, foi outorgada a Carta 

Constitucional de 1967, que alterou o regime de liberalidade buscado pela Constituição de 

1946 e instalou o regime totalitário, que a “doutrina da segurança nacional” conclamava. Em 

1969, foi outorgada a Emenda Constitucional 1, por alguns tomada como uma nova Carta 

Constitucional, que, cuidando de preservar o regime totalitário, relegou as garantias 

fundamentais a segundo plano. 

No período compreendido entre o golpe militar de 1964 e a outorga da Carta 

Constitucional de 1967, o povo brasileiro teve sua vida marcada pelo Ato Institucional n.º 513 

(AI 5), principal marco do desrespeito às liberdades políticas, sociais e individuais dos 

brasileiros. 

Com a Constituição de 1988, vem a lume uma nova teoria sobre os direitos 

fundamentais, com alicerces claramente antropológicos. A Lei Maior passou a privilegiar o 

homem como fim de todo sistema jurídico.  Segundo análise de Jacintho, 

 
No panorama constitucional pátrio, a dignidade humana não apenas se firma 

como  um  dos  seus  princípios  fundamentais,  como  também  é  um      dos 
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elementos que compõem o conceito de Estado de Direito Democrático, o 

qual apenas se legitima na medida em que materializa os direitos 

fundamentais, assegurando a sua observância através de mecanismos 

plenamente exercitáveis pelo cidadão57. 

 

Como reflexo dessa revolução, a dignidade da pessoa humana passou a ser o eixo 

norteador de toda a teoria constitucional, privilegiando sobremaneira os Direitos 

Fundamentais. Analisando o Princípio da Dignidade Humana, Jacintho assim define o seu 

núcleo essencial: 

 
... temos que a dignidade humana como direito material apresenta um núcleo 

essencial cujos elementos integradores são – sem exclusão de outros que 

possam ser assim apresentados – a liberdade de crença, e os direitos à saúde, 

educação, moradia e alimentação58. 

 

Ainda na trajetória constitucional brasileira, a referência às pessoas com deficiência só 

surgiu com a Emenda nº 1 à Constituição de 1967, com a expressão “educação dos 

excepcionais”, considerada primeira menção à pessoa com deficiência no Direito brasileiro. 

Posteriormente, a Emenda nº 12 da mesma Constituição de 1967 estabeleceu que as pessoas 

com deficiência teriam assegurada a melhoria de sua condição social e econômica, 

especialmente com a educação especial e gratuita; assistência, reabilitação e reinserção na  

vida econômica e social do país; proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao 

trabalho ou ao serviço público e a salários; possibilidade de acesso a edifícios e logradouros 

públicos. 

Após tais inovações, somente a Constituição Federal de 1988 introduziu mudanças 

relevantes, que não somente fizeram referência “aos portadores de deficiência”, como 

asseguraram à pessoa portadora de deficiência proteção no mercado de trabalho; reserva de 

vagas em concursos públicos; assistência social; educação; dignidade humana e cidadania. 

57 Idem citação 4 
58 Idem citação 4 
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Com fundamento no texto constitucional brasileiro, várias normas infraconstitucionais 

foram elaboradas com o fito de buscar a efetividade dos direitos fundamentais de 

acessibilidade da pessoa portadora de deficiência. 

A Carta Magna assegurou ainda, como objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação – o 

que significa que todos os brasileiros são iguais em direitos e obrigações. 

Esta legislação avançada, que garante os direitos das pessoas com deficiência, foi 

modelo na Organização das Nações Unidas (ONU) durante a elaboração da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência – o primeiro documento internacional de direitos 

humanos do século XXI, aprovado por 192 países em dezembro de 2006. Em 9 de julho de 

2008, o Congresso Nacional ratificou a Convenção da ONU e a incorporou ao ordenamento 

jurídico brasileiro com a mesma força de uma norma constitucional. 

A base conceitual de ambos os documentos – Convenção e Constituição – é o modelo 

social que considera que a deficiência em si não limita a pessoa, não é algo a ser curado, mas 

é parte da diversidade humana. O que incapacita o indivíduo é o meio em que vive, as cidades 

com suas edificações inadequadas e seus costumes segregadores e ultrapassados. 

Baseados nesses documentos magnos, foram criados mecanismos que garantam, às 

pessoas com deficiência, os direitos como os de qualquer cidadão e minimizem as diversas 

barreiras que podem obstruir sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com 

as demais pessoas na sociedade, entre eles, destaca-se o direito à saúde, educação, transporte, 

acessibilidades, isenções fiscais e financiamento. 

 
 

 O direito à saúde e à reabilitação clínica são fatores essenciais à inserção   e/ou 
 

reinserção da pessoa com deficiência na sociedade. Assim, a Política  Nacional 
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para a Integração da Pessoa com Deficiência foi criada em 1989 e 

regulamentada pelo Decreto nº 3.298, visando garantir a reabilitação, as ajudas 

técnicas (órteses e próteses), além de atendimento domiciliar e psicológico  

para a pessoa com deficiência; 

 
 

 A   educação,   como   para   qualquer   cidadão,   faz-se   fator   essencial  para 
 

composição social dos indivíduos. Participar do sistema educacional é garantir 

inclusão social e igualdade de oportunidades. Assim, a Lei 9.394/96, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) destaca que a 

educação é um instrumento essencial para a integração e participação de 

qualquer pessoa com deficiência no contexto em que vive. Cabendo assim ao 

Poder Público o dever de garantir o acesso à educação para todos os cidadãos, 

assegurando atendimento educacional especializado às crianças com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino e em casos especiais, a 

depender das condições específicas do aluno, o atendimento deverá ser 

realizado em classes, escolas ou em serviços especializados. 

 
 

 O  direito  ao  transporte  visa  garantir  acessibilidade  para  o  uso  seguro     e 
 

autônomo dos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, que 

abrange, além dos veículos, terminais, estações, pontos de parada e vias 

principais de acesso. Isso é de responsabilidade dos municípios (transporte 

coletivo municipal), dos estados (intermunicipal e metropolitano) e do governo 

federal (interestadual e internacional). 
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 O direito à acessibilidade estabelece a liberdade de ir e vir. A Convenção da 
 

ONU, ratificada em nosso ordenamento jurídico com força de norma 

constitucional, considera a falta de acessibilidade uma espécie de 

discriminação, uma vez que são os ambientes que impedem a plena e efetiva 

participação das pessoas com deficiência na sociedade em igualdade de 

oportunidades com as demais. Para que as pessoas com deficiência possam 

gozar do direito à liberdade de ir-e-vir, elas precisam de um meio físico 

adequado que garanta acesso seguro. 

 
 

 Por  fim,  o  direito  às  isenções  fiscais  e  ao  financiamento  se  dá  através da 
 

isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) na compra de 

automóveis novos de fabricação nacional por pessoas com deficiência física, 

visual, intelectual e autistas ou por seus representantes legais. Já a isenção de 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) está restrita aos 

condutores habilitados – quem têm Carteira Nacional de Habilitação – que 

utilizam veículos adaptados. Os financiamentos de automóveis de fabricação 

nacional também são liberados do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). 

 
 
 
 
2.1.1 Algumas terminologias para se referir às pessoas com deficiência 

 
 
 
 
 

Diante das mudanças sociais que permitem a evolução de conceitos e valores, sendo 

estes capazes de modificar as relações em todos os segmentos, ainda se questiona quais  

termos devem ser utilizados quando se trata de pessoas com deficiência, embora, para estas, 
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não importa a denominação para com elas utilizada, mas, sim, as ações que garantam sua 

cidadania plena59. Na verdade, não há um termo correto, apenas representações compatíveis 

com os valores de cada época. 

Todavia, o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva também passa pela forma 

como esta se comunica, pois, seja de forma voluntaria ou involuntária, a linguagem demonstra 

o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiência. 

Na área do Direito, entre os poucos estudos sobre o assunto, encontra-se a colaboração 

de Nair Lemos Gonçalves60, que buscou incansavelmente defender os direitos das pessoas 

com deficiência. Em seus trabalhos, a autora elenca as mais diversas nomenclaturas utilizadas 

para  caracterizar  esse  grupo  de  pessoas,  como  as  expressões:  inválidos,     incapacitados, 

defeituosos, deficientes, excepcionais, pessoas deficientes e muitas outras, quer mais amenas, 

quer mais incisivas. 

Sassaki61  analise  da seguinte forma  a trajetória da terminologia usada     ao  longo  do 
 

tempo no Brasil: 
 

Os inválidos. Época: No começo da história, durante séculos. Romances, 
nomes de instituições, leis, mídia e outros meios mencionavam "os 
inválidos". Significado: O termo significava "indivíduos sem valor". Em pleno 
século 20, ainda se utilizava este termo, embora já sem nenhum sentido 
pejorativo. 

 

Este termo denota indivíduos como um peso, tanto para família, quanto para a 

sociedade, reforçando sua exclusão. No Decreto Federal nº 60.501, de 14/03/1967, por 

exemplo, ele é usado em vários artigos, como no Art. 13, inciso I: “A esposa, o marido 

inválido, os filhos de qualquer condição menores de 18 anos ou inválidos...”. 

Outro termo utilizado foi incapacitado: 
 
 
 

59 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003a. 
 

60 GONÇALVES, Nair Lemos. – O Estado de Direito do Excepcional – IX Congresso Nacional de Federação 
Nacional das APEs., 1979. Não constar editor. 

 
61  Idem 60, p.12-16. 
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Os incapacitados. Época: Século 20 até por volta de 1960. Significado: O termo 
significava, de início, "indivíduos sem capacidade" e, mais tarde, evoluiu e passou a 
significar "indivíduos com capacidade residual". Durante várias décadas, era comum 
o uso deste termo para designar pessoas com deficiência de qualquer idade. Uma 
variação foi o termo "os incapazes", que significava "indivíduos que não são 
capazes" de fazer algumas coisas por causa da deficiência que tinham 62. 

 

Nessa época, observa-se uma pequena mudança na visão da sociedade, porém a 

expressão adotada reforça a ideia de que as pessoas com deficiência tinham a sua capacidade 

reduzida em vários aspectos de sua vida, tanto no social e quanto no profissional. 

Entre 1960 a 1980, os temos utilizados foram: 
 
 
 

Os defeituosos / os deficientes / os excepcionais. Época: por volta de 1960 até  
cerca de 1980. Significado: "Os defeituosos" significavam "indivíduos com 
deformidade" (principalmente física). "Os deficientes", "indivíduos com deficiência" 
física, intelectual, auditiva, visual ou múltipla, que os levava a executar as funções 
básicas de vida (andar, sentar-se, correr, escrever, tomar banho etc.) de uma forma 
diferente daquela como as pessoas sem deficiência faziam63. 

 

A sociedade passou a utilizar esses termos, que denotam apenas a condição de 

deficiência dos indivíduos, e não o que eles não eram capazes de realizar. 

Nas décadas de 1981 a 1987, o substantivo “pessoa” foi adicionado ao termo, fazendo 

com que “deficiente” se tornasse um adjetivo, ou seja, uma característica dessa pessoa, e não 

ela por completo. 

Pessoas deficientes. Época: de 1981 até cerca de 1987. Significado: Pela primeira 
vez em todo o mundo, o substantivo “deficiente” (como em “os deficientes”) passou 
a ser utilizado como adjetivo, sendo-lhe acrescentado o substantivo "pessoas". A 
partir de 1981, nunca mais se utilizou a palavra "indivíduos" para se referir às 
pessoas com deficiência64. 

 
Apenas a palavra “deficiente” foi bastante usada em meados do século XX e, ainda 

hoje, pode ser escutada em alguns lugares, em referência a pessoas com deficiência. 

 
 

62 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003a, 
p.16. 

 
63  Idem 62, p.18. 
64 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003a, 
p.20. 
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Com o “Ano Internacional das Pessoas Deficientes”, criado pela ONU em 1981, a 

expressão “pessoas deficientes” passou a focalizar a pessoa, e não apenas a sua condição, 

enfatizando o lado humano, e propondo uma nova imagem desse segmento perante a 

sociedade. 

Por volta de 1988 até 1993, utilizava-se a expressão 
 
 
 

Pessoas portadoras de deficiência. Alguns líderes de organizações de pessoas com 
deficiência contestaram o termo "pessoa deficiente" alegando que ele sinaliza que a 
pessoa inteira é deficiente, o que era inaceitável para eles. Significado: Termo que, 
utilizado somente em países de língua portuguesa, foi proposto para substituir o 
termo "pessoas deficientes". Pela lei do menor esforço, logo reduziram este termo 
para "portadores de deficiência" 65. 

 
A expressão “pessoas com deficiência” foi adotada pela Constituição Federal de 1988 

e por muitos órgãos que tratavam do assunto. No entanto, ela sugere que se pode portar a 

deficiência por alguns momentos, e não como algo que lhe é permanente. 

Já em 1990, passou-se a utilizar a expressão 
 
 
 

Pessoas com necessidades especiais / pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Época: por volta de 1990 até hoje. Significado: O termo surgiu 
primeiramente para substituir "deficiência" por "necessidades especiais". Daí a 
expressão "portadores de necessidades especiais". Depois, esse termo passou a ter 
significado próprio sem substituir o nome "pessoas com deficiência". O art. 5º da 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/9/01, explica que as necessidades especiais 
decorrem de três situações, uma das quais envolvendo dificuldades vinculadas a 
deficiências e dificuldades não vinculadas a uma causa orgânica66. 

 
A expressão “necessidades especiais”, em substituição ao termo deficiência, passou a 

ser um valor agregado, que poderia definir tanto as pessoas com deficiências, quanto aquelas 

que necessitam de tratamento diferenciado. 

 
 

Pessoas especiais. Época: por volta de 1990 até hoje. Significado: O termo apareceu 
como  uma  forma  reduzida  da  expressão  "pessoas  com  necessidades  especiais", 

 
65  Idem 64, p.22. 

 
66 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003a, 
p.24. 
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constituindo um eufemismo dificilmente aceitável para designar um segmento 
populacional (SASSAKI, 2003a, p.27). 

 
Esta termologia efetivamente não apresenta valor algum, pois pessoas especiais somos 

todos nós, independente de nossa condição. Já em maio de 2002, surgiu a expressão 

“portadores de direitos especiais (PODE)”, em que 

 
 

O termo e a sigla apresentam problemas que inviabilizam a sua adoção em 
substituição a qualquer outro termo para designar pessoas que têm deficiência. O 
termo "portadores" já vem sendo questionado por sua alusão a "carregadores", 
pessoas que "portam" (levam) uma deficiência. O termo "direitos especiais" é 
contraditório porque as pessoas com deficiência exigem equiparação de direitos e 
não direitos especiais. E mesmo que defendessem direitos especiais, o nome 
"portadores de direitos especiais" não poderia ser exclusivo das pessoas com 
deficiência, pois qualquer outro grupo vulnerável pode reivindicar direitos especiais 
(SASSAKI, 2003a, p.31). 

 
 

A sigla PODE, apesar de lembrar "capacidade", apresenta problemas de uso, pois não 

exprime os anseios das pessoas com deficiência, uma vez que elas querem ser tratadas como  

as demais, sem buscar direitos especiais. 

Por fim, desde 1990 até hoje a expressão utilizada é: 
 
 
 

Pessoas com deficiência. Época: por volta de 1990 até hoje e além. “Pessoas com 
deficiência" e pessoas sem deficiência, quando tiverem necessidades educacionais 
especiais e se encontrarem segregadas, têm o direito de fazer parte das escolas 
inclusivas e da sociedade inclusiva. A década de 90 e a primeira década do século 21 
e do Terceiro Milênio estão sendo marcadas por eventos mundiais, liderados por 
organizações de pessoas com deficiência. [...] Significado: "pessoas com  
deficiência" passa a ser o termo preferido por um número cada vez maior  de 
adeptos, boa parte dos quais é constituída por pessoas com deficiência que, no maior 
evento ("Encontrão") das organizações de pessoas com deficiência, realizado no 
Recife em 2000, conclamaram o público a adotar este termo. Elas esclareceram que 
não são "portadoras de deficiência" e que não querem ser chamadas com tal nome67. 

 
Como os termos e expressão decorrem dos valores sociais representados em cada 

época, as pessoas com deficiência começam a exigir sua inclusão, mobilizando-se para buscar 

condições  de  sua  integração  social.  Assim,  como  se  pode  observar,  vários  termos foram 

 
 

67 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003a, 
p.30 e 33. 
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utilizados na tentativa de designar as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Contudo, 

após um árduo debate entre os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os 

brasileiros, ficou definido, em âmbito mundial, que as pessoas portadoras de alguma 

deficiência querem ser chamadas de “pessoas com deficiência” em todos os idiomas. E essa 

expressão faz parte do texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

adotado pela ONU em 13/12/06, ratificado, com equivalência de emenda constitucional, pelo 

Decreto Legislativo n. 186, de 9/7/08, do Congresso Nacional e promulgado pelo Decreto n. 

6.949, de 25/8/09. 

Para  Sassaki68,  o  alcance  da  expressão  “pessoas  com  deficiência”  se  deu     pelos 
 

seguintes princípios: 
 
 
 

 Não esconder ou camuflar a deficiência; 
 

 Não aceitar o consolo da falsa ideia de que todo mundo tem  

deficiência; 

 Mostrar com dignidade a realidade da deficiência; 
 

 Assumir e não ter vergonha das diferenças e necessidades ocorridas em 

função da deficiência; 

 Combater o uso de termos como “pessoas com capacidades especiais”, 

“pessoas com eficiências diferentes”, “pessoas com habilidades 

diferenciadas”, “pessoas deficientes”, "pessoas com disfunção 

funcional" e “pessoas especiais”. 

 Defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais 

pessoas em termos de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de 

 
 

68 SASSAKI, Romeu Kazumi. Como chamar as pessoas que têm deficiência? Revista da Sociedade Brasileira de 
Ostomizados, ano I, n. 1, 1° sem. 2003b, p.8-11. [Texto atualizado em 2013] 
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oportunidades para pessoas com deficiência, atendendo às diferenças 

individuais e necessidades especiais, que não devem ser ignoradas e 

 Identificar nas diferenças todos os direitos que lhes são pertinentes e a 

partir daí encontrar medidas específicas para o Estado e a sociedade 

diminuírem ou eliminarem as “restrições de participação” (dificuldades 

ou incapacidades causadas pelos ambientes humano e físico contra as 

pessoas com deficiência). 

 

Por ora, cabe registrar que este conceito, assim como os anteriores, está em evolução e 

busca, através da nomenclatura, inserção, reconhecimento e igualdade para esse grupo de 

pessoas. 

 
 
 

2.2 LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: NECESSIDADE DE IRRADIAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 

Conforme aduz o art. 5º da Constituição Federal/1988, “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”69. 

Desse  modo,  o  valor  da  dignidade  humana  e  o  valor  dos  direitos  e       garantias 
 

fundamentais vêm a constituir princípios constitucionais, conferindo suporte axiológico a  

todo o sistema jurídico brasileiro. 

 
 

69BRASIL. Constituição Federal de 1988. 



52 
 

 
 
 

A Constituição de 1988 inclui, com o alargamento da dimensão dos direitos e 

garantias, não apenas os direitos civis e políticos, mas, também, os sociais e acolhe o  

princípio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, além de acrescer, aos 

direitos individuais, os direitos coletivos e difusos – aqueles pertinentes a certa classe ou 

categoria social. 

A Carta Magna prevê nos artigos 1º e 3º, entre outros fundamentos, o respeito à 

dignidade da pessoa humana e a promoção do bem comum, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. 

