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"Deficiente" é aquele que não consegue 

modificar sua vida, aceitando as imposi-

ções de outras pessoas ou da sociedade em 

que vive, sem ter consciência de que é do-

no do seu destino. 

(Deficiências - Mario Quintana ) 

 



8 

 

8 

 

 

RESUMO 

 

 

O intuito do trabalho é trazer à tona aspectos legais, acerca dos direitos fundamentais da pes-

soa com deficiência (PcD), bem como, a necessidade de capacitação para melhor implemen-

tação e resultados concretos da sua inclusão no mercado de trabalho. A Constituição Federal 

de 1988 proíbe qualquer discriminação no tocante ao salário ou critérios de admissão ao tra-

balhador portador de deficiência; reserva percentual dos cargos e empregos públicos, habilita-

ção e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; considera dever do Estado, na órbita da atividade educacional, a oferta de esco-

las especializadas para portadores de deficiência, criação de programas de prevenção e aten-

dimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 

de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e ainda a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a 

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. As pessoas com deficiência encon-

tram barreiras sociais, associadas ao preconceito e discriminações, dificultando a inserção no 

mercado de trabalho, sem contar com falta de profissionais qualificados para capacita-los. 

Ainda que haja igualdade de oportunidades como direitos fundamentais, ainda há muita ex-

clusão de várias atividades profissionais e do próprio convívio social. A condição real das 

pessoas com deficiência é o trabalho servil e mal remunerado, pois não há qualificação ou ca-

pacitação. Quem nunca deparou com um deficiente visual pedindo esmolas? Quando escapa 

dessas condições a associação de um deficiente à imagem de um vencedor é vista como resul-

tado de um esforço individual, alguém que apesar das barreiras impostas conseguiu sobressa-

ir-se na sua atividade.  

 

Palavras-chave: Capacitação - Direito Constitucional - Igualdade – Mercado de trabalho – 

Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is to bring up legal aspects about the fundamental rights of people with 

disabilities (DWC), as well as the need for capacity building for better implementation and 

concrete results of their inclusion in the labor market. The Federal Constitution of 1988 pro-

hibits any discrimination in respect of wages or admission criteria against workers with disa-

bilities; reserve percentages of public posts and jobs, habilitation and rehabilitation of persons 

with disabilities and the promotion of their integration into community life. Also, considering 

be the duty of the public power according to Brazilian Constitution the state must promote in 

the sphere of educational activity: specialized schools for the disabled, create prevention pro-

grams and specialized care for those with physical, sensory, or mental disabilities.  The social 

integration of the adolescents through training for work and coexistence, as well as facilitating 

access to collective goods and services, with the elimination of prejudices and architectural 

obstacles are other aims of public actions. People with disabilities find social barriers, associ-

ated with prejudice and discrimination, making it difficult to enter the labor market. The lack 

of qualified professionals for training make harder to create equal opportunities as guarantee 

fundamental rights. There is still a great deal of exclusion of DWC from various professional 

activities and social interaction. The real condition of people with disabilities is servile and 

low paid work, as there is no qualification. Who has never encountered a visually impaired 

beggar? When they escape these conditions, the handicapped people well-succeed socially 

and professionally are supposed to have this success as the exclusive result of your individual 

effort, of whom, despite the inequalities, was able to excel in his activity despite the barriers 

imposed. 

 

Key-words: Constitutional Law - Equality - Labor Market - Public Policies 
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 INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente considera-se pessoa com deficiência (PcD), aquela que possui a redução 

ou perda de sua estrutura anatômica, fisiológica ou mental, gerando incapacidade para certas 

atividades, de forma transitória ou permanente, considerada normal para o padrão do ser hu-

mano. 

 No Brasil, o termo deficiência foi citado na Emenda Constitucional no 1º. de 17 de 

outubro de 1969, constando a palavra “excepcionais”. Já a Emenda Constitucional 12 de 17 

de outubro de 1978 utilizou o termo “deficientes”. 

