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RESUMO 

O presente trabalho busca analisar o cenário e os desafios da inserção do portador de 

deficiência no Mercado de Trabalho. A partir de uma análise teórica, bebendo de fontes 

acadêmicas de diversas esferas, tais como jurídicas, históricas e sociológicas, busca-se 

amadurecer uma visão geral da situação e, durante esse exercício, uma análise crítica da 

aplicação desses conceitos. O estudo se dividirá em três capítulos. O primeiro busca conceituar 

o lugar ocupado pelo trabalho no sistema capitalista, a seletividade para o enquadramento do 

indivíduo nesse sistema e suas consequências sociais, relacionando com o processo de 

evolução na forma como a sociedade lida com essas consequências, inclusive do ponto de vista 

legal. O segundo fará a apresentação das formas de deficiências e as influências do arcabouço 

legal sobre a forma com que a Pessoa com Deficiência vem tendo garantida sua inserção no 

Mercado de Trabalho. Por fim, o terceiro busca identificar as medidas tomadas, na prática, 

para tentar garantir a efetiva realização das mencionadas garantias e os desafios a serem 

vencidos, ilustrados pela análise de um caso concreto. 

Dessa forma, pretende-se mapear a situação do deficiente ao longo da história e, 

posteriormente identificar formas e práticas que vêm sendo adotadas no Mercado de Trabalho 

para garantir sua inserção e, dessa forma, sua dignidade enquanto pessoa humana e sua plena 

inserção na sociedade. 

Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Lei de Cotas; Inclusão de Pessoas com Deficiência; 

Reabilitação; 
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INTRODUÇÃO 

 O Presente estudo tem enfoque nas implicações, dentro do Mercado de Trabalho, da 

inserção de Pessoas com Deficiência, sobretudo em face do arcabouço legal pertinente. Os 

questionamentos a serem levantados tangem, sobretudo, a inserção dos portadores dessas 

deficiências no Mercado de Trabalho, tendo como ponto de partida autores que tratam desse 

tema por diversos olhares, sobretudo jurídicos, históricos e sociais. 

 O objetivo inicial é analisar a maneira como se dá a inclusão das Pessoas com 

Deficiência no Mercado. O interesse para escrever sobre o tema veio de minha experiência 

própria, atuando junto ao setor jurídico de uma grande empresa de engenharia do Rio de 

Janeiro, de 2013 a 2015. Em meu escopo de trabalho estava, dentre outras atividades, prestar 

assistência para a área trabalhista, onde me deparei com a situação da regularização anual das 

cotas para deficientes físicos. Percebi durante esse procedimento, alguns aspectos 

interessantes de uma lei que, até então, era praticamente desconhecida para mim, podendo 

destacar, em primeiro lugar, sua relevância social seguida de outras consequências práticas, 

positivas e negativas, derivadas do próprio texto legal, suas interpretações e sua aplicação. 

 A partir da análise de material acadêmico, incluindo livros, artigos, legislação nacional 

e internacional, em paralelo com notícias e casos concretos levantados, busca-se compreender 

as dificuldades para que esses indivíduos sejam selecionados e inseridos dentro dos postos de 

trabalho, e como se dá a relação do Mercado com os deficientes, sua inclusão em seus setores 

e em suas demandas. Analisar como o arcabouço normativo e sua aplicação influenciam nessa 

relação; entender os diferentes graus de limitação trazidos pelas variadas formas de 

deficiência abrangidas pela lei, se as empresas têm, de fato, adotado uma postura ética a 

respeito dessa inclusão, ou se apenas limitam-se a cumprir obrigações legais; Como é vista a 

questão da proteção do deficiente no interior da própria empresa, seu tratamento, a proteção 

especial que o próprio empregador pode lhe dar internamente em relação às suas atividades.  

 Dessa forma, o estudo se divide em três capítulos. O primeiro tratará especificamente 

do Mercado de Trabalho, abordando sua estrutura, a partir da lógica do sistema capitalista, a 

inserção do indivíduo nessa estrutura, e os impactos sociais dessa inserção ou exclusão, 

fazendo um paralelo com as formas encontradas pela sociedade para lidar com essa situação, 

inclusive do ponto de vista legal e, sobretudo, no que tange à Pessoa com Deficiência. Será 

acompanhada a trajetória histórica da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, de 

forma geral e, especificamente, no Brasil. 

 Já o segundo capítulo abordará o progresso percebido no Mercado, fazendo uma 

reflexão a respeito da inclusão dos portadores de deficiência e da forma como se dá essa 

inserção. Fará, ainda, um estudo sobre diversos Modelos que buscaram definir a Concepção de 

Deficiência e como a legislação atua, efetivamente, para garantir o espaço do deficiente no 

Mercado de Trabalho. Além disso, fará uma abordagem sobre os principais empecilhos que 

dificultam a seleção e incorporação, pelas empresas, de deficientes em seus quadros. 

 O terceiro e último capítulo focará na problemática da situação, como se dá a atuação 

para garantir a efetiva aplicabilidade das garantias identificadas e seus principais desafios, 

falando especificamente sobre a atuação do Judiciário, do Ministério Público e sobre o 
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processo de reabilitação. Com a proposta de enriquecer o estudo, será apresentada coletânea 

jurisprudencial e, ao fim, a análise de um caso concreto. 

 A questão central será, portanto, a inclusão, das Pessoas com Deficiência no Mercado 

de Trabalho, sua absorção pelas Empresas Privadas e, por consequência, a Inclusão Social 

desse deficiente como reflexo desse movimento. O raciocínio será construído partindo de uma 

análise histórica, legal, e social que permita a melhor compreensão de como se chegou à 

situação atual, quais foram as conquistas, os eventuais retrocessos, enfim, como se deu a 

evolução da proteção e da tentativa de garantir dignidade dessas pessoas que carregam 

consigo necessidades tão especiais e a mais variada série de limitações. 
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1. MERCADO DE TRABALHO 

1.1 Análise do Mercado e seus Aspectos Sociais 

 

 Na antiguidade clássica, o trabalho foi, por muito tempo, ligado a algo penoso e 

pejorativo. A própria palavra vem do latim tripalium, instrumento de tortura utilizado pelos 

romanos contra os escravos e os pobres que não podiam pagar impostos. O conceito de 

trabalhar pode ser tanto ligado a essa palavra pela questão do suplício físico envolvido na 

atividade, quanto por sua extensão às atividades físicas produtivas realizadas pelos 

camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros, que eram, sobretudo, pobres ou escravos. O 

conceito foi popular durante a antiguidade e Idade Média e é, até hoje, citado frequentemente 

ao se analisar a história das relações de emprego. 

 Suzana Albornoz (2002, p.9), por outro lado, traz um conceito um pouco diferente do 

supramencionado. Para a autora, a palavra trabalho possui várias possíveis origens 

etimológicas, dentre elas o termo, também latino, laborare, ou seja, a ação do labor. Seria, 

portanto, uma condição de vida comum a homens e animais sujeitos à necessidade de prover 

a própria subsistência. Para o homem, enquanto ser que labora, tal atividade corresponde à 

elaboração de bens e utensílios artificiais, diferentes daqueles encontrados no ambiente 

natural. A ação do labor tem, dessa forma, ainda uma conotação de esforço corporal, mas 

também fica mais próxima daquele de ordem intelectual. 

 Para Marx, citado por Rodrigues (2012), trabalho seria o fruto de uma relação do 

homem com a natureza e também com o próprio homem, distinguido, dessa forma, dos 

demais animais e tendo como finalidade a supressão de suas próprias necessidades diante do 

meio. No mundo capitalista, que começa a surgir a partir da Revolução Industrial, o trabalho 

assume a forma específica do emprego assalariado. 

 O mercado relaciona aqueles que oferecem força de trabalho e aqueles que procuram 

força de trabalho num sistema típico, onde se negocia para determinar os preços e qualidades 

de determinada mercadoria. Tem como característica marcante a lei da oferta e da procura e a 

busca por inserção social. A qualificação, capacidade e conhecimento do trabalhador são, 

portanto, fontes primordiais para a inserção nesse sistema, formando padrões de exigência e 

critérios de seleção. 

 Nesse processo, determinados indivíduos acabam por não conseguir cumprir esses 

padrões, de forma que a inserção dá lugar à exclusão. O deficiente facilmente se enquadra 

nessa situação, pois, pela lógica, suas restrições acabam tornando-os escolhas menos 

competitivas para vender sua força de trabalho. Ao longo do processo histórico, a sociedade 

vem tentado, de diversas formas, lidar com esses excluídos. O mais comum sempre foi o 

assistencialismo de fora direta, normalmente liderado pela Igreja, e que se limitava a oferecer 

cuidados, alimento e abrigo para evitar que essas pessoas definhassem. 

 No Brasil, ao final do século XIX, o atendimento às pessoas com deficiência seguia um 

pouco dessa lógica, sendo feito através de organizações da sociedade civil, prestadoras de 

serviço ao Estado, baseadas em sistema de internação segregativo. Na década de 1950, essas 
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organizações mantinham seu atendimento, pois o Estado não assegurava o tratamento das 

Pessoas com Deficiência. Por meio de um modelo biomédico, essas organizações visavam à 

institucionalização através da intervenção clínica, atuando de forma paternalista, 

assistencialista e protecionista (BATISTA, 2004). 

 Nesse período, a crença da sociedade baseia-se na segregação das pessoas com 

deficiência como uma necessidade para realização do tratamento adequado, possuindo a 

noção de habilitá-la para um posterior convívio social. Isso decorre a partir da compreensão de 

que os deficientes não apresentariam condições iniciais de conviver harmoniosamente com o 

meio em que vivem, sendo fundamental educa-las ou moldá-las para seguirem as orientações 

de normalização da sociedade (BATISTA, 2004). 