Entre os direitos garantidos pela Constituição Federal (Arts. 208 e 227, inciso III) e 

pela Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, às pessoas com deficiência, destacam-se: 

 
 

O direito à igualdade de tratamento e oportunidade; o direito de ir e vir, isto é, a 
acessibilidade a edifícios, logradouros, vias públicas, transportes, etc.; o direito à 
justiça social; o respeito à dignidade da pessoa humana; o bem-estar pessoal, social e 
econômico; o direito de não sofrer discriminação e preconceito; o direito à educação, 
bem como a adoção de educação especial que abranja, dentre outras coisas, 
programas de habilitação e reabilitação de profissionais; o direito à saúde e à 
assistência social, além da adoção de programas voltados às pessoas com deficiência 
e que lhes propiciem a integração social; o direito ao trabalho, com garantia de apoio 
governamental à formação profissional e à reserva de mercado de trabalho às  
pessoas com deficiência; e o direito ao lazer, à cultura, à previdência social, ao 
amparo, à infância e à maternidade70. 

 

Cumpre ainda observar que a própria Constituição Federal de 1988 estabelece 

competência legislativa concorrente sobre a matéria, conforme a leitura do artigo 24, XIV, in 

verbis: Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: “[...] XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência”71. 

Portanto, a questão repousa em analisar tais normativos constitucionais, observar   este 
 

efeito plenioperante e salvífico, explicitar sua máxima eficácia, e ainda, reportar se a 

legislação infraconstitucional ulterior nela encontra espeque de validade e tem sentido de 

70  BRASIL. Lei Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989; Constituição Federal de 1988. 

71 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
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instrumentalização de tais direitos subjetivos de raiz constitucional, ou, ao inverso, procura 

delimitar aquilo que não deveria sê-lo. 

Outrossim, o decreto regulamentador, em especial o Decreto nº 3.298/99, 

contraditoriamente, apresenta ampla generalidade em seu artigo 3º, mas, logo em seguida, no 

artigo 4º, com redação alterada pelo Decreto nº 5.296/04, descreve somente algumas das 

deficiências, em total incompatibilidade com o princípio da igualdade e da plena proteção do 

direito ao trabalho das pessoas portadoras de outras necessidades especiais. Somam-se a isso 

incongruências dos editais de concursos públicos, que exigem a comprovação da condição de 

deficiência, com fulcro apenas no retromencionado artigo 4º, e atestado médico com a 

descrição da espécie e do grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), sem, contudo, proceder a 

estudo prévio psicossocial e também econômico, ratificando a incongruência legislativa. 

Destarte, tais decretos, por óbvio, analisados à luz da legalidade ou não, antevê tal 

legalidade paradigmática, numa interpretação conforme a Constituição, que se procurará 

entabular, com enfoque não somente na existência ou não da doença, seja ela qual for, mas 

nos efeitos e consequências oriundos dela. 

A exemplo, no estado de Sergipe a Lei nº 3.549/94 estabelece o direito de cotas às 

pessoas portadoras de deficiências físicas nos concursos para cargos e empregos públicos, 

contudo se apresenta de igual forma insuficiente, pois se fundamenta exclusivamente em 

critérios médicos, sem versar acerca dos tipos e graus da deficiência. 

No âmbito privado, o artigo 93 da Lei nº 8.213/91 estabelece que “a empresa com 100 

(cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 

cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 

habilitadas [...]”, em nítido caráter compensatório. Contudo traz consigo uma redação que 

implica grande dificuldade de inserção da pessoa portadora de deficiência física, sobretudo ao 
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exigir a habilitação ou reabilitação pela Previdência Social, o que vem sendo afastado pelo 

Ministério Público do Trabalho por considerar fator de discriminação. 

Cumpre ainda enfatizar a total desconsideração legislativa em relação a algumas 

necessidades especiais, sobretudo doenças não aparentes, mas que diminuem a capacidade 

para o labor, demonstrando um apego ao conceito tradicional de pessoa portadora de 

deficiência, consubstanciando verdadeira lacuna no ordenamento jurídico, seja por falta de 

atualização, seja por não corresponder à realidade fática do tempo, em dissonância com os 

preceitos constitucionais. 

Sobre esse aspecto, Maria Lucia Ortega critica: 
 
 
 

aliás é comum encontrarmos editais de concurso público onde, expressamente, é 
destinado um percentual dos cargos a serem preenchidos aos portadores de 
deficiência „física‟. 

 
Salienta-se que, na Constituição Federal e na legislação específica que dispõe sobre 
os direitos e garantias das pessoas portadoras de deficiência, não encontramos a 
expressão deficiente físico, mas, apenas, deficiente72. 

 

Anotadas estas abalizadas considerações, põe-se em evidência a situação dos usuários 

e ex-usuários de drogas e alcoólatras em nível patológico, em abstinência, para a qual tramita 

Projeto de Lei nº 3.079/11, que propõe a concessão da contribuição previdenciária às  

empresas que promovam a inserção no mercado de trabalhos de tais indivíduos. A Lei 

11.343/2006 já alberga de forma implícita tal hipótese em seu artigo. 24: “A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão conceder benefícios às instituições 

privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho, do usuário e do 

dependente de drogas encaminhados por órgão oficial”. 

Ainda, um estudo realizado sobre a saúde mundial, envolvendo cinquenta países, entre 

estes o Brasil, durante os últimos vinte anos, publicado na conceituada revista inglesa The 

 

72 ORTEGA, Maria Lucia Jordão. Amplitude do conceito de “deficientes”. Revista Trimestral de Direito 
Público, n. 17. São Paulo: Malheiros, 1997, p.79. 
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Lancet, com título Global Burden of Disease Study (GBD) 2010, trouxe resultados que 

indicam como fator de risco à saúde a hipertensão arterial sistêmica, o tabagismo e o 

alcoolismo, juntamente com o crescente aumento da obesidade: 

 
 

Em segundo e terceiro lugares estão o tabagismo e o alcoolismo, respectivamente, 
este último responsável por cinco milhões de óbitos somente em 2010. No Brasil, o 
alcoolismo revelou-se o fator de risco mais importante para a saúde. A obesidade 
vem aumentando significativamente e foi associada a três milhões de óbitos em 
2010, e responsável por 10% da carga global de doenças73. 

 

A pesquisa aponta ainda, entre as principais causas de doenças incapacitantes, os 

diversos transtornos mentais, em especial e de situação mais crítica a depressão e a ansiedade, 

que têm diminuído consideravelmente a qualidade de vida dos seus portadores74. 

Nesse contexto, é oportuna a análise de pesquisas que trazem estatisticamente dados 

que refletem a evolução da saúde populacional e que servem de base para orientar as 

prioridades das políticas públicas e influenciar todo o ordenamento jurídico. Por isso, não 

mais se conceber a negligência legislativa e jurisprudencial no tocante à reserva de vagas no 

mercado de trabalho para as pessoas portadoras de tais necessidades iguais ou superiormente 

especiais àquelas legalmente amparadas. 

Além da Constituição Federal/1988, leis e decretos vieram complementar e fazer 

cumprir os direitos e deveres das pessoas portadoras de necessidades especiais, com destaque 

para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96. 

No que diz respeito ao direito à educação da pessoa com deficiência, no ECA 

destacam-se o artigo 11, § 1º e 2º, e o artigo 54, inciso III: 

 
 
 

73 LANNA JÚNIOR, Mário C. Martins. História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no 
Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, 2010,p.44. 
74 (Op. cit., p. 46). 
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Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 
§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento 
especializado. 

 
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 

 
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino75. 

 
 

Em relação à educação, o ECA está em conformidade com a Constituição, pois reforça 

a garantia de que toda criança tem o direito de ir à escola e nela e permanecer, além de 

priorizar o atendimento à criança com deficiência na rede regular de ensino. 

A LDBEN (artigos 58, 59 e 60), por sua vez, assegura que: 
 
 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 

 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 

 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; 

 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular  capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns; 

 
 
 

75BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
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IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 

 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público76. 

 

De acordo com a LDBEN (Lei 9.394/96), os sistemas de ensino assegurarão, aos 

educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades; terminalidade específica e 

professores com especialização adequada e professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns77. 

Para a  LDBEN,  a  educação  especial é  tratada  como uma modalidade  separada   de 
 

educação, entendendo que ela se difere da dita normal, por se tratar de alunos com 

necessidades especiais. Ainda nesta lei, pode-se perceber uma referência explícita ao respeito 

às diferenças e ao direito à igualdade. Porém, infelizmente não é essa a realidade, em alguns 

casos. Com esse olhar, e educação especial tem se constituído como um subsistema à parte, 

tão segregada, teórico e metodologicamente das discussões sobre o processo educativo em 

geral (educação regular ou comum), quanto têm estado seus alunos, seja na escola, seja na 

ordem social78. 

No âmbito da educação, o Censo de 2010 apurou que há, no Brasil, 18.200 escolas 

públicas para alunos portadores de necessidades especiais; 280 mil alunos com deficiência 

matriculados em escolas especiais de 1ª a 8ª séries; 300 mil em classes regulares nessas 
 

76 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
77  Idem 78. 

 
78 SKAF, Paulo; MATTOS, Eliane P. Belfort; BARA, Guilherme M. Nicol. Guia dos direitos das pessoas com 
deficiência. 2 ed., junho de 2007. Disponível em: <http://www.parkinson.org.br/imagens/guia/guia_direito.pdf> 
Acesso em: 22 nov. 2014. 
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mesmas séries; que somente 9 mil alunos conseguiram chegar ao ensino médio; e que apenas 

120 títulos didáticos têm versão em braile79. 

No âmbito internacional, os principais documentos que tratam dos direitos e garantias 

das pessoas com deficiência são: a Convenção OIT nº 159, de 1963, que recomenda aos  

países membros considerarem que o objetivo da readaptação profissional é permitir que 

pessoas portadoras de deficiência consigam e mantenham um emprego conveniente, 

progridam profissionalmente e, por conseguinte, tenham facilitada sua inserção ou reinserção 

na sociedade; a Resolução ONU nº 2.542, de 1975, que declara os direitos das pessoas 

portadoras de deficiência e dispõe que, às pessoas com deficiências, assiste o direito, inerente 

a todo e qualquer ser humano, de ser respeitadas, sejam quais forem os antecedentes, natureza 

e severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que os outros indivíduos, fato 

que implica desfrutar de vida decente, tão normal quanto possível; a Declaração de  

Salamanca, em 1994, que trata de princípios, política e prática em educação especial; e a 

Declaração de Madri, em 2002, que trata da inclusão de pessoas portadoras de deficiência na 

sociedade, dando ênfase aos temas de direitos humanos dos deficientes, igualdade de 

oportunidades, barreiras sociais que conduzem à discriminação e à exclusão, como pessoas 

com deficiência constituem um grupo diverso e o emprego como fator preponderante para a 

inclusão. 

Com base nas considerações legais brasileiras e internacionais, verifica-se que o Brasil 

é um dos países mais atualizados em termos de políticas de inclusão, entretanto falta fazer 

com que as leis, documentos e declarações sejam cumpridos para que efetivamente ocorra a 

inclusão em todos os âmbitos da sociedade. 

 
 

79 PURIFICAÇÃO, Silene B. de Godoy; SOUZA, Rosemary Gomes de; MELO, Valdice Barros. O direito das 
pessoas portadoras de deficiência. IV Simpósio Internacional de Ciências Integradas da UNAERP Campus 
Guarujá, Guarujá-SP, 2011. Disponível em: <http:// www.unaerp.br/.../14-o-direito-das-pessoas-portadoras-de- 
deficiencia> Acesso em: 22 nov. 2014. p.8 apud IBGE, 2010 
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Entretanto, para ocorrer efetivamente o cumprimento das leis em prol dos direitos das 

pessoas com deficiência, não somente na educação, mas em todos os setores da sociedade, 

primeiro será preciso cada cidadão respeitar o direito de todos, segundo, denunciar, aos  

órgãos competentes, o descumprimento das leis, pois se acredita que somente com aplicação 

de punições severas para aqueles que descumprirem as normas e com programas educativos, 

informativos e de capacitação para a população de um modo geral, é que se vai chegar a uma 

sociedade mais inclusiva. 

Portanto, se se deseja realmente uma sociedade democrática, deve-se criar uma nova 

ordem social, segundo a qual todos sejam incluídos no universo dos direitos e deveres. Para 

isso, é preciso saber como vivem as pessoas com deficiência, conhecer suas expectativas, 

necessidades e alternativas. Precisa-se pensar nas dificuldades e conquistas desses excluídos e 

na possibilidade de concretização dos seus direitos: soluções simples e concretas para que 

possam ir e vir; planejamentos eficazes para que possam estar nas salas de aula; plena 

assistência à saúde; qualificação profissional; emprego; prática de esporte; cultura e lazer. 

 
 
 
 
2.2.1 Outras  legislações:  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT);  Lei de Cotas; 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

 
 
 
 

A Consolidação das Leis do Trabalho, que surgiu como Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de 

maio de 1943, unificando toda legislação trabalhista no Brasil, hoje se apresenta como 

principal norma em relação ao direito trabalhista e é aplicada a todos os trabalhadores com ou 

sem deficiência. 
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De acordo com o art. 461 da CLT, o empregado que ocupar função idêntica a outro 

empregado terá direito ao mesmo valor salarial sem nenhuma distinção. Contundo, ainda 

segundo a CLT, a pessoa com deficiência tem garantido o direito a horário reduzido, jornada 

especial,  com  proporção  salarial.  Quando  houver  necessidade   de  o   trabalhador       com 

deficiência ter acompanhamento médico para seu tratamento, mediante horário determinado, a 

empresa deverá garantir-lhe adequação em sua jornada de trabalho80. 

No caso de demissão, só poderá ocorrer a dispensa do trabalhador com deficiência ou 

reabilitado quando houver a contratação imediata de um substituto com as mesmas condições. 

Como ação afirmativa, a Lei nº 8213/91 (Lei de Cotas), visa à equidade de oportunidades das 

pessoas com deficiência, buscando garantir-lhes os direitos   fundamentais, 

como princípio de igualdade afirmada pela Constituição Federal. 
 
 
 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher  
de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

 
I - até 200 empregados - 2%; 

II - de 201 a 500 - 3%; 

III - de 501 a 1.000 - 4%; 
 

IV - de 1.001 em diante - 5%. 
 

§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de 
contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no 
contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto 
de condição semelhante. 

 
§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatísticas sobre 
o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes 
habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades 
representativas dos empregados81. 

 

O sistema de cotas, visto por alguns como um benefício às pessoas com deficiência, na 

verdade foi criado como instrumento de reparação a histórica pela injustiça social sofrida por 

esses cidadãos. No entanto, algumas empresas deixam de cumprir efetivamente esta lei, por 

80BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. CLT. 
81BRASIL.LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. – LEI DE COTAS. 
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preconceito em relação à produtividade e ao compromisso da pessoa com deficiência, por  

falta de estrutura funcional e, muitas vezes, por falta de fiscalização. 

Assim, a conscientização dos empresários brasileiros aparece hoje como fator 

determinante no processo de inserção ou reinserção da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho, pois eles precisam perceber as vantagens e o papel que desempenham no 

reordenamento social desse grupo. Por outro lado, para garantir a plena utilização de suas 

capacidades, as pessoas com deficiência, assim como qualquer profissional, necessitam de 

adequação no ambiente de trabalho, apoio especial, como orientação, supervisão e  

capacitação profissional. 

Já para aquelas pessoas, cuja deficiência não lhes possibilita o exercício das atividades 

da vida diária, foi criado o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esse benefício é 

destinado a pessoas com deficiência de qualquer idade e ao idoso acima de 65 anos, que não 

contribuam com a Previdência Social e não tenham condições de prover seu próprio sustento, 

cabendo à família o provimento. 

O BPC foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 

06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS, e pelos Decretos  

nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, e nº 6.564, de 12 de setembro de 2008. É importante 

destacar que esSe benefício não é vitalício, isto é, caso a pessoa apresente condições para o 

trabalho, o BPC será suspenso imediatamente. 

Em 2011, a legislação vigente sofreu alterações, tais como: de acordo com a Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), (Lei nº 8.742, de 07/12/1993, alterada pelas    Leis nº 

12.435 de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011), as pessoas com deficiência, beneficiárias 

do BPC, que entram no mercado de trabalho, terão o pagamento do seu benefício suspenso, 

em caráter especial. Mas, se perderem o emprego, poderão voltar a receber o BPC, sem 
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precisar solicitar novo benefício nem passar pela perícia médica tampouco pelo serviço social 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Ressalta-se que esta política de assistência social foi uma das grandes conquistas 

alcançadas pelas pessoas com deficiência junto com os movimentos sociais. Porém, é 

importante salientar que, conforme supracitado, houve adaptações em seu conteúdo desde sua 

instituição, cuja principal mudança foi a suspensão parcial do benefício. 

Já no ano de 2012, foi aprovado, pela comissão de seguridade social da Câmara 

Federal, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 277/05, que reduz os limites de tempo de 

contribuição e de idade para a concessão da aposentadoria a pessoas com deficiência. 

Este benefício é destinado a trabalhadores considerados, pela perícia médica do INSS, 

como incapacitados, por motivo de acidente ou doença, para exercer funções capazes de 

garantir seu sustento. Ressalte-se, ainda, que as pessoas que estejam afastadas e recebem o 

auxílio doença, após o período de um ano, mediante perícia médica, podem ter este benefício 

convertido em aposentadoria por invalidez. 

Terá direito a este benefício o trabalhador que contribuiu no mínimo por doze meses e 

teve sua doença comprovada por perícia. No caso de acidente, não existe carência, e o 

trabalhador deverá, apenas, estar escrito na Previdência Social. 

Em caso de aposentado por invalidez, deverá o trabalhador passar por perícia médica 

de dois em dois anos; caso isso não ocorra, haverá a suspensão do benefício. Salienta-se, 

ainda, que a aposentadoria deverá ser suspensa quando for comprovada a reabilitação do 

trabalhador. 

Quanto à habilitação e reabilitação, a Lei nº 8213/91 de 24 de julho de 1991, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,  

apresenta os arts. 89, 90, 91 e 92, que se referem à habilitação e reabilitação na visão da 
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política de seguridade social, vindo mais tarde a ser regulamentada pelo Decreto nº 3048/99  

de 06 de maio de 1999. 

 
 

Da Habilitação e da reabilitação Profissional 
Art. 136. A assistência (re) educativa e de (re) adaptação profissional, instituída sob  
a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar 
aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter 
obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, 
os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no 
contexto em que vivem. 

 
Art. 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário  
será desenvolvido por meio das funções básicas de: 

 
I – avaliação do potencial laborativo; 

 
II – orientação e acompanhamento da programação profissional; 
III – articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio 
para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de 
elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no 
mercado de trabalho; 

 
IV – acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. 

 
§ 1º A execução das funções de que trata o caput dar-se-á, preferencialmente, 
mediante o trabalho de equipe multiprofissional especializada em medicina, serviço 
social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins ao 
processo, sempre que possível na localidade do domicílio do  beneficiário, 
ressalvadas as situações excepcionais em que este terá direito à reabilitação 
profissional fora dela82. 

 

Neste caso coloca-se em evidência o papel primordial da equipe multidisciplinar, que 

servirá como base de apoio ao reingresso desse cidadão ao mercado de trabalho. O serviço 

social, através do profissional de Assistente Social, está presente como mediador, na garantia 

do cumprimento da lei em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82  BRASILE, LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. – LEI DE COTAS. 
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3. CAPÍTULO III – AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O MERCADO DE 

TRABALHO 

 
 
 
 

Neste capítulo, analisa-se a inserção das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, por meio das ações afirmativas e constitucionalismo dos direitos sociais. 