 A Constituição Federal de 1988 utiliza a expressão “pessoas portadoras de deficiên-

cia” 

 Diversas outras terminologias já foram empregadas como “educando com necessida-

des especiais” – Lei no.9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), para pessoas que encon-

tram em processo de aprendizagem, “pessoas com necessidades especiais”, “pessoas portado-

ras de necessidades especiais”, e ainda, “pessoa com deficiência” – Organizações das Nações 

Unidas (ONU). 

 Antes de refletirmos quanto à falta de capacitação devemos destacar as legislações que 

visam assegurar os portadores de deficiência, desde a Constituição Federal até Leis Especiais. 

 A Constituição Federal de 1988 proíbe qualquer discriminação no tocante ao salário 

ou critérios de admissão ao trabalhador portador de deficiência; reserva percentual dos cargos 

e empregos públicos, habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a pro-

moção de sua integração à vida comunitária; e ainda, o dever do Estado, na órbita da atividade 

educacional, a oferta de escolas especializadas para portadores de deficiência, criação de pro-

gramas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, 

sensorial ou mental, bem como, de integração social do adolescente portador de deficiência, 

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos". 

Podemos observar nos dados abaixo, tipos de deficiência na população brasileira, ve-

jamos: 
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            O reconhecimento dessa igualdade, valorizando a diversidade é o que podemos cha-

mar de “sociedade inclusiva”, que no Brasil foi perpetuado com a Constituição Federal de 

1988. 

 Vale ressaltar, que cada vez mais a sociedade se organiza para contemplar indivíduos 

mais saudáveis, tanto que tudo é pensado e elaborado para pessoas sem deficiência, as adapta-

ções são pensadas num segundo momento, tanto que houve necessidade de elaboração de leis 

para as adaptações e adequações para os portadores de necessidades. 

 Ademais, segundo a ONU (1997), a deficiência decorre de vários fatores como a guer-

ra, fome, epidemias, terremotos, utilização de drogas e estimulantes, acidentes, dentre outras 

causas.  

 Já as limitações intelectuais têm causas diversas e outras até mesmo desconhecidas, 

mais podemos citar algumas causas como desenvolvimento inapropriado do feto durante a 

gravidez, desnutrição da gestante, rubéola, exposição a venenos como chumbo e mercúrio. 

 As pessoas com deficiência encontram barreiras sociais, associadas ao preconceito e 

discriminações, dificultando a inserção no mercado de trabalho, sem contar com falta de pro-

fissionais qualificados para capacita-los. 

 Ainda que haja igualdade de oportunidades como direitos fundamentais, ainda há mui-

ta exclusão de várias atividades profissionais e do próprio convívio social. 

 A imagem social atual das pessoas com deficiência está vinculada ao trabalho servil e 

mal remunerado. Imagem que corresponde à condição real dessas pessoas pois não há qualifi-

cação ou capacitação. Quem nunca deparou com um deficiente visual pedindo esmolas? Ou a 
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associação de um deficiente como um vencedor, que apesar das desigualdades, pois conseguiu 

sobressair-se apesar das barreiras impostas. 

 Em 2007, na realização dos jogos Parapanamericanos a empresa de plano de saúde 

Golden Cross não quis sua imagem vinculada a imagem dos deficientes, sendo uma demons-

tração de intransigência com as diferenças
1
.  

                                                 
1
 (Disponível de forma pública no endereço eletrônico <URLhttp://WWW.agencia-

brasil.gov.br/noticias/2008/06/02/matéria.2008-06-2.6060087799/view>, acesso 15/10/2017). 
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CAPÍTULO I 

DAS POLITICAS PÚBLICAS E DEFICIÊNCIA 

 

1- ORIGEM E CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

A) O que são políticas públicas: conceituação 

 

 Inicialmente abordaremos alguns conceitos básicos para que não se confunda “políti-

cas públicas” com “políticas”, embora ambos estejam relacionados com poder social. Política 

é o poder de modo em geral, enquanto as políticas públicas equivalem as soluções inerentes 

ao manejo de assuntos públicos. 