 Houve, no entanto, um avanço no tratamento da deficiência, a partir do momento em 

que essas organizações iniciaram o processo de reabilitação. Porém, essa intervenção ainda 

permanecia com o escopo de tentar adaptar o indivíduo ao meio, numa lógica que o culpava 

por sua situação. Foi em 1960 que teve início o movimento de integração social, com a 

inserção das pessoas portadoras de deficiência através do projeto de ensino especial nas 

escolas regulares (BATISTA, 2004). Conforme Romeu Sassaki (2000, p.85) “a integração se 

contenta com o esforço unilateral das pessoas deficientes para ingressarem ou reingressarem 

na sociedade”. Por esse raciocínio, cabia ao deficiente buscar sua adaptação ao meio, para que 

pudesse garantir sua participação social. 

 O anterior processo de segregação, que se colocava como um intermediário à 

integração das Pessoas com Deficiência acabou por impossibilitar seu acesso às escolas 

regulares de ensino até a década de 1960. Em uma grave violação ao estado democrático de 

direito, que garante a convivência com a diversidade sem discriminação, os deficientes era 

mantidos nas instituições especializadas, o que prejudicava o convívio com a diferença. Isso 

tinha como consequência o fato de os não deficientes ficarem desacostumados com seu 

convívio, tratando-os de forma preconceituosa e exclusiva, como verdadeiros párias da 

sociedade. Por outro lado, tal segregação impossibilitava aos deficientes o desenvolvimento da 

autonomia individual, visto que, envolvidos pelo sistema paternalista, não tinham a 

oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de forma a auferir seu próprio sustento. 

 O que se pode perceber é o fato de as individualidades serem algo constante do ser 

humano, não entrando aqui no campo da condição de deficiente ou não. A luta pela igualdade 

sem a consideração dessas particularidades pode ocasionar segregação, a partir do momento 

em que não se respeitam essas diferenças e se tenta homogeneizar os cidadãos e seus direitos.  

 

 

1.2 As influências das demandas Legislativas 

 É possível identificar, ao longo do processo histórico, a crescente apreensão por 

avanços no intuito de garantir a igualdade de oportunidades e condições aos excluídos, dentre 

eles as Pessoas com Deficiência. Durante essa caminhada, os artifícios normativos foram algo 
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que sempre seguiu em conjunto com a evolução das formas de tentar solucionar a questão 

daqueles que não se encaixavam na lógica do Mercado. 

 Podemos citar como uma das primeiras situações em que direitos sociais foram 

formalizados num texto normativo, a Revolução Francesa. Nesse evento, o elemento de 

destaque foi a preocupação com o fim de privilégios exclusivos da nobreza e o acesso ao povo 

de direitos como participação política, além da igualdade de todos perante a lei, garantia do 

nascimento livre e liberdade de expressão. Foi nesse período que a Liberdade Econômica, a 

Livre Concorrência e o Direito à Propriedade Privada foram firmados, conquistas que foram 

fundamentais ao advento da burguesia, que sedimentou, mais tarde, o surgimento do modelo 

capitalista. 

 

 

 

 

Fica claro, no entanto, que tal instrumento acabou por servir apenas para incluir a 

burguesia na participação social de fato, e que os excluídos aqui só tiveram um 

reconhecimento de igualdade formal, mas não material, não havendo ainda nenhuma forma 

de garantir que essa igualdade fosse efetivamente implementada através de mecanismos que 

amenizassem as diferenças individuais. 

 A ideia de uma norma que garanta a plena participação social do indivíduo através de 

seu acesso ao trabalho foi sedimentada desde 1948, por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que reconheceu, em seu Artigo XXIII, o trabalho como direito de toda 

pessoa, sem qualquer distinção. Por meio do trabalho o indivíduo se reconhece como sujeito 

pertencente à sociedade, sendo assim uma necessidade a ser atendida de forma a gerar 

independência e liberdade, consequentemente garantindo o exercício da cidadania. Constitui-

se pertencente à categoria de cidadãos aquele que se encontra inserido no mercado de 

trabalho, e que por meio de sua atividade laboral é reconhecido socialmente e como sujeito 

produtivo (BATISTA, 2000)  

Em 1988, é promulgada, no Brasil, a Constituição Cidadã, considerada marco 

democrático na trajetória dos direitos civis, políticos e sociais, pois os mesmos passaram a ser 

assegurados, indiscriminadamente (ao menos em tese) para todos os cidadãos. O texto 

representa grande avanço para a inclusão dos deficientes, pois garante sua inserção em todas 

as políticas sociais e serviços públicos, além de finalmente trazer, de forma inovadora, a 

proteção de sua entrada no mercado de trabalho como um direito fundamental. 

 Tal caráter inovador consiste justamente no fato de determinar a proibição de 

qualquer tipo de discriminação referente à remuneração e a admissão de funcionários com 

deficiência. Além disso, promove a integração das pessoas com deficiência na vida comunitária 

por meio da habilitação e reabilitação laboral, de forma a garantir atendimento especializado a 

este segmento, bem como sua inserção, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

No mês de agosto de 1789, a Assembleia Constituinte cancelou todos os 

direitos feudais que existiam e promulgou a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Este importante documento trazia significativos 

avanços sociais, garantindo direitos iguais aos cidadãos, além de maior 

participação política para o povo. 
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 O movimento de inclusão no Brasil se inicia na década de 90, por conta de fortes 

influências advindas do plano internacional desde 1980. Sassaki (2000, p.85) faz um 

interessante contraponto entre os institutos da integração e da inclusão, ao afirmar que: 

 

 

 

 

 

 Dessa forma, a inclusão vem para promover a inserção das pessoas com deficiência 

numa sociedade de acordo com seus impedimentos, de modo que todos tenham acesso 

igualitário aos serviços fornecidos a partir das suas diferenças. Por conta de todo o processo 

histórico já elucidado, que envolve a lógica capitalista, a inserção do conceito de trabalho, a 

venda da força de mão-de-obra e a exclusão daqueles que não atendiam às exigências do 

Mercado, ocorreu por todo o mundo, um processo de segregação das Pessoas com Deficiência. 

No Brasil, conforme já mencionado, essa segregação desenvolveu-se para o processo de 

integração e, atualmente, perdura o modelo de inclusão social. 

 É importante frisar que a inclusão não se refere apenas ao segmento dos deficientes, 

mas sim, a todos aqueles envolvidos nesse processo de não enquadramento nos critérios de 

exigência e seleção, que compõe o conceito de Segregação Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inclusão, diferentemente da integração, não exige que o ônus da participação 

recaia apenas sobre as pessoas com deficiência e sim que seja dividido com a 

sociedade..... A inclusão requer mudanças fundamentais nos sistemas comuns 

da sociedade, de tal modo que todas as pessoas, deficientes ou não, estejam 

primeiro juntas, incluídas, para então realizar tudo – reabilitar-se, estudar, 

brincar, trabalhar, receber cuidados médicos, viajar, etc. 
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2. OS PROGRESSOS NO MERCADO DE TRABALHO 

2.1 As várias formas de Deficiência 

Para uma melhor compreensão da dimensão do entendimento que a sociedade tem 

sobre o deficiente, é preciso analisar como a própria deficiência foi percebida pela ótica 

cultural e social. Conforme foi possível verificar no capítulo anterior, a história traz consigo o 

fato de que, por muito tempo o deficiente foi visto como culpado por sua situação e, por conta 

disso, práticas segregacionais eram bastante comuns. 

 A abordagem dessa questão, segundo Rocha (2000), começa com a própria 

nomenclatura. Ser “portador” de necessidades especiais não significa estar sempre nessa 

condição. Portanto, a denominação “portador” é imprecisa. O termo ganha nova conotação 

simbólica dependendo do contexto em que se insere, e essa é a analise que se pretende fazer 

a seguir. 

 Pelo modelo biomédico, a concepção de deficiência baseia-se no entendimento de que 

deficiência é uma consequência da lesão existente em um indivíduo, sendo esta um objeto de 

tratamento médico. Esse modelo segue a abordagem tradicional da deficiência, no qual a 

mesma era tratada como um problema individual e não social (DINIZ, 2007). 

 Esse modelo biomédico tem como objetivo o tratamento dos corpos considerados 

anormais a partir de uma visão biológica. A visão que se tem do corpo e a do alvo de estudos 

científicos, passando a ser classificado de acordo com os saberes médicos, tendo como 

intervenção o tratamento clínico baseado em sua normalização. O indivíduo, passa a ser visto 

como vítima de sua própria tragédia pessoal, sendo sua deficiência uma mera forma de doença 

do corpo. Nesse caso, a função do profissional de saúde é reparar a desordem corporal, se 

modo que haja uma harmonia na funcionalidade do organismo, havendo a correção do desvio 

da normalidade (SAMPAIO & LUZ, 2009). 

 A própria OMS classifica a deficiência com base nessa perspectiva, o que evidencia a 

hegemonia desse modelo biomédico. As categorias de deficiência da OMS são definidas com 

referência nas definições biomédicas para categorizar essas deficiências juntamente com as 

demais doenças. Tal raciocínio fica evidente ao analisarmos a elaboração, em 1980, da 

Classificação Internacional de Lesão, Deficiência e Handicap (ICIDH). Nessa classificação, existe 

uma relação sequencial entre doença, lesão, deficiência e handicap1. 

 A lesão é determinada como “qualquer perda ou anormalidade psicológica, fisiológica 

ou anatômica de estrutura ou função”; deficiência é definida como “qualquer restrição ou falta 

resultante de uma lesão na habilidade de executar uma atividade de maneira ou da forma 

considerada normal para os seres humanos”; handicap é a “desvantagem individual, resultante 

de uma lesão ou deficiência, que limita ou dificulta o cumprimento do papel considerado 

normal” (DINIZ, 2007, p.42). Dessa forma, a deficiência é uma forma de desordem, 

consequência de uma doença ou desvio dos padrões estabelecidos como normais nas relações 

sociais. 

                                                           
1 O termo inglês Handicap significa desvantagem, obstáculo, dificuldade 
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 A ICIDH foi revisada no ano de 2001, passando a se denominar “Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF), diferenciando-se da anterior devido 

ao fato de ser incluída no domínio do campo da saúde de forma integrada – corpo x indivíduo x 

sociedade – além de trazer a compreensão de deficiência como sendo o conjunto de 

consequências negativas da relação entre indivíduos e o meio ao qual pertencem, analisando 

seus fatores conjunturais (DINIZ, 2007). 