 
 
 
 

I AÇÕES AFIRMATIVAS E CONSTITUCIONALISMO DOS DIREITOS SOCIAIS NO 

BRASIL: REFLEXOS NO ACESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO 

DE TRABALHO 

 
 
 
 

Utilizada pela primeira vez, numa ordem executiva federal norte-americana em junho 

de 1965, nos Estados Unidos, a expressão ação afirmativa (affirmative action) passou a 

significar, desde então, a exigência de favorecimento de algumas minorias socialmente 

inferiorizadas,    vale    dizer,    juridicamente    desigualadas,    por    preconceitos  arraigados 

culturalmente e que precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade 

preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia dos direitos fundamentais83. 

Nesse sentido, as ações afirmativas podem ser classificadas como um agrupamento de 

políticas públicas e privadas que tem por fim a efetivação do direito à igualdade e a 

diminuição das desigualdades acarretadas pelas diferenças étnicas, raciais, de gênero, idade, 

orientação sexual, condição social, política, religiosa, econômica, promovendo a igualdade 

material por meio de intervenção positiva das instituições sociais. 

83 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa – o conteúdo democrático do princípio da igualdade 
jurídica. Revista Trimestral de Direito Público, n.15, 1996. 
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3.1.1 As ações afirmativas e a inclusão das pessoas com deficiência física na Constituição 

de 1988 

 
 
 
 

A teoria da justiça contemporânea, conforme assevera Rawls84, recomenda que, entre 

os arranjos institucionais, políticos e socioeconômicos que oferecem um grau semelhante de 

proteção aos direitos civis e políticos, deve-se optar por aquele que favoreça a efetivação da 

igualdade equitativa de oportunidades, ou seja, que melhor promova a redistribuição de 

recursos sociais, conforme recomenda o princípio da diferença, amplamente trabalhado na 

obra desse autor. 

Em verdade, com a aplicação do princípio indicado, o mesmo autor constrói um ideal 

de justiça que não objetiva a igualdade meritocrática – que é a conseqüência social esperada 

do favorecimento à igualdade equitativa de oportunidade –, ao revés, ele introduz uma 

interpretação política do valor da fraternidade que, temperando o princípio da igualdade 

equitativa    de    oportunidades,    oferece    um    suporte    institucional    imprescindível   ao 

desenvolvimento da noção de dignidade individual dos menos talentosos85. 

Outro importante aspecto da teoria da justiça desenvolvida por Rawls86 consiste na 

ideia de tolerância, que se mostra inexoravelmente ligada à noção de justiça distributiva. 

Assim, na teoria do autor, cabe aos cidadãos dirigir a sua vida da forma que julgar mais 

virtuosa, desenvolvendo, na esfera privada, os próprios julgamentos acerca de suas  

convicções morais. 

Assim, todos os cidadãos devem ter à disposição os recursos necessários ao 

desenvolvimento de sua vida conforme a sua própria ideia de justiça e os valores morais que 

84 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed., São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
 

85  Idem 86. 
 

86 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. 3 ed., São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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julgam serem os mais preciosos. Esses recursos, a seu turno, são organizados e distribuídos 

pelas instituições sociais e contam com a ação positiva do Estado, por meio de ações 

afirmativas. 

Ações Afirmativas correspondem ao conjunto de políticas obrigatórias e facultativas, 

cujo objetivo principal é combater a discriminação e promover a efetiva participação de 

grupos minoritários e a garantia dos direitos fundamentais. Direitos esses, em especial aqueles 

relacionados às pessoas com deficiências, que foram formalmente consagrados, sendo 

resultado de lutas históricas, e não de uma efêmera e súbita vontade legislativa despertada por 

um senso de justiça87. 
 

Trata-se de verdadeira conquista, adquirida ao longo das sociedades, em torno da 

própria concepção dos deficientes físicos, muito embora, ainda não plenamente alcançada. 

Pode-se considerar um avanço o reconhecimento da responsabilidade social de promover a 

integração de tais indivíduos na economia, na política, no trabalho, enfim, em todos os setores 

de participação humana. 

Na  visão  de  Gomes88,  as  ações  afirmativas  são  entendidas  como  políticas  e 
 

mecanismos de inclusão, concebidos por entidades públicas e privadas, que objetivam a 

materialização da efetiva igualdade. Buscam, assim, eliminar as desigualdades historicamente 

acumuladas e combater a discriminação de minorias. 

Gomes ainda acrescenta que as ações afirmativas podem ser definidas como: 
 
 

Um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou 
voluntário, concebidas com vistas à discriminação racial, de gênero e de origem 
nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no 
passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a 
bens fundamentais como a educação e o emprego89. 

 

87 POZZOLI, Lafayette. In: ARAÚJO, Luiz Alberto David. Defesa dos direitos das pessoas portadoras de 
deficiência. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2006. 

 
88 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito 
como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
89 Idem, 90, p.40. 
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Embora o autor faça referência apenas à discriminação racial, de gênero e de origem 

nacional, deve-se salientar que as ações afirmativas visam garantir a igualdade de 

oportunidades aos grupos menos favorecidos, também, em razão de religião ou deficiência, ou 

melhor, elas contemplam um rol ilimitado de medidas voltadas para a supressão das 

desigualdades, com o intuito de ampliar as oportunidades de acessibilidade das pessoas com 

deficiência,  sobretudo  ao  mercado  de  trabalho.  É,  assim,  um  verdadeiro  instrumento  de 

correção de desequilíbrios existentes, e é esse o fim que deve perseguir 90. 
 

No Brasil, a política afirmativa ampara-se basicamente em dois modos de justificação, 

quais sejam: a justiça distributiva ou justiça social e a justiça compensatória. 

A justiça distributiva ou social está focada em causas de discriminação, como raça, 

sexo e cor, ressaltando-se que, mesmo que essa discriminação seja ocasionada por concepções 

ideológicas do passado, a injustiça levada em consideração é a do presente. 

Para Gomes91, a justiça distributiva 
 
 

é a que repousa no pressuposto de que um indivíduo ou o grupo social tem direito de 
reivindicar certas vantagens, benefícios ou mesmo o acesso a determinadas posições, 
às quais teria naturalmente acesso caso as condições sociais sob as  quais  vive 
fossem de efetiva justiça. 

 
 

Já a justiça compensatória está ligada a fatos históricos e busca corrigir as 

consequências  ocasionadas  pelas injustiças  do passado e que hoje suscitam  a exclusão     ou 

 
 
 
 

90 VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência física 
e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011, 57p. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 

 
91 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito 
como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p.66-67. 
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tratamento diferenciado aos descendentes desses grupos ou indivíduos que são considerados 

atualmente como minoria. Portanto, 

 
 

o preconceito e a discriminação oficial ou «social» de que foram vítimas as gerações 
passadas tendem inexoravelmente a se transmitir às gerações futuras, constituindo-se 
em um insuportável e injusto ônus social, econômico e cultural a ser carregado, no 
presente, por essas novas gerações92. 

 
 

Assim, as ações afirmativas, em um primeiro momento, consistiam em um mero 

encorajamento por parte do Estado para que os setores público e privado considerassem, em 

suas decisões relativas ao acesso à educação e ao mercado de trabalho, fatores como raça, cor, 

sexo e origem nacional das pessoas, a fim de possibilitar a representação de cada grupo na 

sociedade ou no mercado de trabalho. Aos poucos, as políticas afirmativas passaram a ser 

associadas à ideia de igualdade de oportunidades mediante a criação de cotas de acesso para 

beneficiar  representantes  de  minorias  no  ingresso  a  setores  do  mercado  de  trabalho  e a 

instituições educacionais93. 
 

Assim, pode-se distinguir a igualdade formal (jurídica) da material. A igualdade 

buscada e evidenciada pela lei é denominada igualdade formal e é perceptível em quase todas 

as regras e normas jurídicas. Ocorre que a efetivação da igualdade não tem surtido os efeitos 

esperados pelo plano jurídico, apesar de a Constituição Federal evidenciar os direitos e as 

garantias fundamentais dos cidadãos, independentemente de raça, sexo ou origem. Já a busca 

por uma sociedade igualitária, solidária e fraterna, cabe à igualdade material, que visa à 

distribuição de renda e a criação de medidas que atenuem ou eliminem as desigualdades. 

Silva94, assim, sintetiza essas duas formas de igualdade 
 
 
 

92 Idem, p.62. 
 

93 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. Ação afirmativa e princípio constitucional da igualdade: o direito 
como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
94 SILVA, Otto Marques. A Epopeia Ignorada: a pessoa deficiente na historia do mundo de ontem e hoje. São 
Paulo: CEDA, 2006. 
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recorrentes nos textos constitucionais. De um lado, na acepção de igualdade formal, 
fala-se na necessidade de vedar ao Estado toda sorte de tratamento discriminatório 
negativo, ou seja, de proibir todos os atos administrativos, judiciais ou expedientes 
normativos do Poder Público que visem à privação do gozo das liberdades públicas 
fundamentais do indivíduo com base em critérios suspeitos tais como a raça, a 
religião ou a classe social. De outro, sustenta-se que, além de não discriminar 
arbitrariamente, deve o Estado promover a igualdade material de oportunidades por 
meio de políticas públicas e leis que atentem para as especificidades dos grupos 
menos favorecidos, compensando, desse modo, as eventuais desigualdades de fato 
decorrentes do processo histórico e da sedimentação cultural. Note-se que o segundo 
conceito de igualdade absorve e amplia o primeiro, pois igualdade formal e  
igualdade material são manifestações do princípio da isonomia em duas gerações 
sucessivas de direitos fundamentais. Para ser mais explícito, o princípio  da  
igualdade material não só veda o tratamento discriminatório, como também 
preconiza a implementação de políticas públicas tendentes a exterminar ou mitigar  
as desigualdades de fato. 

 
A diferença está basicamente na postura do Estado em relação à igualdade, pois, 
enquanto o Estado Liberal se contenta em não produzir institucionalmente a 
desequiparação, o Estado Social, berço da Segunda geração, arroga para si a missão 
de produzir a equalização como compromisso constitucional. 

 
 

Além de buscar a concretização da igualdade de oportunidades, as ações afirmativas 

têm como meta induzir transformações de ordem cultural, pedagógica e psicológica capazes 

de subtrair do imaginário coletivo a ideia de supremacia e de subordinação de um grupo em 

relação a outro95. Elas, assim, objetivam não apenas combater a discriminação do presente, 

mas diminuir os efeitos da discriminação do passado que tendem a se perpetuar. 

Destaca-se, também, como objetivo das políticas afirmativas, a implantação de 

diversidade e de maior representatividade das minorias nos domínios da atividade pública e 

privada, já que esses grupos geralmente não são representados em funções de mando e de 

prestígio no mercado de trabalho e em algumas atividades estatais96. 

 
 
 

95 VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência 
física e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011, 57p. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 
96 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003. 
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As políticas afirmativas visam, portanto, coibir não somente as manifestações 

flagrantes e vexatórias de discriminação, mas também aquelas que se dão de forma oculta, de 

fundo cultural, enraizadas na sociedade. 

Nesse sentido, as ações afirmativas representam relevantes medidas para a efetivação 

do direito à igualdade material, ao considerar o respeito à diferença e à diversidade. 

Consistem, pois, em instrumentos importantes na inclusão de minorias, como as pessoas com 

deficiência física, à medida que oferecem tratamento diferenciado a esse grupo, para que ele 

usufrua de seus direitos em condições de igualdade com os demais indivíduos97. 

A Constituição Federal de 1988 foi sensível à discriminação sofrida pelas pessoas com 
 

deficiência física, trazendo, em seu escopo, diversas normas que visam à inclusão dessas 

pessoas e, por conseguinte, à concretização da igualdade material. 

Além de princípios e de regras genéricas, há, no texto constitucional brasileiro, 

dispositivos específicos direcionados à promoção da inclusão das pessoas que possuem 

deficiência física e sensorial, tais como os artigos 37, inciso VIII; 203, inciso IV e V; 208, 

inciso III; 227, §1º, inciso II, §2º; e 244. 

O artigo 37, inciso VIII estabelece que “a lei reservará percentual dos cargos e 

empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão” 98. Nesse caso, é expressa a autorização constitucional para adoção de ações 

afirmativas em relação às pessoas com deficiência física e sensorial e foi regulamentada pela 

Lei nº. 8.112/1990. 

 
 

97 VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência física 
e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011, 57p. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 

 
98 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
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O artigo 203 afirma que a assistência social é um direito do cidadão e um dever do 

Estado, sendo assegurada a quem necessitar, independentemente de contribuição à  

Previdência Social. O inciso IV desse artigo estabelece a promoção da integração da pessoa 

com deficiência à vida comunitária como um dos objetivos da assistência social, e o inciso   V 

prevê a garantia de um salário mínimo de benefício mensal às pessoas com deficiência que 

comprovem não ter meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família99. 

Ressalte-se, contudo, que a execução das ações afirmativas, independente de qualquer 

coisa, dependerá da percepção e aceitação dos membros da sociedade, pois apenas uma 

mudança na sociedade majoritária possibilitará a inserção dos grupos minoritários e excluídos 

em questões econômicas, culturais, sociais e políticas comumente interessadas a toda a 

sociedade. 

 
 
 
 

3.1.2 Reflexo das ações afirmativas no acesso da pessoa com deficiência ao mercado de 

trabalho 

 
 
 
 

A exclusão de um indivíduo ou parcela da sociedade, conforme se discutiu no tópico 

anterior, provoca seu afastamento da condição social vivida pelos demais membros da 

sociedade e, ao ser afastado do padrão social vigente, o indivíduo fica suscetível a inúmeros 

obstáculos que lhe impossibilitam construir uma vida digna e de satisfação, muitas vezes, de 

necessidades básicas. 

Assim, “ao longo da trajetória da humanidade as pessoas portadoras de deficiência são 

marginalizadas,  sendo  vítimas  de suas próprias  deficiências,  ocorrendo,  então a   exclusão, 

 
 

99 BRASIL. Constituição Federal de 1988. 
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discriminação, rejeição da sociedade que ditam „normas‟ de perfeição para vivermos em 

grupo”100. 

A não utilização da mão de obra dos deficientes significa não apenas uma violação do 

seu direito de trabalhar101 como, também, a sua exclusão da sociedade, do mercado de 

trabalho, além de gerar graves prejuízos financeiros para o Estado, pois, a partir do momento 

em que esses trabalhadores não exercem uma atividade laboral rentável, eles passam a ser 

beneficiários de recursos públicos. 

A inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho pode-se dar da  seguinte 
 

forma: 
 

I – colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais 
para a sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios 
especiais; 

 
II – colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, que depende de adoção de procedimentos e apoios 
especiais para sua concretização; 

 
III – promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma 
ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de 
economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal102. 

 
 

Portanto, nas ações afirmativas de inserção ou reinserção da pessoa com deficiência no 

mercado de trabalho, deve-se considerar, para sua implementação, não apenas o que suscitou  

a exclusão desse grupo como, também, em termos atuais, as causas da deficiência física, que, 

hoje, em sua grande maioria, estão relacionadas a acidentes automobilísticos, falta de higiene 

sanitária e de assistência médica e, principalmente, falta de acompanhamento da gestação e do 

parto. 

100 COUTINHO, Grijalbo Fernandes; PAVAN, João Amílcar Silva  e  Souza;  JARDIM  NETO,  Leôncio  
Mário. Direito Constitucional do Trabalho em Temas. São Paulo: LTr, 2012, P.318. 

 
101 Noberto Bobbio relata em “A era dos direitos. 8a ed. Rio de Janeiro: CAmpu, 1992 p. 71” a existência de 3 
direitos sociais fundamentais para cada cidadão. 

 
102 CAMOLESI, Marcos Roberto Haddad. O direito à inclusão da pessoa portadora de deficiência à luz da 
legislação brasileira. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n.242, 6 marc. 2004, P.7. Disponível em 
http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4928 . Acesso em 10 de maio de 2015. 
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No que tange ao fator histórico de inserção da pessoa com deficiência ao mercado de 

trabalho, pode-se ressaltar que, no âmbito internacional e no período pós-guerra mundial, os 

direitos sociais, em especial de garantia ao trabalho dos deficientes físicos, estiveram 

atrelados a uma política de inserção dos mutilados. Atualmente, as políticas voltadas aos 

demais direitos sociais, como saúde e educação, são de extrema importância, pois refletirão 

diretamente no acesso ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência. 

Todavia, as ações afirmativas também devem ter como objetivo a prevenção, tendo em 

vista que 70% dos casos de deficiência são evitáveis ou atenuáveis103, por isso o sistema de 

cotas deveria ser (mesmo) uma exceção, aferível por meios criteriosos pautados no princípio 

da igualdade, materialmente construída, com conteúdo preenchido e democraticamente 

instituído. 

Ainda, como reflexo das ações afirmativas, estão as reformas para a remoção de 

obstáculos. Essas medidas podem ser entendidas como recentes e precisam ser mais bem 

desenvolvidas, pois a não aplicação correta dificulta o acesso ao ambiente de trabalho, assim 

como qualquer meio de inclusão na sociedade e de uma vida “normal”. A efetivação de tais 

obras é citada na Lei de Acessibilidade, Lei nº 10.098 de dezembro de 2000104. 

Além de obras arquitetônicas, necessário e urgente se faz vencer as barreiras  impostas 
 

pelo preconceito ou pela própria falta de conhecimento da sociedade, além de ser 

imprescindível o treinamento do pessoal para lidar com as diversas expressões da deficiência, 

exigindo-se  que  atitudes  depreciativas  aos  portadores  de  deficiência  sejam     firmemente 

 
103 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. A pessoa com deficiência e o Sistema Único de Saúde. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2008, p.9. 
104  VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência 
física e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 
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combatidas. Também é importante o papel do Poder Judiciário para impor sanção em casos de 

assédio moral vertical (praticado por superiores hierárquicos) e horizontal (praticado por 

funcionários de mesmo ou de inferior nível hierárquico), prática infelizmente ainda existente 

na sociedade, como se observa na pesquisa jurisprudencial sobre o tema105. 

Ademais,  a  ênfase  e  o  investimento  no  processo  de  habilitação  e  reabilitação   e 
 

educação da pessoa com deficiência são citados em quase todos os diplomas internacionais,  

ao contrário da estrutura brasileira que é ainda muito precária, impedindo que a pessoa 

portadora de deficiência supere sua incapacidade e se (re)insira no mercado de trabalho, ou, 

ainda, que se socorra unicamente das cotas, o que implica aumento dos gastos com benefícios 

previdenciários. 

Medidas de incentivos fiscais para as empresas que estimulam a integração laborativa 

das pessoas com deficiência física também devem ser prioritárias, ressaltam Stainback e 

Stainback106. A licitação pública, por exemplo, deveria favorecer produtos e serviços que 

contam com a mão de obra dessas pessoas, o que já ocorre em relação a bens e serviços 

nacionais, desde o advento da Lei nº 12.349/2010. 

Enfim, deve haver a irradiação dos mandamentos constitucionais a toda a legislação 

infraconstitucional, o que fortaleceria o efetivo e legítimo acesso das pessoas com deficiência 

ao trabalho e, nos moldes propostos, a necessária atenção aos ditames da ordem financeira. 

Em concordância com o exposto, destaca-se a preponderante lição de Sousa107: 

 
 
 

105 VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência 
física e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 
106 STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2009. 

 
107 SOUSA. Otávio Augusto Reis de. Nova Teoria Geral do Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2002, p.91. 
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Percebe-se, em bom tempo, que a heteronomia da lei ou a Constitucionalização dos 
Direitos Sociais não se afigura suficientemente para, por passe de mágica, torná-los 
efetivos, operantes, pois os Direitos que surgem de forma descendente são burilados 
na sociedade e, se não respeitam os ditames do Direito Econômico e da 
razoabilidade, são simplesmente abandonados. 