 A língua inglesa distingue dois termos: politics e policies. Politics podemos definir 

como múltiplas estratégias que envolvem a decisão e ação de determinados atores. Assim à 

política é entendida como a construção do consenso e luta pelo poder.  

 Já o termo policies (singular policy), é compreendido como ação do governo. A políti-

ca é exercida por uma autoridade legitimada, que busca restituir os recursos escassos da co-

munidade. 

 A língua portuguesa adota a tradução do termo “policy” por “ políticas públicas”, refe-

rindo-se ao composto de atividades que dizem respeito à atuação do governo. 

 Quanto ao termo “politica”, a definição clássica é oriunda dos antigos gregos, no sécu-

lo 4. a.c., através da obra Política de Aristóteles. Etimologicamente, polis (politikós), significa 

o que se refere a cidade, o que é urbano, público, social. Assim, verifica-se que o termo con-

sequentemente está relacionado as atividades do Estado. 

 A polis, ou seja, o Estado é o sujeito e objeto de ação, pois pertence ao universo da 

política, tem o feito de comandar ou proibir algo, ou seja, detém a exclusividade sobre delibe-

rado território, a estipulação de normas a todos, o de remover e distribuir recursos de um setor 

para outro da sociedade, e assim por diante. 

 Tem esse sentido a política, quando afiliada à ação do governo, onde são conciliados 

diversos interesses, dentro de uma participação no poder, visando o bem-estar e a sobrevivên-

cia de toda sociedade, bem como, solucionar conflitos de forma pacífica. 

 Atualmente, os problemas mundiais passam pelo intermédio da política, estando pre-

sente em todos aspectos da vida humana, como por exemplo, a inserção social de imigrantes, 

melhoria da qualidade de vida do idoso, aumento da inclusão social, entre tantos outros pro-
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blemas, sendo eles sociais ou culturais, são essencialmente políticos, dependentes de decisões 

tomadas pelo Estado. 

 Podemos concluir que políticas públicas é um conjunto de ações e medidas voltadas 

para a resolução, enfretamento de problemas que são considerados indispensáveis para a me-

lhoria das condições de vida da população em geral ou de comunidades específicas de indiví-

duos. 

 

B) O Estado como protagonista das políticas públicas 

 

 O Estado moderno absoluto, surge no final do século XVIII, onde o rei é soberano. 

 Com a Revolução Francesa de 1789, surge o Estado-nação consolidando no século 

XIX, onde o povo é soberano. O Estado-nação mantém-se até os dias atuais e é a formação 

reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), embora de diversos formados. 

 A palavra “Estado” é o composto de instituições que configuram a sociedade juridi-

camente ordenada, sobre deliberado território. Já a palavra “governo”, se refere aqueles que 

comandam os negócios do Estado por certo tempo. 

 A incumbência do governo, no comando ou processo de administração do Estado, é 

aplicar as leis e políticas públicas do Estado através dos poderes Executivo e do Judiciário, e 

quando necessário o Legislativo. 

 Como se verifica o Estado é essencial para que se possa aplicar as políticas públicas, 

melhorando a qualidade de vida dos deficientes, através de programas sociais, inclusão, até 

mesmo necessitando de elaboração de leis para que se possa garantir seus direitos constitucio-

nais. 

 O Estado, tem papel fundamental para que haja aplicabilidade da inclusão dos defici-

entes através de suas políticas públicas, já que é um dos protagonistas das políticas públicas. 

Conforme aponta Secchi (2015): 

 

“Secchi (2015), pontua que os atores são aqueles que possuem 

um papel na arena política, sendo considerados relevantes os que têm a capacidade 

de influenciar, de forma direta ou indireta, os resultados de uma política pública. 

São eles que conseguem sensibilizar, por exemplo, a opinião pública acerca de 

problemas de relevância coletiva. Também têm o poder de influenciar o que entra 

ou não na agenda, podendo ainda, estudar e elaborar propostas, tomar decisões e 

converter intenções em ações”. (SECCHI, 2015 apud LIMA, 2017, pág. 57) 
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 Assim, o Estado é o encarregado pela ordem, justiça e bem comum da sociedade. Des-

sa forma, deve legislar, administrar e resolver conflitos de interesses que possam surgir, sem-

pre em prol do bem-estar da coletividade, e em determinados casos um grupo de pessoas. 