 Um modelo de cunho mais político e social teve início na década de 70, no Reino 

Unido, liderado por deficientes em busca do rompimento do conceito biomédico. Desse modo, 

a deficiência passaria a não mais ser caracterizada somente pelos diagnósticos clínicos, mas 

também a ser observada como um fenômeno sociológico, possuindo intervenção estatal por 

meio de políticas públicas e descentralizando a deficiência dos saberes médicos. A Liga dos 

Lesados Físicos Contra a Segregação (UPIAS), a qual introduziu a concepção do modelo social 

nos estudos da deficiência, retirando do indivíduo a responsabilidade da opressão sofrida, 

apontando a incapacidade da sociedade em conviver com a diversidade (DINIZ,2007) 

 Para esse modelo, a deficiência é o reconhecimento de um corpo lesionado, que, 

portanto, necessita de cuidados médicos, contudo, essa lesão não implica em restringir a 

participação do indivíduo na sociedade. Esta segregação é, na verdade, oriunda da estrutura 

da sociedade, que impõe uma opressão ao deficiente, pelo fato do mesmo ser um desvio do 

padrão da normalidade, construindo uma ideologia de humilhação e segregação (DINIZ,2007). 

 Sassaki (2000, p.84), afirma que a segregação realizada por parte da sociedade para 

com as pessoas com deficiência, de acordo com o modelo social, estabelece que: 

 

  

 

 

 Pastore (2000) destaca o papel da sociedade como instrumento fundamental para 

definir as categorias de deficiência, a partir do momento em que esta acaba sendo 

corresponsável em limitar ou ampliar a participação dos deficientes no convívio social e 

trabalhista. O autor também afirma que “quando as barreiras são grandes e as oportunidades 

pequenas... é uma maneira deficiente de tratar as pessoas eficientes” (PASTORE,2000, p.14). 

Logo, não é a pessoa com deficiência que apresenta limitação gerada pela lesão, mas, na 

verdade, o problema está na sociedade, que não se adaptou a fim de atender às demandas dos 

grupos diversos que a ela pertencem. 

 Para Diniz (2007), deficiência é uma variação da forma corporal de um indivíduo, sendo 

considerado um estilo de vida, o qual necessita que lhe seja fornecido às devidas condições a 

fim de que possa garantir a sua existência. Para a autora, não é a lesão que gera a deficiência, 

mas sim, os contextos sociais que permanecem insensíveis à diversidade, de modo que não de 

adequam a fim de atender às diferenças existentes na sociedade. Esta visão da deficiência 

desafia a sociedade a repensar seus valores acerca de normalidade e dos valores biomédicos. 

... ficou claro que a sociedade, com suas barreiras arquitetônicas, 

programáticas e atitudinais, impede inadvertida ou deliberadamente a 

participação plena das pessoas deficientes em seus ambientes físicos e 

sociais, exceto quando estas pessoas demonstrem estar em condições de 

conviver de acordo com os hoje (questionáveis) padrões da normalidade e de 

poder dar a sua contribuição à sociedade. 
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Ressalta-se que, para Diniz, a defesa da deficiência como estilo de vida não desconsidera a 

necessidade de cuidados médicos, apontando que o estudo da deficiência deve superar a 

medicalização, no intuito de ser alvo de intervenção estatal, por meio da promoção de 

políticas públicas que atendam às necessidades desse grupo social. 

 Partilhando dessa visão social de deficiência, a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada em 2007, foi considerada um grande avanço 

no que tange os textos internacionais de direitos humanos referentes à temática da 

deficiência. Tal convenção possui princípios da Carta das Nações Unidas de Declaração dos 

Direitos Humanos, reconhecendo que a deficiência é a diversidade da existência humana, 

sendo a pessoa com deficiência sujeito de direitos e liberdades fundamentais sem 

discriminação. A Convenção possui o propósito de promover, assegurar e proteger o pleno 

exercício equitativo de todos os direitos das pessoas com deficiência. 

 Durante a construção histórica da deficiência, foram utilizadas variadas terminologias 

para conceituar os portadores dessas necessidades especiais. Na política grega e na medicina 

costumava-se usar o termo “idiota”, referindo-se aos seres que não podiam participar das 

ações coletivas, não possuindo, portanto, o reconhecimento de cidadãos. No italiano básico, a 

palavra cretino – derivada de cristiano, que se referia a “homem qualquer” ou “pobre coitado” 

(BATISTA, 2004). Além desses termos, outros pejorativos como “retardado”, “imbecil”, 

“demente”, foram utilizados para referir-se às Pessoas com Deficiência. Segundo Gugel (2006), 

estes termos representavam a essência de seres socialmente sem utilidade e dispensáveis no 

cotidiano da sociedade. 

 Com a multiplicidade atual de conceitos, decorrente da preocupação em formular 

terminologias que não tragam uma carga preconceituosa, o que foi fortemente defendido 

pelos movimentos sociais como forma de não expressar preconceitos ou que venham a 

ocasionar constrangimento à população. As palavras acabam se tornando meios pelos quais os 

indivíduos refletem a cultura que adquiriram na sociedade, baseados em padrões 

determinados nas suas relações sociais, exprimindo os valores coletivos (RIBAS, 1983). De 

acordo com o modelo social, o termo “deficiente” determina a identidade do sujeito, sendo 

que o uso do termo deficiente expressa que a deficiência pertence ao indivíduo, como algo 

constitutivo à sua identidade, logo, passa a ser uma característica que pertence à sociedade 

com um todo.  Já o termo “Pessoa com Deficiência” assemelha-se ao pensamento 

supramencionado, sendo, contudo, utilizada pelos pensadores americanos, por conta da 

diferença em sua compreensão política e teórica (DINIZ, 2007). 

 Para Gugel (2006), as categorias de deficiência, visam identificar o destinatário da 

norma, a fim de estabelecer quais indivíduos se enquadram no tratamento legal. As categorias 

de deficiência identificam os tipos de deficiência existentes, caracterizando suas 

especificidades, delimitando-as de acordo com os diversos graus de comprometimento das 

funções biológicas. As categorias de deficiência trazidas ao ordenamento jurídico brasileiro 

pelo Decreto 5296/04 são evidentemente orientadas por meio do modelo médico, 

determinando as funções biológicas do corpo, enquadrando-as em categorias. Esta 

compreensão de categorias não se orienta pelo modelo social, pois segue a lógica da 
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normalidade do indivíduo, conceituando a deficiência de maneira individualizada e restrita à 

concepção biomédica, sem, contudo, analisar sua totalidade. 

 O mencionado Decreto (BRASIL 2004) considera, em seu Art. 5º, § 1º, incisos I e II, os 

seguintes conceitos: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gugel (2006) ressalta que o reconhecimento legal da ostomia e do nanismo como 

deficiências físicas é pioneiro no Brasil, o que facilitou a formulação de políticas públicas para 

a) deficiência  física: 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, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 

de funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 

Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz; 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; 

os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores; 

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas 

ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

1.comunicação 

2. cuidado pessoal; 

3. habilidades sociais; 

4. utilização dos recursos da comunidade; 

5. saúde e segurança; 

6. habilidades acadêmicas; 

7. lazer; e 

8. trabaho; 

e) deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências; e 

II – pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa portadora de deficiência tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. 
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as condições de trabalho deste segmento, com a adaptação do espaço físico do ambiente 

laboral, bem como viabilizando a acessibilidade nos espaços públicos. 

 

2.2 Inserção do Deficiente no Mercado de Trabalho 

 Um forte movimento político pela reabilitação das Pessoas com Deficiência ao meio 

social, em razão das condições sociais e práticas envolvidas, resultou na criação da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919, para tratar, dentre outros temas, da 

reabilitação das pessoas para o trabalho, inclusive das Pessoas com Deficiência. Essa entidade 

está ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) e sua proposta baseia-se numa legislação 

internacional, resultando das reflexões econômicas e culturais. 

 A criação deste órgão teve como princípio a busca de melhores condições políticas, 

econômicas e humanas para atravessar o momento histórico da I Guerra Mundial. Ainda, por 

meio da OIT, busca-se o equilíbrio entre eficiência econômica e viabilidade social no processo 

de globalização. 

 As Pessoas com Deficiência tendem a ter maior dificuldade quanto à inclusão social, 

por características culturais da sociedade e por padrões de normalidade que são instituídos 

pelos sistemas, o que pode fazer variar o grau de dificuldade que essas pessoas irão enfrentar 

em ter acesso às instituições de ensino, trabalho e demais segmentos da sociedade. Dessa 

forma, a concepção de deficiência abordada na legislação de um país influencia as políticas 

públicas a serem formuladas e executadas. No Brasil, ainda há, conforme já demonstrado, o 

predomínio do modelo médico nos aparatos legais, individualizando a deficiência. Contudo, 

com a introdução do modelo social em algumas legislações, há a influência no aumento de 

políticas voltadas às pessoas com deficiência, a fim de que sejam atendidas as demandas desse 

segmento (VASCONCELLOS, 2009). 

 O Decreto 3298/99 conceitua em seu art. 3º, inciso I, a deficiência como sendo “toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 

para o ser humano” (BRASIL, 1999). Segundo Gugel (2006), esta conceituação, que 

regulamentou a Lei 7.853/89, seguiu a visão estabelecida pela Organização Muncial de Saúde 

em 1989, por meio da Classificação Internacional de Lesão, Deficiência e Handicap (CIDID), 

contudo, a concepção foi mal interpretada pelo Poder Executivo brasileiro, pois relaciona 

deficiência à doença, e incapacidade para o trabalho e à vida autônoma. Além disso, esse 

Decreto retrata uma visão da normalização do indivíduo, baseando-se no modelo biomédico 

de deficiência, com o intuito de aproximar as pessoas com deficiência aos padrões 

estabelecidos pela sociedade por meio do tratamento institucional. 

 Gugel (2006), afirma que a concepção de deficiência abordada no Decreto foi revogada 

com o Decreto Legislativo 3.956/01 que conceitua deficiência como “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 social”, sendo esta a definição utilizada atualmente nas legislações. (BRASIL, 
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2001). Este conceito baseia-se no modelo social de deficiência, pois considera que as 

limitações impostas às pessoas com deficiência são também definidas pelo meio, ou seja, o 

ambiente externo influencia no desenvolvimento das habilidades das pessoas deste segmento. 