 
 

Tais medidas, sugeridas apenas de forma exemplificativa, são importantes, mas, não se 

pode deixar de registrar, têm custo elevado, que é arcado pelas empresas privadas, pelo 

governo e, portanto, por toda a sociedade. Sem dúvida alguma, é um caminho mais árduo, 

porém mais dignificante que a mera distribuição piedosa e imediatista de reserva de vagas 

para um rol fechado. 

Todo investimento haveria de ser considerado, inclusive no direcionamento das cotas, 

exigindo sua contraprestação, de forma a não prestigiar pessoas já beneficiadas e inseridas na 

sociedade, em detrimento de outras que tiveram pouco ou nenhuma acesso às políticas 

públicas positivas, perpetuando-se a marginalização destas últimas no mercado de trabalho, 

por não conseguirem competir com indivíduos considerados legalmente deficientes físicos, 

cuja deficiência, porém, é assintomática, seja por sua gravidade mínima no que tange ao 

aspecto clínico, seja pelo processo de reabilitação inserido108. 
 

Para contornar tal situação de efetiva desigualdade, ocasionada pelo próprio 

ordenamento jurídico, em decorrência da inadequada disposição e interpretação normativa 

infraconstitucional, aumenta-se a carga tributária ou o número de cotas no mercado de 

trabalho, renovando-se o círculo vicioso de consequências drásticas em termos sociais e, 

sobretudo, econômicos. 

Segundo uma visão econômica, entende-se mercado de trabalho como a relação 

entre a oferta de trabalho e a demanda de trabalhadores em um dado momento e em um 

lugar específico. 

 

108 DANTAS, Lucas E. Ricci. Efetividade das normas inclusivas da Constituição Federal de 1988: frente à 
pessoa portadora de deficiência. [Monografia], Curso de Direito da Fundação de Ensino “Eurípides Soares da 
Rocha” - Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, Marília – SP, 2012, 62p. Disponível em: < 
http://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/926/monografia.pdf?sequence=1> Acesso em: 30 jan. 2015. 
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Segundo Soares109, o mercado de trabalho é 
 
 

O lugar onde os trabalhadores e os capitalistas se encontram e se confrontam; 
um – o trabalhador – vende a força de trabalho e o outro – o capitalista – 
compra. As negociações ocorrem entre o ofertante e o demandante de força de 
trabalho, podendo ocorrer intervenção por parte do  Estado. 

 
 
 

É relevante observar que as duas definições são comumente muito usadas. 

Contudo, é importante destacar que, enquanto a primeira  se limita a definir "mercado   

de trabalho como a relação entre a oferta de trabalho e a procura de trabalhadores", a 

segunda vai além, quando define que é no mercado de trabalho  que  o  capitalista  

compra a força de trabalho, apresentando aí uma compreensão da diferença entre  

trabalho e força de trabalho. 

A definição de mercado de trabalho como se apresenta hoje leva ao “reducionismo 

fenomênico” 110, que se prende à superficialidade, omitindo as suas origens e funcionamento, 

dinâmica guiada por leis intrínsecas ao capitalismo. Uma vez não entendido ou partindo de 

um pressuposto que não tem o poder de apreensão da realidade na sua totalidade, a 

compreensão dos problemas que afligem o mercado de trabalho fica num horizonte longínquo 

e, por sua vez, a resolução do problema não se apresenta como algo factível. 
 

Segundo Aranha111, “o trabalho é um direito de todo cidadão, um direito essencial para 

o fortalecimento de qualquer sociedade”, princípio bem explicitado na Constituição Federal  

de 1988, que garante o direito ao trabalho a todo cidadão brasileiro, com deficiência, ou não. 

O trabalho proporciona a equiparação de oportunidades a todos os cidadãos e a integração de 

cidadãos com deficiência a um convívio social produtivo. Porém, mesmo com leis que 

preveem  condições  para  a  inclusão  da  pessoa  com  deficiência  no  mercado  de  trabalho, 

109 SOARES, Marcos A. Tavares. Trabalho informal: da funcionalidade à subsunção ao capital. Vitória da 
Conquista: UESB, 2008, p.54. 
110 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003. 
111 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003, p.19. 
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existem muitos entraves à sua efetivação, como qualificação profissional, experiência, 

relacionamento entre funcionários e acessibilidade, questões que dificultam o acesso das 

pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. 

É ainda Aranha quem especifica essas dificuldades: 
 
 

 Qualificação profissional: engloba a educação escolar ressaltando que a 
pessoa portadora de deficiência não teve acesso à educação básica desde os 
primórdios da história. Assim, dificultando o seu acesso a outros meios de 
qualificação profissional como cursos técnicos profissionalizantes.

 
 Experiência: a falta desta impede que a pessoa portadora de deficiência 

alcance seus objetivos profissionais, por não ter oportunidades nas 
empresas.

 
 Relacionamento entre funcionários: a sociedade não está preparada para 

conviver com as diferenças do portador de deficiência. Este é um dos 
principais motivos de discriminação e de desigualdade.

 
 Acessibilidade: não se refere somente ao problema do acesso ao espaço 

físico, mas também ao acesso aos meios de transporte, à comunicação (a 
falta de sinalização especial e a ausência de pessoas capacitadas para se 
comunicar), à informação, além de prioridade quanto ao atendimento para 
as pessoas portadoras de deficiência. Estas situações prejudicam 
principalmente os portadores de deficiência física ou com mobilidade 
reduzida112.

 
 

Como exemplo disso, citam-se as empresas contratantes que, muitas vezes, cumprem a 

legislação para não ser autuadas ou por caridade, mas sem acreditar no potencial dos 

indivíduos contratados. 

Situações como estas poderiam ser repensadas se os empregadores buscassem apoio de 

consultoria especializada para contratação de pessoas com deficiência, onde encontrariam 

suporte necessário para preenchimento das vagas, e oferecessem cursos de capacitação às 

pessoas com deficiência. 

A Legislação Brasileira sobre pessoas com deficiência, o Decreto nº 6.214 de 26 de 

setembro  de  2007  regulamenta  o  benefício  de  prestação  continuada  da  assistência social 

 
112 ARANHA, M.S.F. Trabalho e Emprego - A deficiência através da história: concepções e paradigmas. 
Brasília, 2003, p.22-23. 
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devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, e a Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto  

no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. 

Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa 

com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no  8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei      

no 10.741, de 1o de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto no 3.048, de 6 

de maio de 1999, e dá outras providências. 
 

Segundo Glória113, mercado de trabalho é um conceito bastante polêmico. No mundo 

contemporâneo, esse mercado já se encontra bastante defasado: não oferece oportunidades 

para todos, solicita qualificação profissional das pessoas, mas não lhes dá oportunidades para 

se qualificarem, não oferece emprego para quem não está qualificado ou para quem não está  

se capacitando diariamente e, até mesmo, as pessoas que têm formação superior passam por 

diversas dificuldades para encontrar emprego. 

De  acordo  com  Mazzota114,  o  trabalho  pode  ser  considerado  um  mecanismo    de 
 

inserção social, um meio de sobrevivência e de realização psicológica para o ser humano e, 

para a pessoa com deficiência, tem um forte peso econômico, já que, em sua maioria, não 

possui qualquer tipo de renda. 

A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho faz com que elas se 

sintam realizadas interiormente pelo fato de se sentirem realizadas profissionalmente, estarem 

sendo reconhecidas socialmente, terem mais responsabilidades, interesses, gosto pelo trabalho 

e  adequação  das  funções  às  próprias  possibilidades,  fatores  que  contribuem  para   maior 

 
 
 
 

113 GLÓRIA, Sergio Gonçalves. O ensino a distância no ensino superior como mecanismo de inclusão para 
os portadores de necessidades especiais. Monografia apresentada ao Instituto A Vez do Mestre – Universidade 
Candido Mendes como requisito parcial para obtenção do grau de especialista em Docência do Ensino Superior, 
Rio de Janeiro, 2009, p.29. 
114 MAZZOTA, Marcos J.S. Educação especial no Brasil. 3 ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 2001 
. 
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satisfação, assim como um salário, um ambiente físico diferente, relacionamento com novos 

colegas e com as chefias115. 

Para haver a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é preciso 

que as instituições públicas e privadas reconheçam seu papel principal que é o de fornecer 

oportunidades para elas conquistarem seu espaço no mercado e, dessa forma, poderem 

contribuir com o progresso social de acordo com a vocação e aptidão profissional116. 

Outro fator importante é que, uma vez inseridas no mercado de trabalho, as pessoas 
 

com deficiência passam a exercer seus direitos de cidadão e de trabalhador, recebendo 

capacitação profissional adequada assim como qualquer outro funcionário. 

 
 
 
 

3.1.2.1 Ações Afirmativas de capacitação profissional 
 
 
 
 

Cabe, como direito da pessoa com deficiência, tratamento médico e psicológico, 

reabilitação, treinamento profissional, colocação no trabalho e outros recursos que lhe 

assegurem um processo rápido e eficiente de integração social; além dos direitos básicos de 

segurança econômica e social, padrão condigno de vida, em conformidade com suas 

possibilidades de realizar trabalho produtivo e remunerado. 

Cada vez mais as organizações buscam profissionais capacitados e que tenham 

habilidades para a realização das tarefas, não importa se tenham deficiência ou não. Claro que 

o empregador olha para o deficiente com certo receio de que ele não trará tantos resultados 

como os outros, apesar de sua deficiência em nada interferir na capacidade de executar o 

115 FONSECA, Ricardo Tadeu M. da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos direitos 
humanos: o direito do trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: Ltr, 2006. 

 
116 STAINBACK, Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2009. 



80 
 

 
 
 

trabalho ali disposto. A verdade é que a pessoa com deficiência é capaz de ocupar cargos e 

desempenhar um excelente trabalho, basta estar em um posto de trabalho que lhe seja rentável 

e favorável117. 

Uma das grandes dificuldades e fonte de questionamentos é a educação desses 

profissionais. Atendendo à orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 

Brasil baixou o Decreto nº 3.298/99118, cujo art. 15º afirma: “Os órgãos e as entidades da 

Administração Pública Federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa com deficiência 

formação profissional e qualificação para o trabalho” 119. 

Portanto, cabe ao Estado a criação de programas de prevenção e de atendimento 

especializado às pessoas com deficiências físicas, mentais ou sensoriais e a promoção da 

integração social, mediante capacitação para o trabalho e a facilitação do acesso a bens e 

serviços coletivos. 

Para garantir a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, o governo 

criou as Delegacias Regionais do Trabalho, que, através de programas educativos, estratégias 

e ações visam eliminar a discriminação e garantir o preenchimento da cota legal nas empresas. 

Como se trata de uma questão social, o Ministério da Justiça criou dois órgãos para 

auxiliar na colocação de portadores de deficiência na sociedade de um modo geral: o 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), que é 

responsável por acompanhar e avaliar a Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência 

e políticas setoriais, que envolvem educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, 

cultura, turismo, desporto, lazer, política urbana, e a Coordenadoria Nacional Para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), que é um órgão autônomo administrativa e 

 
117 SASSAKI, Romeu Kazumi. Como chamar as pessoas que têm deficiência? Revista da Sociedade Brasileira  
de Ostomizados, ano I, n. 1, 1° sem. 2003b, p.8-11. [Texto atualizado em 2013] 

 
118 Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999 

 
119  Idem 120. 
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financeiramente, subordinado à Presidência da República, encarregado de coordenar, propor 

planos, programas e projetos e cumprir instruções superiores120. 

A Lei n° 7.853/89121  estabelece normas gerais que asseguram o apoio do Estado na 
 

formação profissional, orientação e garantia de acesso aos cursos voltados à formação 

profissional das pessoas com deficiência. Prevê, ainda, que o poder público deve promover a 

criação e a manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, para as pessoas com 

deficiência, quando estas não tiverem acesso aos empregos comuns. 

No entanto, não é o que vem ocorrendo, as empresas é que estão capacitando, através 

de instituições competentes, seus profissionais com deficiência. 

O Decreto 3.298/99 acrescenta, ainda, no art. 2º, que “cabe (...) ao Poder Público 

assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 

inclusive (...) ao trabalho”, e, no artigo 6º, “ampliar as alternativas de inserção econômica da 

pessoa (...), proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de 

trabalho (...)”. 

Entre os métodos de incorporação está a obrigatoriedade de destinar-se uma 

porcentagem das vagas para que sejam preenchidas por pessoas com deficiência. 

A Lei de Cotas, no art. 93, obriga as empresas com 100 (cem) ou mais empregados a 

preencher os seus cargos em um percentual variante de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por 

cento), com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, devidamente 

habilitadas, na seguinte proporção: I - até 200 empregados: 2%; II - de 201 a 500: 3%; III - de 

501 a 1.000: 4% e IV - de 1.001 em diante: 5%122. 

 
 

120     MORALES,   Maria   C.   Matias.   Contratação   obrigatória   de   deficientes.   2009.   Disponível     em: 
<http://www.correiadasilva.com.br/pdf/art_tra/art_tra_1.pdf> Acesso em: 03 fev. 2015. 

 
121 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7853.htm>. 
122 BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1991. 
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Na prática, contudo, apesar de a Lei ter mais de vinte anos, as empresas ainda 

enfrentam dificuldades em cumpri-la, seja por falta de profissionais habilitados, seja por 

escolha própria. Na visão de Sposati123, muitas empresas alegam que, para contratar o 

percentual  exigido  por  lei,  teriam  que  demitir  o  mesmo  número  de  funcionários       não 

deficientes. Entretanto, bastaria que, na rotatividade normal, a empresa fosse preenchendo 

essas vagas com os profissionais deficientes sem que houvesse a necessidade de demissões 

forçadas. 

Quanto à fiscalização, a cada dia, ela fica mais rígida e criteriosa, cabendo ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, através do auditor fiscal do trabalho, a instauração de uma 

Mesa de Entendimento, quando necessário, com a finalidade de sanar irregularidades de  

difícil solução durante a ação fiscal e conceder prazo para o empregador se adequar às normas 

trabalhistas. 

As empresas que não cumprem a legislação ou encontram mecanismos para burlá-la 

recebem multas em valores que poderão variar de R$ 827,83 (oitocentos e vinte e sete reais e 

oitenta e três centavos) a R$ 82.785,16 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 

dezesseis centavos). 

Muitas vezes inflexível, a aplicação da lei é rígida no que tange às particularidades de 

cada ramo de atuação e da atividade desenvolvida ou, até mesmo, à estrutura do Estado para 

qualificar um profissional com deficiência. Contudo, as empresas que exercem atividades 

incompatíveis com a porcentagem de cargos para portadores com deficiência indicada na lei, 

ou as empresas que, apesar de abrirem as vagas para contratações não conseguem completar o 

número mínimo exigido, vêm obtendo êxito judicialmente na anulação das multas aplicadas 

pelo não cumprimento da "cota de deficientes". 

 
 

123 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A Assistência na Trajetória das Politicas Sociais Brasileiras: uma questão 
de análise. 11 ed., São Paulo: Cortez, 2010. 
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A obrigatoriedade da contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é 

um regime especial, mas não basta por si só. É necessário que as empresas se adaptem às 

necessidades do “novo” funcionário e, de acordo com o seu ramo de especialização e 

conveniências, optem pela forma de contratação com a qual elas atingirão o número mínimo 

de portadores de deficiência física em seu quadro de empregados124. 

O  empregador  que  se  recusar,  sem  justa  causa,  a  empregar  uma  pessoa        com 
 

deficiência, pratica crime, cuja conduta está prevista nos incisos II e III do art. 8º da Lei n. 

7.853/89. 

 
Artigo 8º - Constitui crime punível com reclusão de1 (um) a 4 (quatro) anos, e  
multa: 

 
I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a 
inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público 
ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta; 

 
II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por 
motivos derivados de sua deficiência; 

 
III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, 
emprego ou trabalho; 

 
IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar assistência 
médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa portadora de 
deficiência; 

 
V - deixa de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem 
judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei; 

 
VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação 
civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público125. 

 
 
 
 

124 VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência  
física e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011, 57p. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 
125BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - 
Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. Disponível em: <http:// 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm> Acesso em: 10 fev. 2015. 
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Apenas na ocorrência de uma justa causa pode o empregador obstar ou negar, à pessoa 

com deficiência, o acesso ao cargo público, emprego ou trabalho. Essa justa causa pode ser, 

por exemplo, a ausência de profissionais disponíveis para o trabalho. 

Maria Aparecida Gugel acrescenta que: 
 
 

(...) o agente poderá praticar o crime não só no momento da admissão do trabalhador 
com deficiência, mas também no curso do contrato de trabalho ao, por exemplo, 
negar-lhe uma promoção ou rescindir o contrato de trabalho em razão da deficiência. 
Um exemplo de conduta típica de negar o emprego é a alegação do empregador para 
a não contratação da pessoa com deficiência de que o ambiente de trabalho não lhe é 
acessível. Ora, é obrigação do empregador tornar todos os ambientes acessíveis aos 
seus empregados, inclusive aos empregados com deficiência, lembrando que está a 
cargo do empregador lançar mão de todos os elementos tecnológicos assistivos e das 
normas regulamentares correspondentes para tornar a atividade funcional ao 
trabalhador com deficiência126. 

 

Não pode a empresa empregar uma mão de obra que não existe. O motivo da justa 

causa, para não configurar crime, deve ser o mesmo motivo que justificaria a impossibilidade 

de acesso a cargo público, emprego ou trabalho de qualquer outra pessoa. Os critérios de 

admissão, da mesma forma, devem ser os mesmos aplicáveis a todos os demais trabalhadores. 

Todavia, ressalte-se ainda a importância e a obrigatoriedade do Estado de disponibilizar 

meios para as pessoas deficientes se capacitarem, pois de nada adianta a criação de 

mecanismos, de ações afirmativas de inclusão, permanência e fiscalização da pessoa com 

deficiência  em  todos  os  meios  da  sociedade,  se  o  próprio  desenvolvedor  das  ações não 

consegue disponibilizar direitos básicos aos indivíduos. 
 

Contudo, destaca-se que, entre os anos de 2012 e 2013, mediante ações afirmativas de 

inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ou na vida social, foram criados 

27,5 mil empregos formais ocupados por pessoas com deficiência – um aumento de 8,33%. 

Atualmente há 357,8 mil pessoas com deficiência com vínculos empregatícios, o que 

correspondente  a  0,73%  dos  empregos  no  Brasil,  sinalizando  uma  estabilidade,        com 

 

126 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao trabalho. Florianópolis: Obra jurídica, 
2007, p.237-238. 
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crescimento (0,70% em 2012). Os homens ainda predominam, com ocupação de 232 mil 

vagas (64,8%) diante das 125,8 mil ocupadas por mulheres (35,1%), com crescimento de 

0,2% de participação no mercado127. 

Ainda segundo estudo da Secretaria de Direitos Humanos, 81% das empresas 

contratam pessoas com deficiência apenas para cumprir a lei; 4% por acreditar no potencial; e 

12% contratam independente da exigência da cota. Um reflexo preocupante do preconceito 

aparece em 65% dos gestores que afirmam ter resistência em contratar pessoas com 

deficiência; e 93% que demonstraram resistência para entrevistar esses profissionais128. 

Salienta-se que os obstáculos de inserção na vida social começam muito antes de as 
 

pessoas com deficiência terem idade para ingressar no mercado de trabalho, ou seja, na 

educação básica, desde a infância129. 

Considerando que a educação se fundamenta, basicamente, em quatro pilares, espera- 

se que todas as crianças ou adultos deficientes tenham o mesmo acesso a esses pilares, como 

qualquer outro indivíduo da sociedade. 