 Como dizia o filósofo grego Aristóteles, em sua Política, a finalidade do Estado é a 

felicidade da vida, “ é viver venturoso e com virtude. É necessário, portanto, admitir em prin-

cípio que as ações honestas e virtuosas, e não apenas a vida comum, são a finalidade da socie-

dade política” (ARISTÓTELES, 2005, p. 94).  

 A governança é o gestor dos recursos e quem assegura a ordem e segurança provida 

pelo Estado. Assim, com sua gerência é obrigado a considerar e definir os problemas e levar 

adiante a ordem de planejamento, produção, execução e apreciação das políticas públicas que 

sejam essenciais ao cumprimento – de modo estruturado e durável – desse ofício que lhe ou-

torgou a sociedade. Desse modo, a função principal do governo é garantir, uma solução para 

os problemas nacionais, para que possa dar melhoria e qualidade de vida compatível com a 

dignidade humana. 

 Vale ressaltar, que a Constituição não inclui políticas públicas, mas direitos os quais 

são efetivados por meios de políticas públicas. 

 O que se pode afirmar, é que as políticas públicas são ações governamentais que visam 

gerir determinadas necessidades públicas. 

 Para aplicabilidade das políticas públicas, se faz necessário segundo conhecedores do 

ciclo das políticas públicas, desde Harold Lasswell (1951), que conceberam variados exem-

plares para visualização do ciclo, que são sete fases: identificação do problema, formação da 

agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção. 

Vale ressaltar, que tais fases não é um padrão, e nem ocorrem propriamente dito nessa se-

quência, podendo haver soluções antes mesmo dos problemas. 

 

 

2. -  DEFICIÊNCIA COMO ADVERSIDADE SOCIAL 

 

Uma primeira parte do ciclo da política pública, consiste em identificar o problema 

como algo que precisa da atenção e ação das agências estatais. É possível que certo problema 

social   exista há muito tempo sem a devida atenção do Estado e, portanto, não seja 
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considerado um problema público, como foi o caso dos deficientes que durante anos foram 

discriminados pela sociedade sem qualquer reação dos poderes públicos. 

Os problemas sociais atingem um número expressivo de indivíduos de uma população: 

os problemas são variados e têm uma perspectiva histórica. Há problemas que são 

considerados pertencentes à esfera particular em determinados momentos históricos e depois 

passam a ser vistos como insustentáveis pelas coletividades em outros períodos. Assim 

permaneceram por décadas em nosso país os problemas dos PcD’s  

 A deficiência é a incapacidade do grupo social de ajustar-se, em todos os seus 

domínios, às necessidades específicas de cada um diante de barreiras sociais criadas pelo 

próprio grupo (OLIVER, 1990), ou seja, como impeditivo ao acesso público é constatar a 

presença de degraus e não a ausência de uma perna (PICCOLO; MENDES 2013). 

 Ao longo do tempo muitas foram as abordagens dos problemas associados à 

deficiência 

  O chamado modelo médico dominou a abordagem social das questões relativas aos 

Pcd’s durante muito tempo e persiste na atualidade como mecanismo balizador de políticas 

públicas, e como incentivo para surgimento de leis brasileiras, destinadas ao auxílio de 

pessoas com deficiência para suportarem seus próprios problemas e dessa maneiram 

conquistarem um lugar na sociedade. 

 

Quadro 1. Modelo médico ICIDH/CIDID (OMS), 1980 

Origem Causa Consequência Impacto Problema 

Doença ou Dis-

túrbios bioló-

gicos diversos 

Deficiência Incapacidade Desvantagem Pessoal 

 

Nos estudos de Sassaki (2002, p.29) afirma que este padrão que concentra suas 

preocupações no indivíduo com deficiência ajudou na resistência da sociedade em aceitar a 

necessidade de mudanças nas suas estruturas e na recusa de rever atitudes coletivas em favor 

da inclusão. 