 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz como 

definição de pessoa com deficiência como sendo “aquelas que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas” (ONU, 2007). Atualmente, legitimando a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o Decreto Nº 6949/09 reconhece 

“que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre 

pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena 

e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas” (ONU, 2007). Esta concepção aproxima-se do modelo social de deficiência, a 

partir do momento em que integra a análise biológica e social do indivíduo. 

 Portanto, constata-se que há um avanço nos aparatos legais brasileiros quanto à 

aproximação do conceito de deficiência ao modelo social, contudo, ressalta-se que é 

necessário um maior avanço na compreensão da deficiência como sendo uma área de 

intervenção Estatal e não apenas individual e familiar, de modo que sejam elaboradas políticas 

públicas que priorizem a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. 

 De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2006, p. 231), o 

mercado de trabalho define-se por ser “... um espaço de socialização do indivíduo. O trabalho 

tem em sua essência um valor social que o acompanha desde as sociedades humanas mais 

primitivas”. O trabalho vai além da lógica econômica, sendo relacionado com as relações 

sociais estabelecidas na sociedade. As ações obtidas por meio do trabalho são fundamentais 

para que haja a interação do indivíduo com o meio. Aranha (2003), afirma que a relação de 

trabalho desenvolvida pelo homem o modifica, por meio da transformação e construção de 

sua identidade nos âmbitos pessoal e social, determinando sua autoestima e consciência de 

cidadania. 

 As normas legais referentes ao direito do trabalho da Pessoa com deficiência ganham 

visibilidade a partir da Convenção nº 159/83 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

onde foi garantido que as políticas voltadas a este segmento deviam basear-se na reabilitação 

profissional a todas as categorias de deficiência, de modo a promover oportunidades de 

emprego para esses profissionais no mercado de trabalho. Referente à inclusão das pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho, a Constituição Federal de 1988, garante em seu art. 

37, Inciso VIII, a reserva de um percentual de vagas em empregos púbicos para as pessoas com 

deficiência. Em 1989, promulga-se a Lei 7853/89 referente ao Direito das Pessoas Portadoras 

de Deficiência, a qual garante a adoção de uma legislação que reserva vagas no mercado de 

trabalho, voltadas às pessoas com deficiência tanto no setor público quanto no privado. 

Ressalte-se, ainda, a proibição de impedir a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho 

por causa de sua deficiência. Nesta mesma Lei, cria-se a Coordenadoria Nacional para a 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), cujo objetivo é disponibilizar a 

concretização da referida legislação. Ademais, essa lei garante o apoio governamental à 
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formação profissional, por meio do acesso aos serviços, inserindo aos cursos regulares 

destinados à capacitação. 

 A Lei 8112/90 garante 20% do total de vagas a serem preenchidas à inclusão das 

pessoas com deficiência em concursos públicos. Além disso, é concedido ao trabalhador 

horário flexível de trabalho, quando confirmada necessidade pela junta médica oficial. Com 

fundamento no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998, foi 

promulgada a Lei 8213/91, referente à Lei de Cotas – ao âmbito privado de contratação – 

caracterizada como uma ação afirmativa que possui a finalidade de romper com as políticas 

assistencialistas desenvolvidas às Pessoas com Deficiências, a fim de fornecer igualdade de 

oportunidades de acordo com as diferenças existentes na sociedade (MTE, 2009). 

 O principal objetivo da Reserva Legal de Cotas é a garantia de acesso ao mercado de 

trabalho à Pessoa com Deficiência, para que possam obter meios de competir em igualdade de 

condições com os demais profissionais. Assim, estabelece que as empresas privadas cujos 

quadros corporativos compreendam 100 (cem) ou mais funcionários devem destinar parte de 

suas vagas às Pessoas com Deficiência2 De acordo com a Lei 8.213/91, em seu art. 93, essas 

empresas se obrigam a preencher seus postos com o percentual de 2% (dois por cento) a 5% 

(cinco por cento) de pessoas reabilitadas ao trabalho ou Pessoas com Deficiência habilitadas. 

Caso a empresa possua até 200 empregados, a cota será de 2% (dois por cento); caso possua 

de 201 a 501, a cota será de 3% (três por cento); se o número de empregados for de 501 a 

1.000, será referente a 4% (quatro por cento) e, por fim, empresas que possuam mais de 1.001 

empregados, deverão cumprir a cota de 5%. 

 O Decreto 914/93, institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, que apresenta em seu Capítulo III, Art. VIII, as diretrizes de promover à Pessoa 

com Deficiência capacitação necessária para sua inserção no Mercado de Trabalho, além de 

criar ações com o objetivo de formar vagas de emprego com o escopo de absorver esses 

profissionais. O Decreto 3298/99, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, que, segundo Batista (2004) é considerado um avanço quanto ao 

objetivo de incluir essas pessoas nas políticas sociais. No aspecto do trabalho, o Decreto 

introduziu o conceito de reabilitação e habilitação profissional para as Pessoas com Deficiência 

que estejam no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), seja como habilitadas, ou não, com 

a intenção de lhes oferecer qualificação profissional. 

 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como 

seu Protocolo Facultativo, foi incorporada oficialmente ao ordenamento jurídico brasileiro 

através da assinatura do Decreto 6.949/09. No artigo 27 desse documento, é reconhecido o 

direito das pessoas com deficiência ao acesso ao trabalho, em igualdade de oportunidade com 

os demais cidadãos. O trabalhador tem o direito de escolher livremente esse trabalho, 

devendo ser um local inclusivo e que garanta a devida acessibilidade às diferentes formas de 

restrição das Pessoas com Deficiência. O Decreto proíbe a discriminação na contratação de 

                                                           
2 O Art. 2º da CLT considera empregador a empresa, individual ou coletiva que assalaria e dirige a 
prestação pessoal de serviço. O §1º desse artigo equipara ao empregador, para os efeitos exclusivos da 
relação de emprego, os profissionais liberais, instituições beneficentes ou sem fins lucrativos e 
associações recreativas que admitirem trabalhadores como empregados. 
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trabalhadores por conta de deficiências, não podendo haver qualquer distinção em sua 

remuneração, em seu acesso aos direitos trabalhistas e a seu direito de organização sindical. 

 O Decreto 6.949/09 ainda possibilita a inserção no Mercado de Trabalho desses 

profissionais portadores de deficiência, após o recebimento de treinamento profissional 

adequado ao desempenho de sua atividade. Outro ponto importante é a atenção que a norma 

chama para a necessidade da promoção de oportunidades de emprego e progressão na 

carreira profissional das Pessoas com Deficiência, além de garantir a assistência a esses 

profissionais quando estão buscando trabalho. O Decreto reforça ainda o provimento de 

cargos nos setores privado e público, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e 

também o trabalho autônomo. 

 Resta claro que o arcabouço normativo brasileiro não carece de garantias formais aos 

direitos dos deficientes. Entretanto, na prática, muitas vezes essas pessoas não conseguem 

fazer valer seus direitos e ter a inserção por eles em tese assegurada. Um dos motivos é o alto 

custo demandado para que os empregadores possam proporcionar essa inclusão, por conta 

das medidas de acessibilidade a serem implementadas. Batista (2000, p. 54), ao falar do ponto 

de vista do empregador, afirma que “a ocupação de um trabalhador só lhe interessa na 

medida em que sua produtividade signifique lucro”. Por esse raciocínio, podemos perceber 

ainda a existência do pensamento surgido durante o processo histórico de formação do 

sistema capitalista de que a seleção quanto ao trabalhador prende-se, primordialmente, à sua 

capacidade de gerar lucro com sua produtividade, e que os deficientes, portanto, não teriam 

essa capacidade de compensar seu custo. Aranha (2003), aborda o fato da necessidade de 

alterações no ambiente laboral ser mínima, conforme demonstrado em experiências quanto à 

inserção de deficientes, de modo que muitas vezes a onerosidade será muito baixa e que uma 

mera reorganização do ambiente físico pode bastar para que o espaço se torne adequado. 

 Nas palavras de Sassaki (2009, p.2), 

 

 

 

 

 

 Além do problema da acessibilidade, a baixa qualificação também representa grande 

obstáculo à inserção das pessoas com deficiência no mercado. Conforme Pastore (2000),  o 

acesso adequado à escolaridade e qualificação por parte dos deficientes é de fato 

determinante para seu acesso aos postos de trabalho. 

 Ao tratar da qualificação profissional das Pessoas com deficiência, Sassaki (2000) 

menciona que de 1950 a 1970, as Pessoas com Deficiência eram reabilitadas profissionalmente 

através de centros médicos, onde também recebiam complementação em sua educação 

A acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que desejamos 

ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana. 

Se a acessibilidade for (ou tiver sido) projetada sob os princípios 

do desenho universal, ela beneficia todas as pessoas, tenham ou 

não qualquer tipo de deficiência. 
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escolar. Dessa forma, todo o procedimento de reabilitação era restrito a instituições divididas 

pelos tipos de deficiência apresentados (SASSAKI, 2000). 

 Os primeiros cursos profissionalizantes, segundo BATISTA (2000), foram 

implementados pelas instituições especializadas em atender aos deficientes, muitas vezes não 

estando devidamente preparadas para tal atividade. Os programas eram majoritariamente de 

caráter terapêutico, não havendo o enfoque de inserir essas pessoas no Mercado de Trabalho. 

Tais instituições só vieram a adotar uma postura de maior preocupação e investimento na 

qualificação desses profissionais mais recentemente. 

 Na década de 80, surgem novas instituições privadas que trazem maior diversificação 

nesse processo de qualificação do deficiente. Essas entidades promoveram serviços de 

profissionalização, juntamente com programas governamentais com o objetivo de encaminhar 

esses profissionais ao Mercado de Trabalho (SASSAKI, 2000). Paralelo a isso, mais cursos 

profissionalizantes começaram a ser ofertados, de forma a atender as demandas do Mercado e 

permitir às Pessoas com Deficiência igualdade de oportunidades. Nesse período cresce 

também o debate acerca dessa oferta de capacitação profissional aos deficientes. 