Os pilares da educação são: 
 
 
 

 aprender a conhecer: construção de conhecimentos, desenvolvimento de 

reflexões crítico-criativas, da atenção, comunicação e percepção da realidade 

vivenciada; 

 
 
 
 
 
 
 
 

127 SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em: < 
http://www.sdh.gov.br/noticias/2014/novembro/cresce-em-8-3-o-numero-de-pessoas-com-deficiencia-com- 
contrato-formal-de-trabalho>. Acessado em 10 de maio de 2015 

 
128 A pesquisa ouviu 2.949 profissionais do setor 
129 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2003a. 
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 aprender a fazer: aplicar os conhecimentos significativos no trabalho, com 

ênfase na educação profissional e na construção e transformação do seu 

ambiente de trabalho; 

 

 aprender a ser: objetiva preparar a pessoa de forma integral, para que esteja 

preparada para enfrentar as diferentes experiências que o trabalho e a vida 

podem lhe oferecer e 

 

 aprender a conviver: é saber conviver com outras pessoas e com o diferente, 

respeitando as individualidades e singularidades do outro. Buscar desenvolver 

projetos solidários e cooperativos em busca de objetivos comuns. 

 

Estas competências caracterizam-se pelo desenvolvimento das habilidades de 

comunicação escrita, falada, conhecimentos técnicos e de trabalho em equipe como  

estratégias fundamentais à organização do trabalho130. 

Apesar de estudos indicarem que as matrículas estão aumentando na rede de ensino 

regular, as condições educacionais se mantêm desiguais para os estudantes com deficiência.  

Se as escolas e os professores fossem capacitados para atender às pessoas com deficiência no 

ensino regular, não haveria tanto preconceito, pois elas já estariam inseridas na sociedade. 

Segundo o Decreto nº 3.298/99, artigo 49, os órgãos administrativos federais devem 

tomar medidas que viabilizem a qualificação de profissionais para a educação especial 

(BRASIL, 1999). Com base nesse artigo 49, cabe enfatizar que, no atual contexto do 

desenvolvimento das políticas de inclusão das pessoas com deficiência, nas três redes de 

 
 
 
 

130 ALLEMBRANDT, E.; DOURADO, W. Profissionalização e relações com o mercado de trabalho. Santo 
Ângelo: Síntese, 2003. 
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ensino brasileiras, é fundamental que os docentes busquem acesso a conhecimentos sobre os 

direitos humanos em geral e, em particular, sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

 
 
 
 

3. 2      PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O MERCADO DE TRABALHO 
 
 
 
 

A questão das pessoas com deficiência e o mercado de trabalho nunca foi tão discutida 

como na atualidade. Há algum tempo, a única “opção” para essas pessoas era a 

institucionalização, com diversas argumentações, desde o risco que representavam para a 

sociedade e a consequente necessidade de se proteger delas à ideia de prestar assistência, fazer 

caridade para proporcionar conforto aos menos favorecidos. 

A ideia de ocupar o tempo das pessoas que se encontravam em situação de 

institucionalização começou no final dos anos 1950, quando o trabalho para as pessoas com 

deficiência passou a ser utilizado como instrumento de cura, tendo como objetivo ações 

terapêuticas131. 

Nos  períodos  pós-guerra,  a  escassez  da  mão  de  obra  possibilitou  a  abertura    de 
 

oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência, pelo fato de grande parcela da 

população masculina que tinha sido recrutada para ir à guerra retornar comprometida 

psicologicamente ou com algum tipo de deficiência. Para suprir as necessidades do mercado 

de trabalho, surgiu então a possibilidade de aproveitar esta parcela da população. 

Mas como colocá-las de volta ao trabalho diante do novo contexto? 
 
 
 
 

131 MARTINS, Pedro Paulo. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado do trabalho. [Monografia], 
Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho, Universidade Cândido Mendes – UCAM, Rio de Janeiro, 
2012, 64p. Disponível em: < http://www.igrejadapenna.org/artigos/Mono_Pedro_Paulo.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 
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A solução encontrada foi criar um novo campo de atuação para atender às  

necessidades dessas pessoas que se encontravam fora do mercado de trabalho, denominado 

Reabilitação Profissional, que visava desenvolver programas que ensinassem às pessoas com 

deficiência competências profissionais, desde o início, tais como procurar um emprego, até as 

atividades mais complementares, como capacitarem-se para uma determinada função, 

desenvolvendo potencialidades e também como relacionar-se no ambiente de trabalho132. Esse 

novo olhar para com a deficiência passou a influenciar diversos segmentos, permitindo a sua 

inclusão na vida em sociedade, na educação, saúde, lazer e em órgãos governamentais, como 

destaca Amaral: 

 
 

Reabilitação significa um processo orientado para um objetivo e limitação no tempo 
que visa tornar a pessoa deficiente capaz de atingir o melhor nível, mental, físico 
e/ou social possível, fornecendo-lhe, para o efeito, os meios para transformar a sua 
vida. Pode abranger medidas que tenham por objetivo compensar a perda de uma 
função ou de uma limitação funcional133. 

 
 

Configura-se como a necessidade de a pessoa com deficiência aprender a trabalhar, 

desenvolver o seu potencial, para, dessa maneira, obter a oportunidade de competir para 

ingressar no mercado. Como desdobramento dessa visão, proliferaram as oficinas  

pedagógicas profissionalizantes, considerando que a maioria dos portadores de deficiência 

nunca esteve no mercado de trabalho. Essas oficinas tinham o objetivo de proporcionar o 

desenvolvimento dos hábitos de trabalho para, posteriormente, fornecer capacitação 

específica, destaca Martins134. 

 
 

132 ANDRADE, Layanna M. Santiago. Acessibilidade dos deficientes físicos no mercado de trabalho mediante 
cotas: méritos e incongruências da legislação pátria regente, à luz da Constituição. Revista Eletrônica da 
Amatra, v.20, n.36, Aracaju/SE, julh./set. 2013. Disponível em: < 
http://www.amatra20.org.br/amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1740>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

 
133 AMARAL, Lígia Assumpção. Conhecendo a deficiência (em companhia de Hércules). São Paulo: Editora 
Rubi, 2005, 149. 

 
134 MARTINS, Pedro Paulo. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado do trabalho. [Monografia], 
Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho, Universidade Cândido Mendes – UCAM, Rio de Janeiro, 
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Verificando-se, porém, que alguns portadores de deficiência não conseguiam 

desenvolver as propostas de aprendizagem estabelecidas e, como o objetivo das oficinas era 

capacitar o indivíduo para o mercado de trabalho e estando esse grupo de pessoas muito 

aquém das exigências do mercado, buscou-se, então, alternativa, que foi o retrocesso com as 

práticas de segregação135. 

Os cursos de capacitação e a colocação no mercado de trabalho são realizados por  um 
 

número pequeno de instituições; basicamente o trabalho é voltado para as atividades 

artesanais, cujos produtos são comercializados em eventos beneficentes, em que a necessidade 

de se comprar o produto e a sua qualidade ficam relegados a segundo plano, pois, na verdade, 

o objetivo maior é ocupar o tempo da pessoa portadora de deficiência. 

Entretanto existem outras instituições (católicas e de caráter filantrópico) que realizam 

um trabalho mais objetivo voltado para a inserção no mercado de trabalho e o emprego dos 

portadores de deficiência. As atividades dessas instituições estão relacionadas ao 

desenvolvimento do potencial produtivo e à busca da eficiência para realização de trabalhos 

profissionalizantes136. Quando a instituição consegue incluir uma pessoa portadora de 

deficiência no mercado de trabalho, a mantém vinculada oferecendo atividades contínuas de 

capacitação. 
 

Segundo Pozzoli137, algumas mudanças vêm acontecendo nesse âmbito, diferenciando- 

se  quanto  ao  objetivo  do  trabalho  inclusivo,  pois,  em  vez  de  se  buscar  apenas  o 

 

2012, 64p. Disponível em: < http://www.igrejadapenna.org/artigos/Mono_Pedro_Paulo.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 

 
135     MORALES,   Maria   C.   Matias.   Contratação   obrigatória   de   deficientes.   2009.   Disponível     em: 
<http://www.correiadasilva.com.br/pdf/art_tra/art_tra_1.pdf> Acesso em: 03 fev. 2015. 

 
136 ANDRADE, Layanna M. Santiago. Acessibilidade dos deficientes físicos no mercado de trabalho mediante 
cotas: méritos e incongruências da legislação pátria regente, à luz da Constituição. Revista Eletrônica da 
Amatra, v.20, n.36, Aracaju/SE, julh./set. 2013. Disponível em: < 
http://www.amatra20.org.br/amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1740>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

 
137 POZZOLI, Lafayette. In: ARAÚJO, Luiz Alberto David. Defesa dos direitos das pessoas portadoras de 
deficiência. São Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2006. 
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desenvolvimento do indivíduo, com o fito de prepará-lo para ingressar no mercado produtivo, 

realiza-se, também, um esforço de suporte e de transformação na empresa, em prol do pleno 

desenvolvimento e da participação da pessoa com deficiência no grupo social. 

Percebe-se a necessidade de desenvolver ações nessas duas vertentes, as quais se 

encontram intrinsecamente ligadas, isto é, de um lado os serviços que prestam apoio às 

pessoas com deficiência, cujo objetivo é a realização de ações direcionadas à sociedade para 

promover a eliminação de barreiras impostas fisicamente e pelas atitudes, no ambiente em que 

vivem  e  trabalham138;  do  outro  lado,  as  ações  junto  às  pessoas  com  deficiência     estão 

relacionadas com os serviços voltados para a reabilitação, a formação profissional, educação e 
 

a capacitação profissional. A atuação acontece também em reciclagens, treinamentos e 

capacitação dos próprios profissionais que trabalham para atender aos portadores de 

deficiência, visando à eficiência dos serviços prestados. 

Acerca desse assunto, Amaral acrescenta: 
 
 
 

Equiparação de oportunidades é um processo através do qual o sistema geral da 
sociedade, tal como o ambiente físico e cultural, a habitação e os transportes, os 
serviços sociais e de saúde, as oportunidades de educação e trabalho, a vida social 
incluindo as instalações desportivas e recreativas, se tornarem acessíveis a todos139. 

 

Quando as pessoas com deficiência têm a oportunidade de entrar em contato com o 

mercado de trabalho, passam a conhecer os seus direitos e deveres, a exercer a sua cidadania e 

aprendem a lidar com as regras, desenvolvendo atitudes necessárias à convivência social e, 

através da competição salutar, buscam superação e o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

 
 
 

138 SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. A Assistência na Trajetória das Politicas Sociais Brasileiras: uma questão 
de análise. 11 ed., São Paulo: Cortez, 2010. 

 
139 AMARAL, Lígia Assumpção. Conhecendo a deficiência (em companhia de Hércules). São Paulo: Editora 
Rubi, 2005, p.159. 
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De acordo com Martins140, “a preparação para o trabalho engloba não somente o treino 

de habilidades, mas, especialmente, uma visão globalizada do mundo do trabalho com suas 

relações interpessoais, direitos e deveres”. 

Existem dois fatores que dificultam a inserção dos portadores de deficiência no 

mercado de trabalho: o primeiro está relacionado com a questão da educação, já que a maioria 

dos portadores de deficiência não consegue frequentar as escolas ou concluir os cursos em 

razão das barreiras arquitetônicas e dos meios de locomoção que dificultam a sua 

acessibilidade141. 

Nesse processo de educação, existe uma distinção entre as pessoas com deficiência 
 

que são alocados em classes especiais e os alunos considerados normais, que frequentam as 

classes de ensino regular. Esse sistema de classificação revela a incapacidade das escolas de 

possibilitar um ensino capaz de atender às necessidades educacionais dos alunos, oriundas das 

dificuldades de aprendizado e de características individuais. 

Para Santos142,  “a  capacidade  e  a  possibilidade de  êxito  dividia  os alunos entre  os 
 

normais (que se beneficiavam dos serviços do ensino regular) e outra categoria, a dos 

deficientes, para a qual foram criadas as classes e escolas especiais”. 

Desta forma, as pessoas com deficiência são rotuladas, e esse rótulo as mantém 

segregadas e inviabilizadas de participar da sociedade, independentemente de suas 

diferenças143. Isso constitui uma desvantagem em relação às demais pessoas consideradas 

 
 

140 MARTINS, Pedro Paulo. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado do trabalho. [Monografia], 
Pós-Graduação em Direito e Processo do Trabalho, Universidade Cândido Mendes – UCAM, Rio de Janeiro, 
2012, p.21. Disponível em: < http://www.igrejadapenna.org/artigos/Mono_Pedro_Paulo.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 

 
141 FONSECA, Ricardo Tadeu M. da. O trabalho da pessoa com deficiência e a lapidação dos direitos 
humanos: o direito do trabalho, uma ação afirmativa. São Paulo: Ltr, 2006. 

 
142 SANTOS, Marilene dos. Seminário Educação, Trabalho e Surdez. (Organização – INES – Divisão de 
Estudo e Pesquisa), Rio de Janeiro, 2009, p.15. 

 
143 SOUSA. Otávio Augusto Reis de. Nova Teoria Geral do Direito do Trabalho. São Paulo: LTR, 2002. 
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normais. O direito à educação fica restrito a classes ou escolas especiais, e os valores 

individuais são subestimados e prejudicados ao buscarem a inserção no mercado competitivo 

do trabalho. 

Esse panorama da educação para as pessoas com deficiência explica por que poucos 

entre elas frequentam as escolas. Alguns problemas, em alguns casos, estão relacionados com 

a vergonha da família em expor os seus filhos, outras vezes porque a escola fica distante da 

residência e existem dificuldades para locomover-se sozinhos, outras, ainda, pela precariedade 

do meio de transporte e, ainda, alguns sentem desmotivados por terem de enfrentar tantas 

barreiras. 

Como destaca Santos: 
 
 

A partir da Declaração de Salamanca, proclamada na Espanha, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, conclama a Universalização do 
ensino e advoga a educação de qualidade para os alunos  que  apresentam 
dificuldades de escolarização decorrentes de suas condições individuais, econômicas 
ou socioculturais144. 

 

Esta declaração impulsionou a organização de movimentos à integração escolar, 

obrigando as escolas a se reformularem, quebrando o paradigma de escolas excludentes. 

Paulatinamente as escolas vão abrindo suas portas para os portadores de deficiência segundo 

princípios que norteiam a educação especial, como mudanças curriculares, respeito ao ritmo 

de aprendizagem do aluno e ao modo particular de aprender e profissionais capacitados a lidar 

com as adversidades. 

Outro fator que dificulta a inclusão da pessoa com deficiência ao trabalho está atrelado 

às exigências do mercado, que é altamente competitivo145. Essa crescente competitividade  foi 

 
144 SANTOS, Marilene dos. Seminário Educação, Trabalho e Surdez. (Organização – INES – Divisão de 
Estudo e Pesquisa), Rio de Janeiro, 2009, p.16. 

 
145 VIEIRA, Ana Paula. As ações afirmativas como mecanismo de inclusão das pessoas com deficiência 
física e sensorial à luz da Constituição Federal de 1988. [Monografia], Especialização em Direito Público, 
Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza – CE, 2011, 57p. Disponível em: < 
http://bdjur.tjce.jus.br/jspui/bitstream/123456789/587/1/Ana%20Paula%20Vieira%20- 
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favorecida pelo processo de globalização que requer, para uso das tecnologias e desempenho 

das funções, mobilidade para acompanhar as mudanças, isto é, o profissional tem de ser 

altamente capacitado, desenvolver diversas habilidades e estar em processo contínuo de 

aprendizagem. É necessário ter um bom nível educacional, atualmente considerado um fator 

imprescindível ao trabalho, diferenciar-se por seu conhecimento mais aprofundado, ser capaz 

de desenvolver habilidades qualificadas para a diversificação das atividades. 

Conforme Pastore: 
 
 

As novas tecnologias demandam trabalhadores alertas, com uma boa dose de bom 
senso e capazes de transferirem conhecimentos de uma área para outra e, sobretudo, 
qualificados. Essa é a tendência geral do mercado de trabalho. A demanda por 
qualificação é crescente. Mais do que isso, os profissionais do futuro terão de 
dominar uma grande gama de conhecimentos não só do seu oficio, mas também de 
áreas correlatas. É a era da polivalência146. 

 
 

Diante deste contexto, acrescenta-se que as pessoas com deficiência se encontram em 

um sistema inadequado de educação, cuja superação depende da sociedade em reconhecer as 

necessidades e contribuir para inserção de forma globalizada e não fragmentada, com 

evidência apenas da deficiência. 

Gradativamente, os profissionais especializados para atuar junto ao processo de 

desenvolvimento do mercado de trabalho realizam parcerias com as empresas com a 

articulação de programas que visam à abertura de vagas e à colocação da pessoa portadora de 

deficiência no mercado de trabalho, de posse do conhecimento das particularidades e 

tendências da realidade em que se pretende incluí-la. 

Este conhecimento se faz com levantamento dos dados do mercado, identificação dos 

tipos e atividades com que as empresas operam, conhecimento das áreas e funções existentes  

e os requisitos para desempenhar tais funções. 

 

%20As%20a%C3%A7%C3%B5es%20afirmativas%20como%20mecanismo%20de%20inclus%C3%A3o%20da 
s%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20f%C3%ADsica%20e%20sensorial.pdf> Acesso em: 05 fev. 
2015. 
146 PASTORE, José. Oportunidade de emprego para portadores de deficiência. São Paulo: LTR, 2000, p.84. 
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Caso a empresa já tenha contratado pessoas com deficiência, isso facilita a abertura de 

vagas147. Outra ação que facilita esse processo é a disseminação de informações sobre 

deficiências e habilidades, potencialidades a serem desenvolvidas, independente da limitação, 

e quando as modificações internas nas  empresas  acontecem  nas adaptações de máquinas,    e 

equipamentos e na eliminação de barreiras arquitetônicas que se apresentaram como 

obstáculo. 

Os profissionais que atuam junto às empresas encontram maior dificuldade em manter 

a pessoa com deficiência empregada. Se, para haver empregabilidade, é necessário que a 

pessoa apresente capacidade para desempenhar um trabalho ou exercer uma função, para 

manter o emprego, já são outros os determinantes, como produtividade, qualidade do trabalho 

e relações interpessoais. 

Percebe-se que o caminho a percorrer estabelece um investimento que visa à 

participação das pessoas com deficiência no espaço antes permitido apenas para as pessoas 

consideradas normais, garantindo a oportunidade de trabalho para todos. 

Essas ações só são possíveis com um trabalho conjunto, entre sociedade e empresas,  

de sensibilização e conscientização do papel que cada um deve desempenhar. 

 
 
 
 

3.2.1 Direitos das pessoas com deficiência relativos ao mercado de trabalho 
 
 
 
 
 

Com razão, afirma Marx: 
 
 
 
 
 
 

147 SOARES, Marcos A. Tavares. Trabalho informal: da funcionalidade à subsunção ao capital. Vitória da 
Conquista: UESB, 2008. 
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Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 
processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 
seu intercambio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 
suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços, pernas, 
cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 
forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 
ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 
adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais [...]148. 

 

É indiscutível a importância do trabalho para as pessoas, ao menos para aquelas que 

compreendem ser um valor humano e dignificado pelo fato de se sustentar com o próprio 

esforço, sem autopietismo e sem parasitar a sociedade. Em especial para as pessoas que 

apresentam deficiência física, é que se fazem necessários a análise e o aprimoramento dos 

instrumentos de inclusão social. 

Como dizia Benjamin Franklin (1706-1790), “o trabalho dignifica o homem”, ou seja, 

faz parte do princípio da dignidade da pessoa humana. É possível entender que toda pessoa 

tem a sua dignidade, que não pode ser aferida economicamente e que deve ser respeitada por 

todos e em todos os lugares; decorrem desse princípio os demais princípios da Constituição de 

1988149. 