Assim, o modelo de interpretação médica serviu como alicerce para conceituar a 

deficiência (sinônimo de lesão) no Decreto-Lei no. 3.298/1999 que dispõe sobre a lei de 

política Nacional para a integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei no. 7.853/89) e no 

Decreto no. 5.296/2004 que regulamenta as Leis nos. 10.048/2000, que trata da prioridade de 
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atendimento as pessoas com deficiência e promove regras de acessibilidade. 

(BRASIL,1999;2004). 

Contudo, verifica-se que o mesmo Decreto no. 3.298/1999 determina em seu artigo 2º. 

ser de responsabilidade dos entes públicos garantir alternativas às pessoas com deficiência 

para o pleno exercício de seus direitos constitucionais e leis especiais, com finalidade de 

vivificar o bem-estar pessoal, social, e econômico dessa população. Assim, a obrigação do 

itinerário da deficiência é alterada do indivíduo para as estruturas sociais a quem compete 

motivar capacidades e potencialidades para que haja garantia de direitos fundamentais a todas 

as pessoas preconizada pelo modelo social. 

 

 

Quadro 2. Modelo social (CAPUCHA, 2010 adaptado) 

 

Origem Causa Consequência Impacto Problema 

Atitudes, 

sistemas e 

serviços 

 

Deficiência 
Discriminação 

 

Desigualdade 

 

Social 

 

 

 

 Independentemente de no modelo social ainda predominar a concepção do modelo 

biomédico é interessante alguma observação crítica a respeito deste modelo de interpretação. 

Capucha (2010), ao mesmo tempo em que admite que a sociedade deve coordenar-se para 

estender a todas as pessoas a oportunidade de participação absoluta classifica o modelo social 

como “ radical” por contrariar a abordagem médica.  

 No que tange as teorias pós-modernas, a proposta então é transportar a ideia da 

deficiência como um obstáculo individual para uma adversidade cultural e não de barreiras 

sociais. Nesse sentido Pinto (2012, p.33-34) destaca: 

 

Daí decorre o projeto pós-moderno de uma “ontologia crítica social”, que visa 

desestabilizar e deslocar a ideologia que naturaliza a deficiência como 

anormalidade e tragédia pessoal, ao invés de contestar a opressão social das 

pessoas com deficiência na fundamentação econômica e social (como sugerem 

os teóricos do modelo social) (HUGHES, 1999,2007). Como se argumenta, é 

a cultura incapacitante que deve ser problematizada e o olhar dos não-

deficientes que deve ser entendido como “patológico” por se julgar neutro, 
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quando na realidade se encontra “imerso em mitologias de normalidade, 

verdade, beleza e perfeição” (HUGHES, 1999, p.164). 

 

 

Quadro 3. Modelo da abordagem pós-modernista 

Origem  Causa  Consequência  Impacto  Problema  

Moderno 

bio-poder e 

discursos 

 

Deficiência Discriminação Desigualdade 
Cultural e lin-

guístico 

 

O Quadro acima, demonstra o ponto de vista sobre o poder que têm os discursos de 

modificar a concepção sobre   a deficiência do modelo médico para um problema cultural dos 

não deficientes, mas que podem gerar de igual modo incapacidade e discriminação, 

desvantagem e desigualdade aos deficientes. 

Vale ressaltar, que Wendel (1996) e Pinto (2012), compreendem que por mais que se 

possa reconhecer a importância da linguagem, do poder e do discurso na criação do mundo 

social e na concepção da deficiência, parece excessivo entender o corpo como representação 

“meramente cultural” e a “ deficiência como categoria meramente linguística”, pois há uma 

realidade material na experiência de deficiência que, mesmo as teorias pós-modernas parecem 

incapazes de captar.  

Teremos ainda a chamada abordagem relacional da deficiência que critica o modelo 

social por desconsiderar a diversidade de conhecimento das PcD, que decorre de diversos 

tipos e graus de deficiência, bem como, o gênero, etnia, classe, orientação sexual e etc.  