 Por conta desse movimento, surgem os conceitos ligados à habilitação profissional 

propriamente dita da Pessoa com Deficiência. Hoje, as instituições especializadas já tendem a 

se denominar como instituições de “capacitação ou qualificação profissional”. Ao contrário do 

que se via até 1970, o objetivo passa a ser adquirir habilidades e conhecimento que tornem o 

indivíduo capaz de exercer uma função profissional, aliada à obtenção de qualidades pessoais, 

bem como noções sobre o próprio Mercado de Trabalho. Dentre essas habilidades é possível 

destacar qualidades de administração e capacidade de gestão, que auxiliam no desempenho 

de quaisquer outras atividades no que tange ao trabalho (SASSAKI, 2000). 

 O conceito de qualificação é bastante amplo e variado. Um estudo desenvolvido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2005, p.10), define como uma “relação social 

construída pela interação dos agentes sociais do trabalho em torno da propriedade, significado 

e uso do conhecimento construído no e pelo trabalho”. Tal estudo ressalta que o conceito 

surge a partir de uma interdependência entre educação e trabalho, sendo a qualificação um 

elemento construído no seio da sociedade e que está intimamente ligada à força de trabalho, 

sua produção e reprodução, promovendo a possibilidade de inclusão desses profissionais no 

Mercado. 

 Inclusão significa garantir a aquisição de direitos, com base em atitudes a serem 

tomadas pela sociedade para que as diferenças sejam abrangidas por esses direitos. É 

importante implantar mecanismos, como cursos de qualificação e profissionalização que 

garantam, através de sua qualidade, condições para que o deficiente possa competir com 

igualdade no Mercado de Trabalho. Batista (2000, p. 21) ressalta a urgência dessa necessidade, 

ao afirmar que “no mundo atual, se nem mesmo os qualificados garantem sua colocação, os 

trabalhadores sem qualificação terão poucas chances de empregabilidade”. Dessa forma, a 

inclusão não pretende negar nenhuma desigualdade, mas sim permitir que desiguais vivam da 

forma mais equilibrada possível. 
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 Conforme exposto, a educação não deve ser vista de forma independente do processo 

de produção, pois a qualificação profissional é elemento crucial para a inserção no Mercado. 

Para formar profissionais capacitados, é necessário ir além do já mencionado modelo 

biomédico, que baseia o tratamento do sujeito no conceito de normalização. É necessário 

ainda romper alguns vícios da educação especial, pois a mesma pode vir a gerar uma situação 

que, segundo Batista (2000) mantém o indivíduo numa posição de infantilidade. Portanto, a 

qualificação deverá se basear num método que busque a edificação de indivíduos proativos, 

que tenham realmente iguais condições de competir no Mercado, participar, serem criativos e 

desvinculado de práticas repetitivas ou alienantes. 

 A qualificação obtida pelo profissional deficiente é um ponto tão ou mais relevante do 

que o número de vagas em oferta. Para Batista (2000) a baixa adesão no Mercado de Trabalho 

é uma consequência direta da carência na formação dos deficientes. O Mercado passa por 

mudanças estruturais nos processos de produção e requer, para tanto, profissionais que 

possuam dinamismo, flexibilidade e outras características. Para a autora, essa carência é fator 

crucial, talvez um dos mais relevantes para a ocorrência da exclusão no acesso dessas pessoas 

aos postos de trabalho. 

 De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2006), a escolaridade é um dos fatores primordiais para que um indivíduo se desenvolva 

no mercado de trabalho, sendo uma forma de tornar universal o acesso ao emprego. Aqueles 

que não conseguem acesso à escola, serão relegados a uma posição de quase nenhuma 

mobilidade ocupacional, além de baixas condições de renda. 

 Conforme estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2003), a taxa de 

pessoas analfabetas no mercado de trabalho que não são portadoras de deficiência era, na 

época da pesquisa, de 1,86%, contra 3,25% de deficientes. Comparando com as pessoas que 

tem escolaridade de 0 a 4 anos, os números já alteram para 31,20% contra 33,37%. E a 

diferença cai ainda mais para trabalhadores que estudaram de 8 a 12 anos, pois passa para 

31,18% contra 30,69%. Esses números demonstram que o fato de o deficiente possuir o grau 

de escolaridade exigido pelo Mercado, as oportunidades para sua inclusão tendem a surgir de 

forma muito mais frequente. 

 Entretanto, esses são números totais, não sendo divididos pela categoria de 

deficiência. Dessa forma, não é possível identificar aqui quais são as limitações que têm mais 

dificuldade de acesso ao mercado, seja sob o aspecto de custos para acessibilidade, seja sob a 

existência de maiores obstáculos à sua qualificação, não faz diferença entre deficiências físicas, 

auditivas, visuais e mentais. 
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3. MECANISMOS DE EFETIVAÇÃO DA INCLUSÃO, CAPACITAÇÃO E ACESSIBILIDADE  

3.1 A Atuação do Judiciário e do Ministério Público 

Os dois capítulos anteriores se preocuparam e fazer uma análise panorâmica, com uma 

linha de evolução histórica no primeiro e um segundo abordando conceitos e o arcabouço 

normativo deles derivado visando garantir a inclusão, além da descrição dos principais 

obstáculos e pontos de enfoque para essa inclusão se concretizar. Dentre essas normas, o 

Decreto 6949/09 tratou enfaticamente da questão da capacitação e da acessibilidade para 

permitir uma inclusão de fato e das dificuldades nessa capacitação e acessibilidade. 

Agora, o último capítulo pretende demonstrar, inclusive com exemplos 

jurisprudenciais, como se dá a atuação do Judiciário e do Ministério Público, na importante 

missão de minimizar os obstáculos demonstrados no capítulo II e garantir que haja a inclusão 

da melhor forma possível, de modo a garantir a efetividade da lei em assegurar a entrada do 

deficiente no mercado e suas possibilidades de ascensão profissional.  

 A já mencionada Lei 7853/89 atribui, em seu art. 2º a necessidade do Poder Público e 

de seus órgãos assegurarem ao deficiente o pleno exercício de seus Direitos básicos, incluindo 

educação, saúde, trabalho, lazer, previdência social, amparo à infância e à maternidade, e 

outros que propiciem seu bem-estar social e econômico como garantem a Constituição 

Federal e  demais leis. 

 O próprio texto da Carta Magna, aliás, já traz instrumentos que buscam garantir a 

defesa dos direitos dos deficientes, quais sejam o Mandado de Segurança e a Ação Civil 

Pública, definindo, no art. 3º (BRASIL, 1988) ainda os legitimados para sua propositura. 

  

 

 

 

 

 

 Por vezes torna-se necessário que as Pessoas com Deficiência, bem como suas 

instituições representativas, o Ministério Público e o Poder Judiciário exijam da sociedade, 

através de medidas mais incisivas, para que seja efetivada essa inclusão. 

 Tal intervenção pode ser claramente encontrada, por exemplo, no cumprimento das 

cotas para deficientes para o setor privado, onde o Ministério do Trabalho e Emprego publicou 

em 2003 a Portaria nº 1.199 (BRASIL, 2003), aprovando as seguintes sanções administrativas 

nos casos de infração ao art. 93 da Lei 8212/91: 

   

As Ações Civis Públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou difusos 

das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério 

Público, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação 

constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa 

pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. 
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 Há, ainda, entendimento pacificado no que tange à reintegração do empregado 

portador de deficiência que recebe dispensa sem haver a contratação de outro empregado 

deficiente em condições análogas. Nesse sentido, o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

decidiu que:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Disponível em www.tst.gov.br. Acessado em 29/02/2016 

Art. 2º - A multa por infração ao disposto no art. 93 da Lei nº 8213, de julho 

de 1991, será calculada na seguinte proporção: 

I – para empresas com cem a duzentos empregados, multiplicar-se-á o 

número de trabalhadores portadores de deficiência ou benefícios reabilitados 

que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, acrescido de zero a 

vinte por cento; 

II – para empresas com duzentos e um a quinhentos empregados, multiplicar-

se-á o número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 

reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, 

acrescido de vinte a trinta por cento; 

III – para empresas com quinhentos e um a mil empregados, multiplicar-se-á o 

número de trabalhadores portadores de deficiência ou beneficiários 

reabilitados que deixaram de ser contratados pelo valor mínimo legal, 

acrescido de quarenta a cinquenta por cento; 

REINTEGRAÇÃO DEFICIENTE FÍSICO ART. 93, § 1º, DA LEI Nº 8212/91. O 

art. 93, caput, da Lei nº. 8213/91 estabelece a obrigatoriedade de a 

empresa preencher um determinado percentual dos seus cargos, 

conforme o número total de empregados, com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas. O § 1º 

do mesmo diploma, por sua vez, determina que: 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. O dispositivo não 

confere, diretamente, garantia de emprego, mas, ao condicionar a 

dispensa imotivada à contratação de substituto de condição 

semelhante, resguarda o direito de o empregado permanecer no 

emprego, até que seja satisfeita essa exigência. O e. Regional consigna 

que os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar a 

admissão de outro empregado em condições semelhantes (deficiente 

físico), razão pela qual o contrato de trabalho não poderia ter sido 

rescindido. O direito à reintegração decorre, portanto, do 

descumprimento, pelo empregador, de condição imposta em lei. 

Recurso não provido. TST 4ª turma – RR 5287-2001-008-09-00.5 – Rel. 

min. Milton de Moura França – DJ de 10/09/2004. 

http://www.tst.gov.br/
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Também nesse sentido:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir dos exemplos jurisprudenciais, é possível verificar que o Tribunal Superior do 

Trabalho tem atuado de forma altamente relevante para garantir o exercício do direito dos 

trabalhadores portadores de deficiência ou reabilitados. O condicionamento da dispensa de 

um empregado à contratação de outro semelhante, é um exemplo de garantia social criada 

para proteger toda essa categoria. 