Os direitos sociais, em especial o Direito ao Trabalho, constituem “o segundo grupo 
 

de Direitos Humanos”150. Configuram-se, assim, em Direitos Fundamentais, que, juntamente 

com os direitos individuais, estes já garantidos outrora, formam os instrumentos para a 

liberdade e efetiva igualdade de todos, inclusive e especialmente das pessoas com deficiência 

física, e não apenas de uma parcela restrita da sociedade. 

O direito ao trabalho da pessoa com deficiência vai muito além do ganhar dinheiro 

para  a sobrevivência,  é importante também  que  haja  dignidade  nesse trabalho  e o sentir-se 

148 Marx, K. (1989b). Trabalho alienado e superação positiva da autoalienação humana. In F. Fernandes (Ed.), 
Marx/Engels: Vol. 36. Grandes Cientistas Sociais. História (pp. 146-181). São Paulo, SP: Ática. 
149 DANTAS, Lucas E. Ricci. Efetividade das normas inclusivas da Constituição Federal de 1988: frente à 
pessoa portadora de deficiência. [Monografia], Curso de Direito da Fundação de Ensino “Eurípides Soares da 
Rocha” - Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, Marília – SP, 2012, 62p. Disponível em: < 
http://aberto.univem.edu.br/bitstream/handle/11077/926/monografia.pdf?sequence=1> Acesso em: 30 jan. 2015. 

 
150 MAGALHÃES, José Luiz Quadros De. Direito Constitucional: curso de direitos fundamentais. 3 ed., São 
Paulo: Método, 2008, p.157. 
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útil, às vezes, muito mais necessário. A própria função de sociabilidade do trabalho torna-se 

instrumento para identificação da pessoa com deficiência física como um igual, como ser útil 

e produtivo no meio social151. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no artigo 23º. , estabelece que 

todas as pessoas têm direito ao trabalho, compatível com a dignidade da pessoa humana, em 

condições satisfatórias; já o artigo 25 estabelece o direito à segurança, ante o desemprego, 

entre outras circunstâncias, na doença, e ainda em situações alheias à vontade do indivíduo e 

que impossibilitem sua subsistência. 

 
 

Artigo 23° 
1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

 
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. 

 
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe 
permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e 
completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. 

 
4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar 
em sindicatos para defesa dos seus interesses. 

 
Artigo 25° 
1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 
família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 
alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e 
tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na 
velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias 
independentes da sua vontade. 

 
2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção  
social152. 

 

Em 1998, exsurgiu a Declaração Sociolaboral do Mercosul, em destaque os artigos 1º  

e 2º, que tratam, respectivamente, do princípio da não discriminação e da igualdade às pessoas 

com deficiência. 

151 PASTORE, José. Oportunidade de emprego para portadores de deficiência. São Paulo: LTR, 2000. 
 

152 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DE 1984. Disponivel em 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em 01 de fevereiro de 
2015. 
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Art. 1º - Todo trabalhador tem garantida a igualdade efetiva de direitos, tratamento e 
oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção ou exclusão por motivo de 
raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, idade, credo, opinião política 
ou sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social ou 
familiar, em conformidade com as disposições legais vigentes. Os Estados Partes 
comprometem-se a garantir a vigência deste princípio de não discriminação. Em 
particular, comprometem-se a realizar ações destinadas a eliminar a discriminação 
no que tange aos grupos em situação desvantajosa no mercado de trabalho. 

 
Art. 2º - As pessoas portadoras de necessidades especiais serão tratadas de forma 
digna e não discriminatória, favorecendo-se sua inserção social e no mercado de 
trabalho. Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas efetivas, 
especialmente no que se refere à educação, formação, readaptação e orientação 
profissional, à adequação dos ambientes de trabalho e ao acesso aos bens e serviços 
coletivos, a fim de assegurar que as pessoas portadoras de necessidades especiais 
tenham a possibilidade de desempenhar uma atividade produtiva153

 

 

A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, assim como qualquer indivíduo. 

Nesse direito está compreendido o direito à própria subsistência, forma de afirmação social e 

pessoal do exercício da dignidade humana. O trabalho pode assumir as mais diversas e 

variadas facetas154. O importante é que a pessoa com deficiência esteja participando das 

atividades sociais, colaborando e se integrando no meio social. 

De qualquer forma, o direito ao trabalho pressupõe condições de transporte, pois não 

se pode imaginá-lo sem os meios físicos de acesso ao local. Assim, o transporte, especial ou 

regular, faz parte integrante do direito ao trabalho. 

Na questão da jornada de trabalho, a pessoa com deficiência tem direito à jornada 

especial, ou seja, um horário flexível e reduzido, com proporcionalidade de salário, quando 

tais procedimentos forem necessários em razão do seu grau de deficiência (art. 35, § 2º, do 

Decreto nº 3.298/99). 

Sobre a remuneração, não há qualquer diferenciação, isto é, o salário deve ser igual ao 

dos demais empregados na mesma função, conforme art. 7º, incisos XXX e XXXI, da 

Constituição Federal de 1988, e o art. 461 da CLT. 

153 DECLARAÇÃO SOCIOLABORAL DO MERCOSUL. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_sociolaboral_mercosul.pdf> Acesso em: 01 fev. 2015. 
154     MORALES,   Maria   C.   Matias.   Contratação   obrigatória   de   deficientes.   2009.   Disponível     em: 
<http://www.correiadasilva.com.br/pdf/art_tra/art_tra_1.pdf> Acesso em: 03 fev. 2015. 
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De acordo com a cartilha “A Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de 

Trabalho”, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 2007, as empresas privadas 

ou públicas devem se adaptar para contratar pessoas com deficiência, obedecendo à Norma 

Regulamentadora (NR) 17155, que trata da ergonomia (espaço físico, equipamentos e 

organização do trabalho). 

Nesse caso, a adoção de medidas especiais positivas, tais como apoios especiais, 

promoção da acessibilidade e ajustes na organização do trabalho, deve atender às  

necessidades específicas das pessoas com deficiência e visam estabelecer igualdade efetiva de 

oportunidades e de tratamento no trabalho para essas pessoas, não se constituindo 

discriminação para com os demais trabalhadores. 

De acordo com Sassaki156, a proteção dos Direitos Sociais, em especial o direito ao 
 

trabalho, previsto constitucionalmente, deve ser amplamente concretizado, sobretudo  por 

meio de políticas públicas que garantam o acesso livre e igual de todas as pessoas, 

principalmente àquelas com deficiências. 

Nesse sentido, acunha-se a distribuição não criteriosa das cotas que ocorre no mercado 

de trabalho brasileiro, seja no âmbito da administração pública, seja nas empresas privadas, 

comprovando que muitas pessoas que não necessitam de tal prerrogativa, que possuem apenas 

disfunções leves ou já mitigadas pela medicina, acabam desfrutando de verdadeiro privilégio 

de reserva de vagas, valendo-se, para tanto, de expressa previsão legal, em total dissonância 

com princípios insculpidos na Constituição, principalmente o da igualdade material e o da 

dignidade da pessoa humana. 

 
 
 
 

155 Tem como objetivo estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado, de modo a 
proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 
156  SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: 
WVA, 2003a. 
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Diante da força normativa da Constituição Federal de 1988, impõe-se a concretização 

de seus mandamentos e, para tanto, necessário se faz o desenvolvimento e a reorientação de 

políticas públicas positivas além da simples concessão piedosa e, por vezes, ilegítima de  

cotas. Devem-se considerar estas últimas medidas de exceção e atribuídas de acordo com as 

peculiaridades de cada caso em concreto, após a análise clínica, social e econômica, tendo em 

vista que o planejamento da gestão pública, incluindo a imposição de cotas na esfera pública e 

privada, ao arrepio dos efetivos mandamentos constitucionais, põe em xeque não apenas o 

Estado Democrático de Direito, mas o próprio Estado, inserido numa ordem econômica global 

altamente capitalizada, que deve ser considerada na concretização dos direitos fundamentais, 

sobretudo os de natureza trabalhista. 

Conforme assevera Pastore157, o trabalho de inclusão da pessoa com deficiência não se 
 

encerra com sua inserção em uma empresa. Torna-se necessário não só o acompanhamento do 

processo anterior à contratação, mas, também, a sensibilização da empresa e demais 

colaboradores para uma melhor adaptação da pessoa com deficiência à equipe, e vice-versa. 

Atitudes de superproteção não são aconselhadas, pois não favorecem o desenvolvimento da 

pessoa com deficiência e o sucesso da equipe. 

Grandes empresas são formadas por vencedores, ou seja, pessoas conscientes, 

motivadas, treinadas, competentes e participantes, que constroem cada vitória. Os campeões 

são aqueles que têm uma nova visão do mundo, da existência e de negócios e sabem evoluir e 

criar uma nova mentalidade para viver e trabalhar. 

Atingir uma nova consciência e olhar adiante é de extrema relevância para quem quer 

crescer, afinal, o futuro não acontece amanhã, ele é simplesmente a consequência do que é 

realizado hoje. Portanto, deve-se prestar atenção aos novos desafios. Entre eles estão: 

 
 
 

157 PASTORE, José. Oportunidade de emprego para portadores de deficiência. São Paulo: LTR, 
2000. 



100 
 

 
 
 

 Incluir a si mesmo: nada melhor do que se sentir parte de uma equipe de 
trabalho. Se a pessoa muitas vezes se exclui, chegou a hora de mudar; 

 
 Deixar os outros se incluírem: muitas pessoas se isolam sistematicamente, 

afastando os que se aproximam. Tal atitude também é discriminatória. Estar 
aberto ao novo só contribui para a sua sociabilização; 

 
 Deixar que os outros te incluam: as pessoas não procuram alguém sem 

motivo. Há sempre uma razão válida movendo cada indivíduo. Para saber  
se isso é bom ou não, só dando uma chance de acontecer; 

 
 Aguentar não é incluir: a dignidade impõe limites. A vontade de participar 

não justifica humilhação ou degradação. Sempre que algo lhe incomodar 
procure conversar e expor seus anseios. Somente desta maneira será 
possível viver em um ambiente harmônico; 

 
 Unir forças, para deixar de ser um só: aliados verdadeiros se unem em  

torno de valores e metas de igualdade. Todos devem vestir a camisa do  
time e participar do jogo; 

 
 Buscar seu direito, cumprindo sua parte: exigir seus direitos é também 

lembrar que você tem deveres. Somente assim você estará cumprindo sua 
parte e participando ativamente da sociedade; 

 
 Enxergar um horizonte comum: muitas vezes, lutas de determinados 

segmentos excluem ainda mais algumas pessoas. Incluir-se no contexto 
social exige coragem; 

 
 Olhar para o futuro: o crescimento profissional está ligado ao desempenho  

e dedicação. Para se destacar é preciso investir em si mesmo; 
 

 Sentir-se cidadão do mundo: ser diferente não torna o indivíduo pior nem 
melhor que as demais pessoas. Ter uma deficiência é uma condição e não 
uma barreira; 

 
 Promover o equilíbrio: nem só o que é “zen” faz bem. O humano inclui o 

imperfeito, o falho, o aprendiz; 
 

 Transformar ameaças em oportunidades: o campeão tem a  capacidade de 
dar o salto no escuro. Enquanto as pessoas se sentem perdidas diante dos 
obstáculos, ele sabe criar novas oportunidades; 

 
 Vencer o desafio: quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. Sempre 

utilize a criatividade para inventar uma nova maneira de vencer o desafio; 
 

 Criar paixão por resultados: nada melhor do que ter consciência de que o 
seu banco cresce com bons resultados, que a sua equipe terá maior 
autoestima com o aprimoramento da performance; 

 
 Ser campeão: empresas campeãs são formadas por vencedores. São pessoas 

conscientes, motivadas, treinadas, competentes e participantes que 
constroem cada vitória158. 

 

Apesar dessas “dicas”, a pessoa com deficiência luta em posição de desvantagem para 

garantir trabalho e saúde e, na maioria das vezes, perde na competição acirrada e desigual que 
 

158 http://www.febraban.org.br/arquivo/cartilha/cartilha_direitos_deveres.pdf 
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acontece mundo atual. Para os deficientes, o índice de desemprego é duas ou três vezes 

superior; a baixa qualidade de vida, a pobreza e a desnutrição são muito mais acentuadas, 

além da exclusão social, que pode ser exemplificada pelo reduzido acesso dessas pessoas às 

universidades. 

Os direitos e garantias fundamentais, depois de enfrentar as inúmeras revoluções, 

chegam aos dias atuais como verdadeira âncora dos valores essenciais à existência humana, a 

exemplo da igualdade, cuja observância é obrigatória, de modo indiscriminado e universal. 

Consubstanciada em tal espírito, a própria Constituição Federal de 1988 tutela o trabalhador 

com deficiência física, mais precisamente nos artigos 7º, XXXI; e 37, VIII159. 

 
 
 

3.2.1.1 As pessoas com deficiência e a Lei das Cotas no mercado de trabalho 
 
 
 
 

Diante dos avanços na área médica e do desenvolvimento de tecnologias voltadas à 

pessoa com deficiência, mas, também, por outro lado, do aumento e reconhecimento das 

denominadas doenças graves, a exemplo da insuficiência renal crônica, disfunções cardíacas, 

câncer e, em destaque, as doenças de ordem psicológica, além dos casos patológicos que 

envolvem consumo de drogas, é grande a dificuldade de conceituar deficiência física, quando 

interpretada como sinônimo de limitação. 

Mais desafiador ainda é indicar quais limitações seriam aptas a justificar, ou não, a 

reserva de vagas no mercado de trabalho, em consonância com a interpretação concretizadora 

da Constituição. Compulsando a legislação brasileira, especialmente o Decreto nº 3.298/99, 

159 ANDRADE, Layanna M. Santiago. Acessibilidade dos deficientes físicos no mercado de trabalho 
mediante cotas: méritos e incongruências da legislação pátria regente, à luz da Constituição. Revista 
Eletrônica da Amatra, v.20, n.36, Aracaju/SE, julh./set. 2013. Disponível em: < 
http://www.amatra20.org.br/amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1740>. Acesso em: 10 fev. 2015. 
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com redação alterada pelo Decreto nº 5.296/04, que tipifica as deficiências, percebem-se 

imprecisões e incongruências na disposição da matéria em decorrência do desapego 

constitucional, como demonstrado ao longo do presente trabalho, gerando, assim, inúmeras 

demandas judiciais. 

Observa-se, em decorrência, abertura de espaço, tanto para práticas abusivas no 

preenchimento de vagas no mercado de trabalho, seja nos concursos públicos, seja no âmbito 

privado, quanto para a marginalização de pessoas portadoras de patologias severas, mas não 

contempladas pela legislação. 

Esta timidez legislativa não se compactua com o espírito da Constituição, com os seus 

princípios expressos e revela que, ainda que a legislação ordinária ou regulamentação 

infraconstitucional não tivesse advindo, os direitos à plena acessibilidade dos deficientes 

físicos já se encontravam e continuam a subsistir, de modo pleno e concreto, em homenagem 

aos ditames constitucionais plenipotenciários160. 

Em  verdade,  as  diferenças  e  desigualdades  integram  a  própria  natureza   humana, 
 

fazendo com que não exista um ser igual ao outro. Entretanto, essas diferenças não podem ser 

utilizadas de maneira a legitimar a exploração social de qualquer grupo em favorecimento de 

outros. É necessário que se preserve o equilíbrio social, promovendo-se o combate aos 

preconceitos negativos socialmente difundidos, haja vista a sua inegável ilegitimidade e 

incorrigível agressão ao princípioo da justiça. 

Vive-se em um sistema capitalista onde as diferenças são vistas como incapacidade, e 

os diferentes, como imperfeitos, portanto se faz necessário haver políticas públicas que 

garantam não apenas o acesso, mas, principalmente, a permanência dessas pessoas no 

mercado de trabalho. 

160 ANDRADE, Layanna M. Santiago. Acessibilidade dos deficientes físicos no mercado de trabalho mediante 
cotas: méritos e incongruências da legislação pátria regente, à luz da Constituição. Revista Eletrônica da 
Amatra, v.20, n.36, Aracaju/SE, julh./set. 2013. Disponível em: < 
http://www.amatra20.org.br/amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1740>. Acesso em: 10 fev. 2015. 
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Mais importante do que um sistema de cotas punitivo, que rotule as pessoas com 

deficiência, é a educação para a cidadania e para a garantia de direitos. Este é um caminho no 

qual as pessoas com deficiência podem conquistar seu espaço no mercado de trabalho não 

para cumprir uma imposição da legislação, mas para demonstrar sua capacidade, 

potencialidade e competência161. 

As dificuldades das pessoas com deficiência não estão em encontrar vagas de trabalho, 
 

mas na falta de qualificação para garantir sua inclusão e permanência nesse mercado, além  

das condições objetivas e subjetivas162 apresentadas pelo empregador, que não prepara espaço 

físico para receber a pessoa com deficiência e escolhe o tipo de deficiência permitida para 

contratação a fim de evitar despesas e facilitar a convivência. 

 
 
 

3.2.2 Garantia de acesso ao trabalho 
 
 
 
 

O artigo 35 do Decreto nº 3.298/99 enumera três modalidades de inserção no âmbito 

das empresas privadas: colocação competitiva, colocação seletiva e colocação por conta 

própria. 

 
Art. 35.  São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de deficiência: 

 
I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de procedimentos especiais 
para sua concretização, não sendo excluída a possibilidade de utilização de apoios 
especiais; 

 
 
 
 

161 ANDRADE, Layanna M. Santiago. Acessibilidade dos deficientes físicos no mercado de trabalho mediante 
cotas: méritos e incongruências da legislação pátria regente, à luz da Constituição. Revista Eletrônica da 
Amatra, v.20, n.36, Aracaju/SE, julh./set. 2013. Disponível em: < 
http://www.amatra20.org.br/amatrawi/artigos.wsp?tmp_codartigo=1740>. Acesso em: 10 fev. 2015. 

 
162 GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1995. 
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II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de procedimentos e apoios 
especiais para sua concretização; e 

 
III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da ação de uma 
ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado ou em regime de 
economia familiar, com vista à emancipação econômica e pessoal163

 

 

A colocação competitiva independe da adoção de procedimentos especiais para sua 

concretização, mas não exclui a possibilidade de uso de apoios especiais que permitam 

compensar restrições tidas pela pessoa. O trabalho da pessoa com deficiência na modalidade 

de colocação competitiva é um autêntico contrato de emprego, dentro dos termos gerais dos 

artigos 2º e 3º da CLT, destaca Laraia164. 

A colocação seletiva, por sua vez, é a que depende da adoção de procedimentos e 
 

apoios especiais para concretização. São considerados procedimentos especiais os meios 

utilizados para a contratação de pessoas que, em razão do seu grau de deficiência, transitória 

ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, horário flexível, 

proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho adequado às suas especificidades, entre 

outros. 

A definição de procedimentos especiais também apresenta a mesma redação do art. 5º 

da Instrução Normativa nº 20/2001 do Ministério do Trabalho e Emprego. A definição de 

apoios especiais tem previsão no art. 35, parágrafo 3º, do Decreto nº 3.298/99, e art. 6º da 

Instrução Normativa nº 20/2001 do Ministério do Trabalho e Emprego, que se referem à 

orientação e supervisão técnicas que auxiliem e tornem possível a compensação das 

limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais do portador de deficiência, de forma a 

lhe possibilitar a plena utilização de suas capacidades, em condição de normalidade. 

 
 
 

163 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras providências. 

 
164 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 2009 
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Nas colocações competitiva e seletiva, o processo de contratação é o regular e são 

assegurados todos os direitos trabalhistas e previdenciários165. Dessa forma, esses tipos de 

contratação só serão considerados para efeito de inclusão na cota se o empregado for 

registrado. 

Já a colocação por conta própria ou promoção por conta própria, nos termos da lei,  

fica a cargo da própria pessoa, que poderá trabalhar mediante trabalho autônomo, cooperativo 

ou em regime de economia familiar, com vista à emancipação econômica e financeira. Trata- 

se de trabalho sem vínculo empregatício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165  Idem 165 
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4. CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 
 
 

Gil166 define pesquisa como “procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos”. Tendo em vista a finalidade de 

identificar os possíveis obstáculos encontrados pelos empregadores e pelas pessoas com 

deficiência no que tange ao processo de inclusão, principalmente, no tocante à qualificação 

profissional dessas pessoas, esse tópico caracteriza o presente estudo e define a unidade de 

pesquisa, os instrumentos de coletas e a forma como os dados foram mensurados. 

 
 
 

4. 1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
 
 
 

A pesquisa é de natureza teórico-dialética, ou seja, os dados coletados em campo 

foram analisados com base no referencial teórico sobre a legislação de inclusão da pessoa  

com deficiência e sobre a qualificação profissional dessas pessoas. 

Escolheu-se o método dialético por este levar o pesquisador a trabalhar sempre 

considerando a contradição e o conflito; o „devir‟; o movimento histórico; a totalidade e a 

unidade dos contrários; além de apreender, em todo o percurso de pesquisa, as dimensões 

filosóficas, material/concreta e política que envolvem seu objeto de estudo. Ainda, o método 

dialético traz como necessidade a revisão crítica dos conceitos já existentes a fim de que 

sejam incorporados ou superados criticamente pelo pesquisador. Trata-se de chegar à essência 

 
 
 
 

166 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.1. 



107 
 

 
 
 

das relações, dos processos e das estruturas, envolvendo na análise também as representações 

ideológicas ou teóricas construídas sobre o objeto em questão167. 

Considerando a importância e a complexidade do tema, a pesquisa constou de uma 

revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa com desígnio exploratório e descritivo. 

A pesquisa bibliográfica foi feita em livros, documentos de ordem jurídica (Carta 

Magna, Leis e Decretos) e artigos científicos, os quais se constituem literatura significativa e 

substancial para trato e análise dos dados, e informações posteriormente coletadas, pois o 

processo requer a aquisição de determinados preceitos que não são obtidos apenas na 

literatura. 

Segundo Gil168, a principal vantagem da pesquisa bibliográfica 
 
 

[...] reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa 
vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de pesquisa  
requer dados muito dispersos pelo espaço. 

 

Gil169 destaca ainda que a pesquisa bibliográfica é útil por fornecer ao trabalho uma 

fundamentação teórica e possibilitar a identificação do estágio em que se encontra o 

conhecimento referente ao tema a ser estudado, mostrando-se eficiente quando é necessário 

reunir dados ou informações. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratório-descritiva, por ter como objetivo 

identificar os possíveis obstáculos encontrados pelos empregadores e pelas pessoas com 

deficiência no que tange ao processo de inclusão, principalmente no tocante à qualificação 

profissional dessas pessoas. Pretendeu-se, assim, ter maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, e registrar, classificar, analisar  e 

167 LIMA, Telma Cristiane Sasso; MIOTO, Regina Célia Tamaso. Procedimentos metodológicos na  
construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Kátal. Florianópolis, v. 10 nº especial 
p. 37-45, 2007. 

 
168 GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.45. 

 
169 GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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interpretar os dados sem que possa haver interferência neles, ou seja, os fenômenos são 

estudados, mas não manipulados pelo pesquisador170. 

Quanto à abordagem, a pesquisa enquadra-se como qualitativa por aprofundar-se no 

mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, medidas e estatísticas171. 

 
 
 
4. 2 UNIDADE DE ANÁLISE E COLETA DE DADOS 

 
 
 
 

As unidades de análise do estudo foram 10 (dez) empresas situadas no município de 

Vitória da Conquista, Bahia, que dispõem de 100 (cem) ou mais funcionários. 

Com a finalidade de explorar o maior número possível de segmentos profissionais, 

optou-se por realizar o estudo em: 

 
 

 dois hipermercados; 
 

 duas concessionárias de veículos; 
 

 duas lojas de departamento; 
 

 duas industrias; e 
 

 duas Instituições de Ensino Superior. 
 
 
 

Para o levantamento dos dados, foi adotado o uso de questionário (Apêndice I) com os 

gestores de cada empresa. 

170 ANDRADE, Maria M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalho na 
graduação. 10ª Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 

171 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Ciência, técnica e arte: o desafio da pesquisa social. In: (Org.). Pesquisa 
social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. 
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Optou-se pelo questionário como o instrumento de pesquisa por entendê-lo mais 

adequado para o trabalho. O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por 

uma série de perguntas que deverão ser respondidas por escrito172. 

Na pesquisa realizada, o instrumento de avaliação foi desenvolvido com 5 (cinco) 

perguntas e enviado às empresas por e-mail e por contato físico. 

Por fim, analisaram-se os dados coletados e direcionou-se a pesquisa a uma conclusão 

comum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

172 LAKATOS, Eva M; MARCONI, Mariana de A. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
2008. 
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5. CAPÍTULO V - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 
 

Este capítulo propõe-se a analisar e descrever, à luz do referencial teórico, os 

resultados obtidos com a pesquisa realizada junto aos empregadores das 10 (dez) empresas 

selecionadas. Deste modo, inicialmente contextualizar-se-á o município de Vitória da 

Conquista, onde se localizam as empresas, e, posteriormente, traçar-se-á o conhecimento dos 

empregadores sobre a Lei das Cotas e, por fim, se tratará da percepção deles quanto à 

aplicabilidade e fiscalização da legislação. 

 
 
 
 
5. 1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA 

 
 
 
 
 

Com população estimada em 340.199 habitantes, o município de Vitória da Conquista, 

terceiro maior da Bahia, está situado na Região Sudoeste do Estado da Bahia e Sul do 

Nordeste do Brasil, aproximadamente a 509 km de distância da capital, Salvador, e 100 km da 

divisa com o estado de Minas Gerais173. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNDA. Disponivel em < 
http://ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/default.shtm>. Acesso em 10 de 
maio de 2015. 
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Figura 1: Localização do município de Vitória da Conquista. 
Fonte: Google, 2015 

 
 
 

Com uma economia de bens e serviços, Vitória da Conquista possui hoje um comércio 

forte e dinâmico, que engloba desde pequenos conjuntos comerciais até empresas de grande 

porte, como os Hipermercados GBarbosa, Hiper Bompreço, Atacadão e Assaí, e conta com 

dois Shopping Centers: o Shopping Conquista Sul174, de porte médio, e o Boulevard Shopping 

Vitória da Conquista, ainda em construção. 

 
 
 

174 O Shopping Conquista Sul é composto por lojas de comerciantes regionais e por grandes grupos como: C&A, 
Riachuelo, Marisa, GBarbosa, MCDonald‟s e etc. 
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O desenvolvimento econômico e social do município pode ser atestado pelos seguintes 

dados: o Índice de Desenvolvimento  Econômico  subiu  do  11º  lugar  no  ranking  baiano, 

em 1996, para 9º, em 2000. O Índice de Desenvolvimento Social deu um salto, passando do 

24º para o 6º lugar. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) também saltou do 30º lugar 

em1991 para 18º em 2000. Dos 20 melhores IDHs baianos, Vitória da Conquista foi o que 

mais melhorou. 

Vitória da Conquista se destaca, também, por ter um polo educacional privilegiado. 

Atualmente, conta com uma universidade estadual (UESB), duas federais (UFBA e IFBA) e 

oito particulares (FAINOR, FTC, UNOPAR, UCSal, UNIT, UNIP, Faculdade Maurício de 

Nassau e Faculdade Santo Agostinho), com cerca de 12 mil universitários 

Segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com alguma 

deficiência. Em Vitória da Conquista, estima-se que haja cerca de 70 mil pessoas com alguma 

deficiência. 

Assim, buscando garantir os direitos das pessoas com deficiência, criou-se no 

município o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, pela Lei Municipal Nº 1.845, 

de 19 de julho de 2012175. 

O órgão é composto por dez membros, entre representantes do governo municipal e da 

sociedade civil, e tem como finalidades definir a política municipal de interesse das pessoas 

com deficiência e promover atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, 

econômica, social e política dessa parcela da população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA. Lei Nº1.845. Disponível em 
http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/wp- 
content/uploads/CRIACAO_CONSELHO_PESSOACOMDEFICIENCIA.pdf. Acesso em 18 de maio de 2015. 



113 
 

 
 
 

5. 2 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O MERCADO DE TRABALHO    EM VITÓRIA 

DA CONQUISTA 

 
 
 
 

Com a finalidade de entender a realidade das empresas de Vitória da Conquista quanto 

ao cumprimento da Lei das Cotas176, será feita uma descrição reflexiva desse mercado formal 

de trabalho, suas contribuições para a empregabilidade das pessoas com deficiência e os 

reflexos no mundo do trabalho. 

O trabalho é peça fundamental na vida do indivíduo, pois é uma forma de promover 

suas potencialidades e habilidades, além de reintegrá-lo na sociedade, convivendo com outros 

indivíduos que, assim como ele, estarão trabalhando. Nesse sentido, Sassaki acrescenta que 

“as pessoas portadoras de deficiência têm a mesma relação com o trabalho que a sociedade 

dita  normal”  177.  Dessa  forma,  como  outras  pessoas,  elas  querem  exercer  uma atividade 

profissional, ter um salário que garanta o seu sustento e, mais do que isso, se sentirem úteis   e 
 

dignas na sociedade. 
 

Conforme se mencionou no quarto capítulo, item 5.2 – Unidade de Análise e Coleta de 

Dados –, foram selecionadas dez empresas de médio e grande porte de Vitória da Conquista 

para desenvolvimento da pesquisa. Visando a uma melhor compreensão e definição dessas 

empresas, questionou-se sobre a quantidade de funcionários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

176  Lei nº8.213. 
177 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: 
WVA, 2003a. 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 100 a 200 empregados 
 

de 201 a 500 empregados 
 

de 501 a 1000 empregados 
 

mais de 1001 empregados 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Quantidade de funcionários existente na empresa 
Fonte: Autor, 2014. 

 
 

Conforme o Gráfico 1, tomando como base o número de funcionários de cada empresa, 

verifica-se que todas as unidades de análise deste estudo enquadram-se na Reserva Legal ou 

Lei de Cotas, pois a Lei define que as empresas que têm de 100 a 200 empregados devem 

contratar 2% dos seus colaboradores pessoas com deficiência, como é o caso de 20% das 

empresas entrevistadas; já as empresas que têm entre 201 a 500 funcionários são obrigadas a 

contratar 3%, situação de 60% das entrevistadas; de 501 a 1000 funcionários, 4% , situação  

de 20% das entrevistadas, e, por fim, empresas com mais de 1001 funcionários devem ter  

mais de 5% do seu quadro de colaborados pessoas com deficiência – neste quesito, nenhuma 

empresa se enquadrou. 

Conforme já foi discutido no decorrer do trabalho, a Constituição de 1988 previu a 

reserva de percentual de vagas no setor público exclusivamente, em seu art. 37, VIII. 

Entretanto, foi o plano infraconstitucional que tratou da reserva de vagas no setor privado. 

A Lei 8.213/91, de natureza previdenciária, foi elaborada para regulamentar os Planos 

de Benefícios da Previdência Social, instituir os princípios que regem a Previdência Social, a 

formação de órgão competente, no caso o Conselho Nacional de Previdência Social   (CNPS), 

0%

20% 20% 

60% 
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determinar os beneficiários e seus direitos e deveres, listar os benefícios adquiridos através da 

Previdência Social, entre outras atribuições. 

Assim, considerando o grau de importância da Lei 8.213/91 para as pessoas com 

deficiência e a obrigatoriedade das empresas de acatá-la, questionou-se se elas tinham 

conhecimento da existência dessa Lei. 

 
 

0% 
 

Não 
Sim 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Conhecimento da Lei 8.213/91 pelas empresas 
Fonte: Autor, 2014. 

 
Todas as empresas responderam que têm conhecimento da Lei 8.213/91 (Gráfico 2). 

Todavia, salienta-se que uma empresa, em particular, como demonstrado no Gráfico 3, 

destacou que contrata pessoas com deficiência porque é obrigada a contratá-las. As demais 

empresas responderam que se sentem muito bem e que seus funcionários “especiais” são tão 

bons quanto os outros. 

100%
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Muito bem, são bons 
funcionários como os 
outros 

Sou obrigado a contratá-los 
 
 

Não gosto, não são bons 
funcionários 

 
 
 
 
 

Gráfico 3: Grau de Satisfação das empresas em relação aos funcionários com deficiência 
Fonte: Autor, 2014. 

 
 

As leis são feitas para serem aplicadas. Somente se justifica a não aplicação de uma 
norma jurídica se (a) for ela inconstitucional ou se (b) na casuística, ela ocasionar 
flagrante injustiça, em total descompasso com a finalidade social para que foi criada, 
pois é impossível ao legislador prever totalidade dos casos particulares e querer 
esgotar por completo a atividade criadora do aplicador do Direito. Cabe, pois, ao 
Juiz, intérprete e criador da norma no caso concreto, corrigir a situação não prevista, 
ou mal prevista, do contrário, não teria sentido a sua existência178. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 

Sim 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Empresas que possuem funcionários com algum tipo de deficiência 
Fonte: Autor, 2014. 

 
 
 

178 CARVALHO, Amilton Bueno de. A lei. O juiz. A juris n 39. P.138 apud MENDONÇA, Luiz Eduardo  
Amaral de. Lei de Contas. Pessoas com Deficiência a visão empresarial. SÃO Paulo, LTR, 2010, p.161. 
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Das empresas em estudo, 100% afirmaram ter funcionários com deficiência no seu 

quadro de colaboradores. Tal dado se dá em virtude de se enquadrarem na Lei das Cotas e 

obedecerem ao dispositivo legal. 

A Lei 8.213/91 conseguiu aumentar a participação de pessoas com deficiências no 

mercado de trabalho; todavia esta participação ainda é tímida, pois, apenas, aproximadamente, 

46% das vagas encontram-se ocupadas179. 

As dificuldades para conseguir contratar pessoas com deficiência fazem com que 

empresas em todo o Brasil sejam autuadas pelo Ministério Público do Trabalho por não 

conseguirem preencher o mínimo necessário de contratação de pessoal com deficiência. Em 

Vitória da Conquista, cada dia mais tem crescido o número de empregadores que apelam à 

justiça para não serem punidas pela não contratação de funcionários com deficiência. No ano 

de 2014, ao menos duas empresas ingressaram com mandados de segurança para justificar o 

não cumprimento da cota exigida por Lei. 

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2010 apenas 6% dos deficientes 
brasileiros podem atuar em alguma atividade laboral, além disso, as empresas  
sentem falta de um órgão especializado no fornecimento de um cadastro com dados 
essenciais que possam facilitar a contratação. 
Em números temos que 325 mil pessoas com deficiência se encontram empregadas 
atualmente, todavia, se todas as vagas estivessem preenchidas, este número subiria 
para 700 mil pessoas180. 

 
 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Vitória da Conquista, a baixa 

escolaridade e a falta de qualificação profissional são sugeridas pelos empresários como os 

principais motivos que impedem as contratações de pessoas com deficiência. 

Por outro lado, como as vagas oferecidas geralmente são para funções operacionais, 

os baixos salários acabam sendo pouco atrativos para os profissionais habilitados. 

 
179 Marconi, Rodrigo Nicolau. Direito net. Da contratação de pessoas com deficiencia. Acesso em 1 de maio de 
2015, disponível em < http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8274/Da-contratacao-de-pessoas-com- 
deficiencia>. 

 
180 Marconi, Rodrigo Nicolau. Direito net. Da contratação de pessoas com deficiência. Acesso em 1 de maio de 
2015, disponível em < http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8274/Da-contratacao-de-pessoas-com- 
deficiencia>. 
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Ainda, segundo o gerente regional do Ministério do Trabalho e Emprego, a maioria 

dos candidatos às vagas destinadas pela Lei das Cotas recebe benefício da Previdência, um 

direito que será perdido caso aceite o emprego. Se o salário não for maior, realmente não há 

vantagem em ficar com a vaga, preferindo ficar excluídos do mercado de trabalho. 

O raciocínio dos candidatos à vaga com deficiência é simples e de fácil 
compreensão. “Eu já vou ter sérias dificuldades de acessibilidade para chegar para 
trabalhar, seja nas ruas, no ônibus, metro ou até mesmo dentro das empresas; vou 
perder meu benefício previdenciário, substituindo por salário não tão distante  
daquele que eu já receberia mesmo sem trabalhar”. A resposta, quase sempre, é 
negativa. 
Desse modo, conclui-se que existe fundamento legal para que não se suprima o 
benefício previdenciário, pelo menos no início do contrato de trabalho, até que o 
mesmo “aprenda a pescar”, com base na interpretação teleológica do conceito de 
Assistência Social. Nessa hipótese, ter-se-ia resolvido um dos principais obstáculos 
encontrados pelas empresas na contratação de pessoas com deficiência para fins de 
preenchimento da conta legal181. 

 
 

A diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência 

(NAIPD) 182 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Rosilda Magalhães, 

destaca que os vencimentos de pessoas com deficiência estão, em média, entre um e dois 

salários mínimos e que “é muito difícil identificar alguma empresa em que deficientes 

exerçam cargos de liderança”. 

Outro entrave é a necessidade de adaptações na estrutura física das empresas, para que 

os espaços possam ser adequados ao trabalho e ao deslocamento desses profissionais. 

Dependendo da deficiência do trabalhador, o prédio precisa passar por ampla reforma de 

acessibilidade, como é o caso de cadeirantes. 

 
 

181 Revista Veja – “Pleno emprego – obrigadas por lei a reserva de cotas para deficientes, empresas não 
conseguem preencher vagas – falta mão de obra”. Editora Abril, edição de 31 de outubro de 2007. P.100 apud 
MENDONÇA, Luiz Eduardo Amaral de. Lei das cotas. Pessoas com deficiência a visão empresarial. São Paulo, 
LTR, 2010, p.179. 

 
182 O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência dos três campus da UESB (Vitória da 
Conquista, Jequié e Itapetinga – Bahia), foi gestado a partir da linha de pensamento que coincide com o aumento 
da demanda de candidatos ao vestibular, verificada a partir do ano de 2004, constituída especificamente por 
pessoas com deficiência (visual, auditiva, física e múltipla). 
Antes disso, o que havia eram ações isoladas de professores que colaboravam ou mantinham laços de relação 
com as instituições especializadas em Jequié, Vitória da Conquista e Itapetinga, tais como APAE (Associação de 
Pais e Amigos Excepcionais), LIONS (Escola de Educação Especial para atendimento a pessoa Surda), ACIDE 
(Associação Conquistense de Integração da Pessoa Deficiente), entre outros. 
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São necessárias rampas, banheiros com barras e assento adequado, portas mais largas 

e, até, elevadores, em alguns casos, o que custa caro. Por esse motivo, os cadeirantes estão 

entre os que mais encontram dificuldades para conseguir se inserir no mercado de trabalho. A 

Associação Conquistense de Integração do Deficiente (ACIDE) 183 avalia que os critérios para 

contratação, em muitos casos, são bastante rigorosos, mas pondera que, para se enquadrar   na 

lei, as organizações têm sido mais flexíveis. 
 