 Além do poder judiciário, o Ministério Público, no cumprimento de suas funções 

institucionais de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados pela Carta Magna, exerce papel fundamental na sociedade 

Brasileira, desempenhando sua função perante as relações de trabalho através do Ministério 

Público do Trabalho. Conforme ensina Cintra (2015), a necessidade de atuação, investigação e 

fiscalização do Ministério Público se caracteriza fundamentalmente pela proteção ao fraco e 

aos direitos e situações de abrangência comunitária e, portanto, transindividual, de difícil 

preservação por iniciativa dos particulares. 

O Ministério Público do Trabalho também age nas causas competentes à justiça do 

trabalho. Sua atuação judicial está ligada aos processos judiciais, seja como parte ou fiscal da 

lei. Já a atuação extrajudicial refere-se à esfera administrativa, além de agente de articulação 

Pedido de reintegração e consectários. Deficiente físico. Garantia social. 

Lei 8.213/91, art. 93 § 1º. A lei 8.213/91 regulamenta os planos de 

benefícios da Previdência Social, enquanto o art. 93 está inserido na 

subseção II, relativa à habilitação e reabilitação profissional. O caput do 

art. 93 prevê a fixação da proporção do número de vagas, nas 

empresas, para empregados reabilitados e portadores de deficiência, 

estando, portanto, o parágrafo 1º vinculado ao caput. A norma está 

inserida em um contexto jurídico, com um conjunto de atos que visa a 

manter o percentual de vagas para portador de deficiência e 

reabilitados, ao condicionar a dispensa de um empregado nessas 

condições à contratação de outro em condições semelhantes. Constata-

se que o dispositivo procura manter o número de vagas ao condicionar 

a contratação de substituto em condição semelhante, criando, assim, 

uma garantia não individual, mas social. O empregador tem limitado 

seu direito potestativo de dispensar o deficiente físico ou reabilitado 

profissionalmente, pois condicionado o exercício desse direito à 

contratação de outro empregado em condições semelhantes. Conforme 

registrado pelo regional, o Reclamado, apesar de ter alegado, não 

comprovou o adimplemento da condição limitadora do exercício do 

direito potestativo de dispensar o empregado deficiente físico. Recurso 

não conhecido, por não configurada violação dos art. 5º, incs. II e XXXVI 

e 7º da Constituição da República, bem como do § 1º do art. 93 da lei 

8.213/91. TST – RR 646.255/ 2000.4 – 3ª T. – Rel. Carlos Alberto Reis de 

Paula – DJ 04.04.2003. 
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social na execução de políticas ligadas a temas de alta relevância, como o combate ao trabalho 

infantil, ao trabalho escravo e às discriminações no mercado de trabalho.4  

 

 O art. 83 da Lei Complementar 75/93 (BRASIL, 1993), elenca algumas competências do 

Ministério Público do Trabalho, perante a Justiça do Trabalho, dentre elas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 As Ações Civis Públicas são instrumentos processuais para a defesa de interesses 

difusos e coletivos da sociedade (LIMA, 2002 p. 23), se mostrando um dos meios para se 

resguardar as garantias e proteções conferidas pela legislação às Pessoas com Deficiência. 

 Entretanto, as possibilidades do uso desse instrumento para a defesa da inclusão dos 

deficientes vão além da esfera trabalhista, se estendendo inclusive a outros ramos de atuação 

do Ministério Público que não o do Trabalho.  

 Nesse sentido, vejamos a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, para assegurar 

a tomada de posse por um candidato portador de necessidades especiais classificado em lista 

geral de concurso público pela ordem de classificação: 

 

 

 

 

                                                           
4 MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. Disponível em portal.mpt.mp.br. Acessado em 29/02/2016 

Art. 83 – Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes 

atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: 

... 

 

III – promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa 

de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 

constitucionalmente garantidos; 

  

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AFORADA PELO MPF, 

PLEITEANDO A ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO 

PÚBLICO QUE VERSAM SOBRE A RESERVA DE VAGAS PARA 

DEFICIENTES E SOBRE A ORDEM DE SUA NOMEAÇÃO. 1. Nas 

hipóteses em que o percentual de vagas de concursos públicos 

reservado a candidatos portadores de deficiência, calculado no caso 

concreto, resultar em fração que correspondia a número inferior a 

uma vaga, deve tal número ser elevado até o primeiro número 

inteiro subsequente, desde que respeitado o percentual máximo de 

20% fixado no art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/90 para a reserva de vagas. 
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No caso em epígrafe, viu-se caracterizada a forma encontrada por muitos entes da 

administração para burlar a legislação e evitar o acesso das vagas aos deficientes. Trata-se da 

oferta de vagas em pequena quantidade, de forma que o percentual garantido pelas cotas 

resulte em número fracionado inferior a uma vaga. 

Nessa situação foi possível identificar a atuação conjunta do Ministério Público, que 

propôs a ação, e do Judiciário, que firmou o entendimento jurisprudencial, garantindo a 

reserva de vagas ao portador de necessidades especiais, obrigando o tratamento de forma 

isonômica e agindo para resguardar os direitos assegurados pelo arcabouço normativo que 

visa o acesso do deficiente ao trabalho. Tendo tudo isso se desenrolado mesmo fora do escopo 

da Justiça Trabalhista. 

 

 

 

 

.2. Em tais situações, a melhor exegese da norma inscrita no art. 37, 

VIII, da CF/88 consiste em reservar a última vaga ao candidato 

portador de deficiência sempre que o número de vagas existentes 

estiver compreendido entre 5 e 19, pois, assim, se estará 

obedecendo aos percentuais mínimo (5% - Decreto 3.298/99, art. 37, 

§§ 1º e 2º) e máximo (20% - Lei 8.112/90, art. 5º, § 2º) de reserva de 

vagas, estatuídos na lei. 3. Devem ser reservadas vagas para 

candidatos portadores de deficiência ainda que o edital do concurso 

indique que os candidatos concorrerão às vagas que forem surgindo 

ao longo do prazo de validade do certame (formação de cadastro de 

reserva). O mesmo raciocínio se aplica ao caso de existirem até 4 

vagas para o preenchimento imediato.4. Se o candidato que 

concorreu como portador de deficiência obtém média final que o 

classifica, na lista geral de concorrentes, em colocação superior à 

vaga reservada que lhe seria destinada, deve tomas posse na 

situação mais vantajosa para si, seja dizer, na colocação da lista 

geral, tendo-se como preenchida a vaga de deficiente que a ele seria 

destinada. 5. Apelação do Ministério Público Federal provida, em 

parte, apenas para determinar à União que observe a regra de 

reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência também 

nos casos em que o concurso realizado indique a existência de até 4 

(quatro) vagas para o cargo. 7. Apelação do terceiro interessado 

provida, para reconhecer o candidato classificado na lista geral em 

2º lugar o direito de tomar posse na 2ª vaga que surgir para o cargo 

a que concorreu. 8. Apelação da União e remessa oficial, tida por 

interposta, providas, em parte. (AC 2007.36.00.004612-9/MT, Rel. 

Desembargador Federal Fagundes De Deus, Quina Turma, e-DJF1 p. 

119 de 13/03/2009) 
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3.2 Habilitação e Reabilitação Profissional 

No desenvolvimento das medidas adequadas a incluir as Pessoas com Deficiência, 

existe a defesa de que o tratamento jurídico é o bastante para a solução do problema, 

enquanto outra corrente defende o tratamento econômico e de capacitação como suficiente. 

 Na prática, é possível identificar que a combinação desses contextos é crucial para 

remover as barreiras, sendo necessária a devida integração entre qualificação profissional, 

habilitação, reabilitação, estímulos financeiros e normas garantidoras. 

 

A Lei 8212/91 (BRASIL, 1991), que dispõe sobre a organização a seguridade social, 

estabelece em seu art. 22, § 4º que: 

 

 

 

 A Lei nº 3807/60, (BRASIL, 1960), também conhecida como Lei Orgânica da Previdência 

Social, trouxe a garantia dos deficientes em ter acesso à habilitação ou reabilitação 

profissional. 

 A CLT (BRASIL, 1943), estimula, por meio do Art. 461, § 4º, a reinserção do empregado 

reabilitado na empresa, proibindo que esse trabalhador sirva de paradigma para fins de 

equiparação salarial. O teor desse texto evidencia a preocupação em garantir um estímulo 

para que a reabilitação e a reinserção sejam feitas por parte do empregador.  

 A esse respeito, a Lei 13.146/15 (BRASIL, 2015), conhecida como o Estatuto do 

Deficiente, sendo o mais recente diploma de nosso ordenamento a abordar a questão dos 

deficientes em diversas esferas e inclusive inovando ao mudar o conceito de capacidade civil 

aos deficientes mentais, trata da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho, em seu art. 

37: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O poder executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional 

da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de 

empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou mental com 

desvio do padrão médio 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no 

trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual 

devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos 

de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

 Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência 

pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes 

diretrizes: 

 I – prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior 

dificuldade de inserção no campo de trabalho; 
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 Destaca-se que o inciso IV deixa bem claro a postura do legislador em consolidar a 

possibilidade do trabalho conjunto entre o Poder Público e a iniciativa privada, no 

desenvolvimento de mecanismos visando superar as barreiras da inclusão. 

 O Art. 36 dessa lei trata especificamente da questão da Habilitação e Reabilitação 

Profissional, estabelecendo que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art. 36. O poder público deve implementar serviços e programas 

completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a 

pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do 

trabalho, respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. 

 § 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos 

no § 1º do art. 2º desta Lei, programa de habilitação ou de reabilitação que 

possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade 

profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. 

 § 2º A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a 

propiciar à pessoa com deficiência aquisição de conhecimentos, habilidades e 

aptidões para exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível 

suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de 

trabalho. 

§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação 

profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos 

necessários para atender a toda pessoa com deficiência independentemente 

de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para 

trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo 

e de nele progredir. 

II – provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades 

específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de 

tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho; 

III – respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com 

deficiência apoiada; 

 IV – oferta de aconselhamento e do apoio aos empregadores, com 

vistas à definição de estratégias de inclusão e superação de barreiras, inclusive 

atitudinais; 

 V – realização de avaliações periódicas; 

 VI – articulação intersetorial das políticas públicas; 

 VII – possibilidade de participação de organizações da sociedade civil 
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 Percebe-se a preocupação do legislador em respeitar os interesses vocacionais do 

deficiente, em lhe oferecer capacitação adequada ao exercício profissional e em garantir que 

através dessa capacitação o deficiente possa estar apto a exercer sua atividade e nela 

progredir profissionalmente. Também fica novamente evidente, através do § 6º, a importância 

da participação da iniciativa privada, de forma também a conceder ao empregador o benefício 

de poder utilizar desses profissionais para cumprir as cotas de vagas estabelecidas. 

 Entretanto, o programa de reabilitação no Brasil apresenta limitações para sua 

efetividade prática. A fragilidade do sistema e a falta de investimentos estatal, aliados ao 

despreparo de muitas empresas em receber esses trabalhadores que vêm encaminhados pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), contribuem para que os assistidos pelo programa se 

mantenham afastados por um longo período e fiquem dependentes de benefícios 

assistencialistas como o auxílio-doença. Ao receberem alta, muitas vezes esses reabilitados 

também são devolvidos sem receber a qualificação técnica adequada ao desempenho de uma 

nova profissão (SANTOS, 2009). 

 O art. 89 da Lei 8.213/91 garante ao deficiente e ao trabalhador que perdeu sua 

capacidade laborativa o fornecimento de aparelhos, próteses, outros instrumentos de auxílio 

na locomoção, além da reparação e substituição desses aparelhos, além do transporte do 

acidentado quando necessário. 

 Entretanto, muitos dos cidadãos sequer são orientados quanto a esses direitos e 

recursos que lhes são destinados. A falta de verba para o programa de reabilitação, a princípio 

desenvolvido nas Agências de Previdência Social, acaba por comprometer e fragilizar esse 

sistema. 

 A partir de 2000, percebeu-se uma descentralização da reabilitação profissional para 

as agências do INSS e suas gerências executivas. Entretanto, segundo Viviane Silva Santos 

(2009), em artigo publicado pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV), os grandes 

obstáculos desse processo tem sido a falta de estrutura física, as dificuldades em se formar 

 § 4º Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação 

profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes 

acessíveis e inclusivos. 

 § 5º A habilitação profissional e a reabilitação profissional e a 

reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e 

privadas, especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos 

os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou 

diretamente com o empregador. 

 § 6º A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio 

de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, 

que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas previstas em 

lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão 

profissional na empresa, observado o disposto em regulamento. 

 § 7º A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão 

à pessoa com deficiência. 
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equipes multiprofissionais em número suficiente, a falta de investimentos governamentais e 

diferentes realidades e limitações encontradas em cada local e região, junto ao despreparo das 

empresas e do mercado de trabalho em receber os trabalhadores durante este processo. 

 Além disso, as Agências e Gerências Executivas hoje contam com um número 

insuficiente de profissionais capacitados em promover a reabilitação. O trabalhador, ao ser 

inserido nesses programas sente-se esperançoso em aprender uma nova atividade, buscando 

nessa oportunidade sua inserção ou reinserção no Mercado de Trabalho. Entretanto, muitas 

vezes o período de espera por verba para o procedimento dura meses ou até anos, sendo que 

ainda há a possibilidade do cidadão ser surpreendido com a notícia de que receberá alta e 

deverá regressar ao mercado sem a devida capacitação. 

  O Decreto 129/91 (BRASIL, 1991), em seu art. 3º, define que a Política Nacional 

Sobre a Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes deverá ter como finalidade 

assegurar que existem medidas adequadas de reabilitação profissional ao alcance de todas as 

categorias de pessoas deficientes, promovendo oportunidades de emprego para essas pessoas 

no mercado regular de trabalho. Porém, o fato é que, por conta dessas condições, as agências 

acabam por forçar, sem critério, o retorno, sem antes buscarem conhecer a realidade do 

trabalhador (SANTOS, 2009). 

 Com a finalidade de procurar alternativas para tornar o programa de reabilitação 

efetivo, trazendo a teoria à prática, é necessário um esforço conjunto entre as instituições 

governamentais e outros setores da sociedade. Desse modo, a parceria com as empresas passa 

a ser um dos elementos fundamentais para tornar o programa eficaz, embora haja o grande 

desafio de vencer o despreparo de grande parte delas em garantir condições adequadas ao 

portador de necessidades especiais. 

 Nesse sentido, Santos (2009) defende a formação de equipes multiprofissionais dentro 

das empresas, e a parceria com as Agências da Previdência Social tornam-se extremamente 

importantes para o sucesso dos programas de reabilitação. Ainda assim, cada instituição ainda 

deve assumir suas responsabilidades e buscar a excelência do programa. 

 O papel da Previdência deve ser o de assumir sua função de gestor efetivo diante de 

seus segurados. A responsabilidade de buscar recursos, de avaliar o perfil desses segurados, 

conhecer sua realidade, e trabalhar para um processo de reabilitação mais seguro pela 

harmonia entre atividade adequada, capacitação adequada, afinidade vocacional e ambiente 

de trabalho adequado. 

 Os profissionais envolvidos no processo de reabilitação das Agências da Previdência 

Social devem conhecer bem as funções desempenhadas dentro da empresa que irá receber o 

segurado, através de visitas técnicas, para, a partir daí, desenhar em conjunto da empresa a 

melhor função a ser desenvolvida pelo trabalhador afastado. 

 É necessário ainda estabelecer um elo de confiança com o assistido, orientá-lo durante 

o processo e mostrar a ele seus direitos e deveres. Ele deve ter parte fundamental na busca 

pela função a ser desenvolvida dentro da empresa e, dessa forma, descobrir suas aptidões 

para colocar em prática dentro da instituição. 
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 As empresas, por sua vez, devem se preparar, adequar sua estrutura e criar condições 

técnicas e operacionais para as atividades a serem desempenhadas pelo assistido. Devem 

também criar as equipes técnicas multiprofissionais para o devido acompanhamento desse 

profissional e a escolha do posto de trabalho mais adequado às suas características e 

limitações. 

 É importante ainda disseminar a importância da reabilitação entre os demais 

funcionários, criando uma cultura de combate ao preconceito e apoio à inclusão, protegendo 

seus empregados de práticas abusivas e de assédio moral. 

 

3.3 Estudo de Caso Concreto – Os desafios da Reabilitação 

 

 Após entender melhor a estrutura por trás do procedimento de Reabilitação, seus 

desafios, suas falhas e possíveis alternativas para melhora, podemos passar à apresentação do 

caso concreto estudado por este trabalho. 

 Trata-se da situação envolvendo o procedimento de reabilitação de um deficiente 

físico ao mercado de trabalho, numa tentativa de parceria entre o INSS e uma empresa 

privada. A empresa não autorizou que fossem identificadas aqui as referências pessoais do 

caso, tais como o nome das pessoas envolvidas ou o nome da empresa, razão pela qual este 

trabalho se referirá a elas de forma genérica. É importante também ressaltar que, durante a 

pesquisa, não foi possível obter nenhum depoimento direto do deficiente nem dos 

funcionários e representantes da Agência da Previdência Social que acompanhou sua 

reabilitação, por questões de distância geográfica. Toda a informação colhida sobre este caso 

concreto se deu a partir de depoimentos de funcionários da empresa privada que tinham 

participado da interação, sejam funcionários dos setores de segurança e medicina do trabalho, 

administrativo, de recursos humanos e jurídico da empresa. 

 O assistido possui uma situação bastante peculiar: É portador de uma anomalia 

congênita chamada Espondilólise, uma alteração congênita na coluna vertebral onde há a 

soldadura incompleta na base da coluna, numa região chamada pedículo. Essa alteração 

normalmente causa dor e desconforto ao executar uma atividade física que force a região 

lombar de forma intensa, como levantamento de peso ou agachamento constante. Ocorre que 

com a prática constante e rotineira desse tipo de esforço, sem que haja o diagnóstico prévio 

da mal formação e o adequado acompanhamento fisioterápico, a tendência é que a vértebra 

da última região lombar, chamada quinta lombar, vá escorregando cada vez mais sobre o osso 

sacro, ao ponto de, no grau máximo chegar a uma Espondiloptose, que é quando a vértebra 

sofre uma ruptura mais traumática e encontra-se completamente à frente do osso sacro5. 

 Ocorre que o assistido possuía em torno de 35 anos de idade, tendo desempenhado 

durante toda a sua vida profissional a atividade de ajudante de pedreiro. No início, conta que 

                                                           
5 DOENÇAS DA COLUNA - ESPONDILÓLISE. Disponível em www.herniadededisco.com.br/doencas-da-
coluna/espondilolise/. Acessado em 03/02/2016. 
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sua deficiência apenas causava dores durante e após as atividades físicas intensas envolvidas 

em seu exercício profissional, mas que, com o passar dos anos em exercício de sua profissão, 

foram se tornando mais intensas. O assistido vivia em um bairro humilde de uma pequena 

cidade no interior de Minas Gerais, não tendo acesso a acompanhamento médico de 

qualidade, razão pela qual pensou se tratar durante toda a vida de um mal estar natural e 

inerente ao esforço empregado por sua profissão. O assistido tratava seu problema com 

analgésicos e terapias tradicionais, como compressas de água quente, sem sequer cogitar 

tratar-se de uma deficiência congênita. 

 Entretanto, por conta do trabalho, sua lesão chegou ao grau de Espondiloptose, 

causando dores agudas e obrigando ao seu afastamento perante o INSS. O segurado passou a 

receber o Auxílio-Doença do INSS e foi inscrito no programa de Reabilitação ao Trabalho. 

Ressalta-se que, embora a Espondiloptose possa ser revertida com o acompanhamento 

médico adequado, fisioterapia e outros tratamentos, a Agência de Previdência Social que 

acompanhou seu programa não tinha profissionais habilitados e condições financeiras ou 

estruturais para esse tipo de tratamento, de modo que a forma encontrada para sua 

Reabilitação foi o oferecimento de um curso de capacitação com objetivo de torna-lo apto ao 

desenvolvimento de outra atividade laboral compatível com suas limitações físicas. 