Para Glaucia Lopes184, o principal problema da reserva de vagas é a falta de estímulo 

do governo para que as empresas promovam novas contratações. E complementa que a 

admissão de pessoa com deficiência implica, normalmente, modificações arquitetônicas, 

aquisições de equipamentos adaptados, treinamento das pessoas com deficiência admitidas e 

dos empregados não portadores, para que saibam conviver e ajudar aquelas pessoas. 

O NAIPD da UESB também cita como obstáculo à inserção ou reinserção da pessoa 

com deficiência a ausência de treinamento específico para esse tipo de profissional, para que 

ele se adapte de forma mais rápida e plena às empresas. 

Observou-se, também, que algumas empresas vêm contratando pessoas com 

deficiência para a realização de qualquer atividade, sem nenhum critério. Há aquelas que 

chegam até a registrá-las como funcionárias, sem que as obrigue a realizar qualquer serviço  

ou exigir que frequentem o ambiente de trabalho. O objetivo é meramente o de evitar a 

autuação pelo não preenchimento das cotas estabelecidas pela legislação. Este quesito retoma 

o Gráfico 2, que demonstra que todas as empresas disseram conhecer a Lei 8.213/91 e que a 

respeitam, mas talvez algumas não a conheçam por inteiro para saber que essas pessoas 

 
 
 

183 A Acide - Associação Conquistense de Integração do Deficiente, existe há quase 25 anos em Vitória da 
Conquista e possui mais de 400 associados. Todos os dias vários deles frequentam a instituição para aulas de 
orientação e mobilidade, braile, escrita cursiva, artesanato, dentre outras atividades. A associação também luta 
pelos direitos dos portadores de deficiência. 

 
184 LOPES, Glaucia Gomes Vergara. A Inserção do Portador de Deficiência no Mercado de Trabalho: A 
Efetividade das Leis Brasileiras.São Paulo:LTr,2005.p.95 
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procuram emprego para mostrar suas habilidades e se tornarem iguais, úteis e independentes 

perante os outros da comunidade. 

Outra manobra usada pelas empresas são os investimentos e contribuições a 

instituições voltadas ao atendimento de pessoas com necessidades especiais, no anseio de 

evidenciar boa-fé, espírito de solidariedade, comprometimento com a causa e, principalmente, 

justificar o não cumprimento das cotas. Esses artifícios não têm escapado aos olhos dos 

auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho, que, ao averiguar as empresas, não 

deixam de constatar essas irregularidades e emitir o Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), por meio do qual as empresas ficam comprometidas com metas e prazos para o fiel 

cumprimento da Lei de Cotas, sob pena de serem alvo até de ações civis públicas. 

Este arcabouço normativo foi criado com o objetivo de incluir portadores de 

necessidades especiais no mercado de trabalho, no intuito de garantir-lhes o acesso ao  

trabalho e o direito de serem reconhecidos como cidadãos independentes e participativos. 

Portanto, é importante que as empresas em Vitória da Conquista, assim como em todo o país, 

respeitem essas pessoas, afinal elas também podem contribuir nas funções da empresa, no 

sistema previdenciário e, de maneira geral, realizar atividades como os colegas de trabalho. 

Os empregadores usualmente justificam o não cumprimento das cotas pela ausência de 

um número suficiente de pessoas devidamente qualificadas para trabalho, além dos altos 

investimentos com a adequação e adaptação dos ambientes às mais diversas necessidades 

dessas pessoas. No entanto, seja por preconceito, falta de informação, receio quanto ao valor 

dos investimentos, seja por mero descaso, algumas empresas vêm dando as costas ao 

cumprimento legal das cotas. 

Para que as empresas mudem essa atitude, é necessário deixar as distinções de lado e 

dispensar um tratamento igualitário a essas pessoas, mas respeitando suas limitações 

individuais. O termo inclusão pressupõe inserir uma pessoa diferente em um grupo de  iguais. 
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Já a integração consiste na inserção de uma pessoa diferente em um grupo onde todos são 

diferentes, partindo-se da premissa de que portador ou não de necessidades especiais, todos 

somos diferentes. 

Portanto, buscando verificar a aplicabilidade da Lei das Cotas, o Ministério Público do 

Trabalho vem fiscalizando as empresas no intuito de fazê-las cumprir as cotas destinadas às 

pessoas portadoras de necessidades especiais e reabilitadas. 

Com a segurança judicial, elas buscam se resguardar e evitar autuações, que podem 

custar caro: os valores variam de R$ 1.329,00 a R$ 132.916,00, de acordo com a quantidade 

de vagas não preenchidas. 

No ano de 2014, segundo dados do Ministério Público do Trabalho, 35 empresas 

foram multadas na região, de um total de cerca de duzentas fiscalizadas. Juntas, elas somaram 

158 vagas de trabalho que deveriam ter sido destinadas – e não foram – a pessoas com 

deficiência. 

Assim, buscando assimilar os dados e as informações obtidas junto ao Ministério 

Público do Trabalho, questionou-se às empresas em estudo quais as entidades que fiscalizam  

e defendem os direitos das pessoas com deficiência (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Entidades que fiscalizam e defendem os direitos dos deficientes nas empresas 
Fonte: Autor, 2014. 

 
 

Conforme esperado, 100% das empresas afirmaram ser fiscalizadas pelo Ministério 

Público do Trabalho. Tal informação apenas fortalece o trabalho desse órgão e reafirma a 

severidade com que a Lei das Cotas é aplicada e mantida; todavia, conforme descrito no 

decorrer do trabalho, muitas dificuldades são encontradas pelos empregadores no processo de 

contratação e manutenção dessas vagas. 

Ressalta-se, ainda, que 20% das empresas pesquisadas responderam que também são 

fiscalizadas por algumas entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, que 

também as procuram em busca de empregos para seus associados. Tal dado demonstra a 

responsabilidade adquirida pelas associações ou instituições de apoio à pessoa com 

deficiência, o que representa aumento na participação do processo de inclusão desses agentes 

nas empresas de Vitória da Conquista. 

A CF/88 e a Lei nº 8.213/91 (Lei da Previdência Social) são os principais, entre os 

muitos existentes, institutos que garantem a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho 
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em Vitória da Conquista e em todo o país, mediante a atuação dos auditores fiscais do MPT 

em processo educativo e de informação continuada e de imposição de multas coercitivas. 

Deve-se salientar que o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa no município de 

Vitória da Conquista despertou um fato muito interessante, que foi o aumento da procura por 

portadores de necessidades especiais para o mercado de trabalho. E, ainda, durante a pesquisa, 

algumas empresas confessaram que ocorrem verdadeiros leilões entre elas, quando, com 

melhores propostas financeiras, buscam captar de outras empresas que investiram na 

capacitação e qualificação dessas pessoas, o que faz gerar enorme insegurança quanto ao 

investimento na capacitação desse trabalhador. 

Algumas empresas pesquisadas também deixaram claro que, tão importante quanto a 

capacitação das pessoas com deficiência, é a preparação do ambiente de trabalho e a 

orientação dos demais funcionários que irão recepcioná-las e conviver com elas. De maneira 

geral, não se sabe como se portar perante uma pessoa com deficiência, tendo receio de 

oferecer ajuda ou até preconceito em conviver no mesmo ambiente de trabalho. O preconceito 

é comum em diversos ambientes, por isso cabe à empresa que está se preparando para 

contratar pessoas com deficiência qualificar seus funcionários para o recebimento delas. 

É de extrema importância para a empresa que pretende cumprir a legislação capacitar  

o setor de Recursos Humanos para que saiba conduzir essas questões com profissionalismo, 

verificar em quais áreas e atividades é possível empregá-las, identificar os tipos de 

necessidades especiais que melhor se adaptam às atividades da empresa, sem a necessidade de 

grandes investimentos, realizar projetos de capacitação e orientar, de forma adequada, os 

funcionários que terão convívio diário com o contratado. 

Para algumas cotas que são quase impossíveis de ser cumpridas, é importante lembrar 

que o MPT vem dando a atenção e credibilidade àquelas empresas que, embora não consigam 

cumprir  integralmente   a  cota,  demonstram   boa  vontade  e  empenho   no     recrutamento, 
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qualificação e valorização desse profissional, havendo, em muitos casos, anulação da 

incidência de multa ou mesmo ampliação do prazo do TAC. Também no Judiciário não é 

minoritário o entendimento de que a responsabilidade pelo efetivo cumprimento da lei  

também é do governo. 

Para que se possa pensar no efetivo cumprimento da legislação, é fato que as empresas 

devam investir em qualificação profissional das pessoas com necessidades especiais, 

condições de trabalho e conscientização social. Do mesmo modo, deve o MPT, quando da 

fiscalização as empresas, avaliar todo o contexto, não se prendendo a números, prazos ou 

percentuais, mas à própria essência da norma, que visa ao cumprimento da função social da 

empresa e preza por uma sociedade pluralista e solidária, que prima pelo valor do trabalho e 

repugna a discriminação de qualquer indivíduo. 

Deverá constar no contrato de trabalho que a contratação da pessoa com deficiência se 

deu pelo sistema de cotas, de acordo com o artigo 93, da Lei nº 8213/91, Lei nº 10.098/2000 e 

Decreto nº 3298/99, devendo o atestado médico que corrobora a deficiência ser apresentado 

junto com o Atestado Médico de Saúde Ocupacional e a Audiometria, no caso do deficiente 

auditivo, e do exame oftalmológico, quando se tratar de deficiente visual, devendo ser 

mantidos juntos no prontuário do empregado para efeito de constatação em eventual 

fiscalização. 

A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final do contrato 

por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo 

indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. 

Isso significa que, para que a dispensa de um empregado portador de deficiência ocorra de 

forma regular, antes de efetuar a demissão é necessário que a empresa contrate outro 

deficiente em seu lugar, sob pena de incorrer no risco de o deficiente dispensado pleitear, em 

juízo, a sua reintegração no emprego, além de indenização referente à remuneração mensal 
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recebida, pelo período de afastamento em que não houve a contratação de outro empregado 

em condições semelhantes. 

Dúvidas surgem, também, quando a empresa possui mais empregados portadores de 

deficiência do que o mínimo legal estipulado. Questiona-se de há necessidade de substituição 

para a demissão de algum deles. A teor da legislação em vigor, a imposição de contratação de 

um trabalhador em idênticas condições às do empregado que a empresa pretende dispensar 

tem por objetivo assegurar determinado percentual de portadores de deficiência física ou 

reabilitados dentro do quadro de trabalhadores de empreendimentos especificados legalmente. 

A configuração da ilicitude do ato de dispensa, apenas, não basta que o empregado demonstre 

sua condição de “trabalhador deficiente ou reabilitado” e a inexistência de outro trabalhador 

portador de necessidades especiais, previamente contratado para substituí-lo na empresa. 

Impõe-se, também, a demonstração de que a retirada daquele trabalhador, sem a prévia 

contratação de outro, importou no descumprimento do percentual mínimo a que se refere o 

caput do artigo 93 da Lei nº 8.213/91. Isso significa que a empresa está livre de tal condição, 

diante do quantitativo que permanece em seu quadro de empregados, nas condições 

especiais prescritas legalmente. 
 

Pela regulamentação, antes da aplicação de penalidade, está prevista a ação do Auditor 

Fiscal para a adaptação da empresa, inclusive com expressa formalização de termo de 

compromisso para o preenchimento de vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiências, 

de forma gradativa, com a adequação dos ambientes de trabalho. 

A contratação de profissionais com deficiência para o cumprimento da Lei de Cotas 

não pode ser feita, total ou parcialmente, por colaboradores que prestam serviços por meio de 

empresas terceirizadas, já que estes são empregados da prestadora de serviços, e não da 

empresa. 
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O município de Vitória da Conquista está se desenvolvendo economicamente e, com 

isso, está sujeita a mais rigor no cumprimento das leis e na fiscalização. É importante que os 

cidadãos e as empresas estejam cientes disso e cumpram seu papel na comunidade, pois a 

discussão em torno desse tema de tamanha importância perde seu valor quando se fecham os 

olhos para pessoas que só querem ser cidadãos com direitos e obrigações como qualquer outro 

e, para isso, a Lei 8.213/91, como as demais, devem ser cumpridas por todos a que ela se 

destina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 

A pesquisa realizada evidenciou que o Brasil dispõe de uma das mais avançadas 

legislações mundiais de proteção e apoio às pessoas com deficiência, embora ainda existam 

falhas na sua aplicação, especialmente para a inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho. 

A Lei de Cotas ou Lei de n° 8.213/91 precisa ser esclarecida e fortalecida para que 

haja a promoção da inclusão profissional, pois as pessoas com deficiência, com o 

desenvolvimento de suas aptidões e talentos, poderão obter renda própria, conquistar 

independência e melhorar a qualidade de vida. 

A partir do momento em que a pessoa com deficiência tiver capacitação profissional,  

as portas do mercado de trabalho estarão abertas para recebê-la, pois o profissional estará 

pronto para atender às exigências do mercado. Além disso, na capacitação são trabalhadas as 

habilidades, desenvolvidas as competências, focalizadas a apresentação e a autoestima, fatores 

importantes para o desenvolvimento do profissional. 

Identificou, ainda, que a decisão de admitir o profissional com deficiência está 

diretamente ligada a custo e benefício. As empresas que contratam esses profissionais, 

portanto, além de cumprir as obrigações da lei, esperam ter um retorno da mão de obra em  

que investiu. 

Além de garantir à pessoa com deficiência uma vaga no mercado de trabalho, as 

empresas devem proporcionar-lhe o bem-estar no trabalho, respeitando as suas limitações e 

promovendo o bom relacionamento com os demais profissionais. 

Portanto, se há pessoas com deficiência qualificadas no mercado de trabalho, a  

empresa irá contratá-las como qualquer outro profissional, pois é direito de todos ter um 
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trabalho digno, mas, reitera-se, é necessário que os órgãos competentes invistam na 

capacitação. 

Os resultados da pesquisa evidenciaram, ainda, que as empresas em estudo conhecem 

muito bem a proposta da legislação, as ações e os mecanismos exigidos para garantir a 

adaptação para a acessibilidade em todos os contextos de vida do trabalhador. Todas 

conhecem as penalidades que podem sofrer caso não cumpram a determinação legal, assim 

como têm ciência das possibilidades de liberação, por vias judiciais, de multas e encargos pela 

não contratação de pessoas deficientes em caso de não encontrarem candidatos para as vagas 

existentes. 

Essa “liberação” por vias judiciais apenas confirma a dificuldade que as empresas de 

Vitória da Conquista têm enfrentado na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, pois, se as escolas de ensino regular realizam parcialmente a inclusão dessas  

pessoas, a situação é pior no mercado de trabalho. 

Além de cumprir a lei, a contratação de pessoas com deficiência pode ser vista como 

estratégia das empresas que valorizam e respeitam o ser humano, primam pela cidadania e 

pela inclusão e buscam contribuir para uma sociedade melhor. 

A pesquisa verificou também que as empresas necessitam de mais apoio das 

autoridades governamentais, em âmbito municipal e estadual, uma vez que tais 

empreendimentos criam novos empregos de modo a inserir no mundo do trabalho indivíduos 

que se encontravam desempregados ou à margem do mercado. 

Corroborando  as  ideias  de Nascimento185, as  empresas  enfrentam  dificuldades para 
 

preencher as cotas, 
 
 
 

[...] pois não sabem ao certo que função ou cargo irão ocupar, oferecem algo 
incompatível com as habilidades apresentados pelos deficientes ou dão-lhes funções 

 
185 NASCIMENTO, E.; MIRANDA, T. A Educação e Profissionalização das Pessoas com Deficiência. Artigo 
Mestrado, UFBA, 2007, p.8. 
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nas quais desempenham ações repetitivas sem significado para eles. Outro aspecto 
importante é a preparação dos colaboradores para receber essa população, pois, em 
algumas pesquisas, a discriminação e o afastamento dos deficientes intelectuais por 
parte dos outros colegas de trabalho é fato marcante no cotidiano destas pessoas, é 
preciso também a criação de ferramentas que facilitem o trabalho dos deficientes 
intelectuais para o bom desempenho de suas funções. A falta de informação por 
parte das empresas prejudica ambos os lados. 

 
 

Vale salientar que o estudo intenta se traduzir em um incentivo, também, às pessoas 

com deficiência que ainda não descobriram, na Lei das Cotas ou nas ações afirmativas de 

inclusão, a possibilidade de superação social, autonomia, reconhecimento e geração de renda, 

não obstante as dificuldades enfrentadas. 

Todavia, o presente estudo não esgota as possibilidades de investigação acerca do 

tema, mas, certamente, contribui para a análise da questão e alimenta, com mais um passo, os 

que desejam pesquisar sobre o assunto em discussão. A expectativa da pesquisa foi de 

estimular a investigação futura sobre o tema, de modo a aprofundar o conhecimento sobre o 

assunto. 

Portanto, considerando-se as limitações encontradas, abre-se a possibilidade de 

pesquisas posteriores, como investigar a visão das pessoas com deficiência sobre a sua 

inserção no mercado de trabalho ou realizar um estudo comparativo entre o ponto de vista do 

empregador e do empregado186, identificando as diferenças e oportunidades oferecidas pela 

Lei das Cotas como fator de inclusão social e econômica. 

Por fim, conclui-se que a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho 

traz benefícios vários a diferentes atores sociais: 

Para a própria pessoa com deficiência, que tem a oportunidade de desenvolver sua 

independência e autonomia, melhorar a autoestima e a qualidade de vida, aumentar seu ciclo 

de amizades e ser valorizado pela família, com o reconhecimento de suas potencialidades. 

Para algumas empresas, que tiveram o trabalho em equipe renovado e com  

resultados otimizados, uma vez que a superação diária da pessoa com deficiência estimulou os 

186 Contratado através da Lei das Contas – Pessoa com deficiência 
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demais membros da equipe e incentivou o trabalho cooperativo. Além disso, ter pessoas com 

deficiência em seu quadro de colaboradores contribui para uma imagem positiva da empresa 

junto ao mercado e à sociedade. 

A toda a sociedade com a mudança do paradigma de que esse segmento social é 

improdutivo e incapaz. A oportunidade de conviver com pessoas que têm muitas histórias de 

superação faz refletir sobre as nossas vidas e pode contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa e inclusiva. Este é o sonho de quem já compreendeu que todos somos 

iguais e que todos merecem oportunidades, observadas as diferenças. 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO 
 
 

UNIVERSIDADE ESTÁGIO DE SÁ 
 
 
 
 
 

GESNER LOPES FERRAZ SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O MERCADO DE TRABALHO: OS DESAFIOS 

LEGAIS DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 
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UNIVERSIDADE ESTÁGIO DE SÁ 
 
 
 
 
 

GESNER LOPES FERRAZ SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
EMPRESA:   

 
 
NOME:   

 
 
FUNÇÃO:   

 
 
 
 
 
 
 

O IMPACTO DA LEI 8.213/91 NAS EMRESAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 
 
 

1) QUANTOS FUNCIONÁRIOS HÁ NA SUA EMPRESA? 

( ) até 200 funcionários 

( ) de 201 a 500 funcionários (

 ) de 501 a 1000 funcionários 

( ) de 1001 em diante funcionários 
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2) Você conhece a Lei 8.213/91? 

( ) sim 

( ) não 
 

3) Na sua empresa há funcionários com algum tipo de deficiência? 

( ) sim 

( ) não 
 

4) Como a empresa se sente em relação aos funcionários com deficiência? 

( ) Muito bem, são bons funcionários como os outros 

( ) Sou obrigado a contratá-los 
 

( ) Não gosto, não são bons funcionários 
 

5) Existe algum tipo de fiscalização em relação à Lei que defende o direito dos 
deficientes ao trabalho na sua empresa? 

 
( ) não 

 
( ) sim 

 
Se sim, qual?    