 Após a conclusão o curso de capacitação, uma das etapas desse processo de 

reabilitação é o encaminhamento do assistido a uma das empresas privadas que possuem 

parcerias com a Agência de Previdência Social, para um estágio temporário. A Agência oferecia 

todo o custeio com transporte, alimentação e ajuda de custo ao assistido, devendo a empresa 

contribuir com a disponibilização de um posto de trabalho para que o assistido possa 

desempenhar suas atividades. A parceria era extremamente vantajosa ao assistido, pois o 

ajudava, do ponto de vista psicológico, a recuperar sua autoestima através do desempenho da 

atividade laboral, e também do ponto de vista profissional, por auxiliá-lo a desenvolver na 

prática as aptidões adquiridas de forma teórica no curso de capacitação e torna-lo mais apto a 

retornar ao Mercado de Trabalho ao término do processo de reabilitação, com alguma 

experiência profissional em sua nova área de atuação. 

 Para a empresa a medida também era vantajosa pois, além de contribuir socialmente 

para o retorno de um portador de restrições especiais ao Mercado de Trabalho, os custos 

seriam mínimos e o trabalhador poderia ser cadastrado para o cumprimento de sua cota de 

vagas para deficientes estabelecida legalmente. 

 Além disso, o setor de Engenharia Ambiental e Gestão de Resíduos, no qual a empresa 

atua, ainda é muito mal visto por diversos segmentos da sociedade, principalmente pelas 

comunidades mais carentes, cujas populações não possuem muita instrução ou acesso à 

informação. Há uma tendência desses segmentos em confundir a atuação das empresas que 

operam as chamadas Centrais de Tratamento de Resíduos, fazendo o gerenciamento 

ambientalmente adequado, tornando mínimos os impactos ambientais da disposição desses 

dejetos e utilizando todos os padrões e normas técnicas exigidas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos para tanto, com os lixões, depósitos que não tem um planejamento de 

impactos ambientais adequado e se tornam áreas de proliferação de vetores de doenças às 

comunidades próximas. Por essa razão, há uma preocupação muito forte dessa empresa em se 
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empenhar na adoção e no êxito de posturas de caráter social perante a população local, como 

forma de Marketing positivo. Dentre essas, é possível destacar um programa de 

conscientização ambiental com alunos de escolas municipais, doações a algumas entidades 

filantrópicas que atuam na região, patrocínio a eventos culturais, um projeto de 

desenvolvimento de viveiros de mudas nativas com a comunidade e a mencionada parceria 

com a Agência de Previdência Social local nos processos de reabilitação.  

 Entretanto, houve nesse caso uma grave falha por parte da equipe da Agência de 

Previdência Social em conhecer melhor, conforme abordado no item 3.3 deste trabalho, a 

situação fática do assistido, sua capacitação e da empresa na qual desempenhará suas 

atividades. O assistido foi encaminhado a uma empresa de Engenharia Ambiental, que 

desenvolve atividades nos setores de limpeza urbana, coleta de lixo, operação de aterros 

sanitários e gestão de resíduos sólidos em geral. Entretanto, esse assistido não possuía 

qualificação mínima para desempenhar as possíveis atividades no interior da empresa, além de 

ter recebido um curso de capacitação totalmente incondizente com o escopo de atuação da 

companhia. 

 A Agência de Previdência Social forneceu ao assistido um curso de capacitação em 

culinária e gastronomia, onde o mesmo aprendeu habilidades que não poderiam ser 

empregadas em nenhum setor da empresa, visto que sua atividade fim era diversa e sequer 

possuía refeitório ou cantina onde suas capacidades poderiam ser aproveitadas. 

 Numa tentativa de auxiliar o assistido e tentar de alguma forma dar continuidade ao 

seu programa de reabilitação, a empresa tentou enquadrá-lo em diversas atividades, visto que, 

diante de um ofício encaminhado à Agência informando as evidentes incompatibilidades entre 

o assistido e a atividade da empresa, a resposta foi que infelizmente aquela era a única 

empresa da região com disponibilidade e estrutura para o acolhimento desses reabilitados 

naquele momento, diante de anteriores respostas negativas de outros estabelecimentos. 

 

 De pronto, foi descartada a possibilidade de coloca-lo junto às equipes de coleta, 

varrição e operação do aterro, pois tais atividades, embora não requeressem nenhum tipo de 

capacitação específica, eram totalmente incompatíveis com sua limitação física. 

 Foi feita a tentativa de aproveitá-lo nas atividades administrativas da empresa, porém 

o assistido era semianalfabeto, tendo dificuldades com a leitura e com a escrita. Além disso, 

não possuía nenhum conhecimento de informática ou operação de aparelhos eletrônicos. Foi 

relatado que uma das funções que lhe tentaram ser atribuídas foi a de office-boy, porém o 

mesmo tinha dificuldades em descer e subir escadas e a carregar caixas e malotes de 

documentos, também por reflexo de sua limitação física. Posteriormente, tentaram dar a ele a 

função de operador de fotocopiadora, porém o assistido tinha grande dificuldade em 

manusear o equipamento, havendo o risco de danificar o aparelho e, inclusive, de se acidentar. 

 Num último esforço, o assistido foi colocado para auxiliar nos serviços de 

terraplanagem do aterro sanitário. Sua função era a de apontador, devendo orientar os 

caminhões que chegavam com terra a manobrar, estacionar e despejar a carga. A princípio os 
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funcionários que desempenhavam essa atividade o faziam de pé por quase todo o tempo, 

porém a empresa adaptou sua estrutura disponibilizando uma cadeira ao assistido. Dessa 

forma, ele se levantaria por breves intervalos quando chegassem os caminhões, mas poderia 

se sentar e descansar suas costas enquanto os próximos não viessem. 

 O assistido demonstrou empenho, motivação e boa vontade no desempenho da 

atividade, que, apesar de bastante diversa das habilidades por ele adquiridas no curso de 

capacitação, representava uma oportunidade de reinserção ao trabalho e recuperação de sua 

autoestima. Porém, passadas algumas semanas, o serviço de terraplanagem do aterro já havia 

sido totalmente concluído, de modo que o desempenho dessa função não seria mais possível. 

 A empresa enviou novo ofício à Agência da Previdência Social, informando que o 

assistido vinha apresentando empenho em suas atividades e que havia o interesse de 

continuar seu programa de estágio por todo o período, que variava de seis meses a um ano, 

porém a empresa, em virtude do fim dos serviços de terraplanagem, não possuía mais 

nenhuma atividade compatível com suas limitações, tanto decorrentes da deficiência, quanto 

decorrentes de sua falta de instrução. A empresa sugeriu que o assistido recebesse um curso 

de capacitação em informática, o que possibilitaria o desenvolvimento de diversas atividades e 

inclusive, ao fim de seu estágio e término de seu processo de reabilitação, sua possível 

contratação efetiva. 

 A Agência respondeu alegando que, infelizmente, por conta de restrições de verba, 

recursos materiais, estrutura e de pessoal da equipe, não seria possível essa capacitação.  

 A empresa se viu impotente em continuar a prestar qualquer apoio ao assistido, pois 

de fato não havia nenhuma outra função que pudesse desempenhar sem comprometer sua 

situação física. Cogitou-se inclusive a possibilidade de alocá-lo na área administrativa mesmo 

que não soubesse operar os computadores, mas essa hipótese foi, de pronto, descartada, uma 

vez que iria de encontro ao objetivo do programa de reabilitação, podendo inclusive causar-lhe 

danos de ordem psicológica por não conseguir desempenhar corretamente as atividades dele 

exigidas. 

 O assistido não pode, dessa forma, concluir seu programa de estágio em conjunto com 

a empresa, tendo sido reencaminhado à Agência de Previdência Social, onde segue, até a data 

da elaboração do presente trabalho, sem conseguir concluir seu programa de reabilitação 

profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da construção histórica abordada neste trabalho, foi possível entender um 

pouco melhor como se deu a evolução dos mecanismos destinados à proteção e inclusão da 

Pessoa com Deficiência na sociedade. A visão que a sociedade tem, embora ainda carente de 

maior desenvolvimento, já não é mais a do deficiente como um parasita social, passando um 

ser sem capacidade de agregar valor à sociedade e que apenas era sustentado pelos recursos 

públicos para um verdadeiro participante das relações sociais, contribuindo dentro das 

limitações que a sociedade ainda tem de permitir sua contribuição. 

 Tais barreiras vêm sendo quebradas uma a uma, seja através dos estudos conjuntos 

entre medicina, sociologia e antropologia, que veem cada vez mais o deficiente não como um 

mero paciente portador de uma moléstia, mas sim de um cidadão uma condição à qual a 

sociedade ainda não está plenamente adequada. Tais estudos foram e continuam sendo base 

para a elaboração de instrumentos normativos visando a garantia da inclusão da Pessoa com 

Deficiência à sociedade, através do trabalho. 

 Ficou claro que a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público é crucial para a 

garantia da aplicabilidade e efetividade dos textos normativos, mas que essa atuação é 

insuficiente se não for aliada à acessibilidade e capacitação de fato dos deficientes, devendo 

existir a devida integração entre qualificação profissional, habilitação, reabilitação, estímulos 

financeiros e as normas garantidoras. 

 Reabilitação, aliás, que apresenta também grandes desafios a serem superados quanto 

à aplicação prática, possuirmos um arcabouço normativo que traz mecanismos bem 

desenvolvidos para, na teoria, garantir um processo de reinserção que abranja a qualificação, 

desenvolvimento de experiência profissional, amparo médico e psicológico e, por fim, a 

reinserção plena. Porém, infelizmente, pudemos observar, inclusive com o acompanhamento 

do caso concreto estudado, que na prática ainda há um longo caminho na efetivação dessas 

garantias, seja com investimentos e repasse mais adequado de recursos, seja com a 

consolidação de uma melhor estrutura ou ainda da participação mais incisiva de diversos 

setores da sociedade. 

 O que deve prevalecer é sempre a busca por conferir cidadania e dignidade ao 

portador de necessidades especiais, que não pode mais ser o grande prejudicado pela 

deficiência, não dele, mas da própria sociedade em oferecer condições que comportem suas 

características particulares. 
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