Na esfera da vida social, a deficiência é uma condição que gera discriminação e 

produz desigualdades. É necessário, desse modo, que haja políticas juntamente as instituições, 

grupos sociais e deficientes, de modo que assegure o bem-estar de cada um e a participação 

autônoma da sociedade.  

 

Quadro 4. Modelo relacional (CAPUCHA, 2010 adaptado) 

Origem  Causa  Consequência  Impacto  Problema  

Diferença/Funções 

ou estruturas cor-

porais 

Deficiência Discriminação Desigualdade 

Relação entre 

pessoas com 

deficiência e 

sociedade 
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Em 2001, a OMS impulsionou o modelo relacional publicando a nova Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), como revisão outrora baseada 

no modelo médico. A CIF é fundada no estímulo de um comportamento biopsicossocial que 

incorpora os componentes de saúde nos níveis corporais e sociais ao interpretar a deficiência 

sob uma análise complexa em níveis biomédico, psicológico e social. A figura a seguir 

demostra que a OMS reconhece a deficiência está presente numa constante interação não 

linear, sendo todos influenciados por fatores ambientais e pessoais. 

 

 

  

Nessa concepção a CIF enfatiza que as funções do corpo e as características da 

deficiência passam a ser elementos influenciados por fatores pessoais e ambientais, 

reconhecendo-se que a incapacidade é caracterizada como resultado de uma relação complexa 

das circunstâncias nas quais o indivíduo vive. Assim, diferentes ambientes podem ter um 

impacto distinto sobre o mesmo indivíduo com uma determinada condição de saúde (OMS, 

2003). 

 

3. – CONSTRUÇÃO DA EXPRESSÃO “PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”: 

TERMINOLOGIA E EVOLUÇÃO. 

 

 Nas últimas décadas, no que se refere às pessoas com deficiência, houve mudanças de 

valores, aperfeiçoamento de ideias e reconhece que as colocações dos termos e discursos se 

fazem do ponto de vista da realidade em que a terminologia é utilizada e reflete um dado 
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momento histórico sem necessariamente vincular-se ao preconceito (SASSAKI, 2002,2003; 

GARCIA, 2010). 

 As colocações dos termos que se fazem do prisma da realidade em que a terminologia 

é utilizada, reflete num dado momento histórico correspondente em que, nem sempre o termo 

que hoje revela preconceito, possuía, na época, tal concepção (SASSAKI, 2002,2003; 

GARCIA, 2010). 

 Atualmente, é utilizado pela legislação internacional e nacional o termo pessoa com 

deficiência, e fundamentando-se inicialmente nos vários estudos elaborados por Sassaki 

(2003), passa-se a reproduzir, com algumas adequações, os quadros apresentados pelo 

mesmo. 

 Contudo, antes de chegar-se a essa expressão outras nomenclaturas foram adotadas 

para se referia às pessoas com deficiência. 

 Vejamos como isso ocorria nos quadros a seguir: 

 

Quadro 5. Nomenclatura: inválidos  

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

Meados da história geral Inválidos Aquele que tinha deficiên-

cia era tido como social-

mente inútil, um peso mor-

to para a sociedade, um 

fardo para a família, al-

guém sem valor profissio-

nal.  

Outros exemplos:  

“Servidor inválido pode 

voltar” (Folha de S. Paulo, 

20/7/82). “Os cegos e o 

inválido”  

(Isto É, 7/7/99).  

Romances, nomes de insti-

tuições, leis, mídia e outros 

meios mencionavam “os 

inválidos”. Exemplos: “A 

reabilitação profissional 

visa a proporcionar aos be-

neficiários inválidos ...”  

(Decreto federal nº 60.501, 

de 14/3/67, dando nova 

redação ao Decreto nº 

48.959-A, de 19/9/60).  

O termo significava “indi-

víduos sem valor”. Em 

pleno século 20, ainda se 

utilizava este termo, embo-

ra sem nenhum sentido pe-

jorativo na época.  

Outro exemplo:  

“Inválidos insatisfeitos 

com lei relativa aos ambu-

lantes”  

(Diário Popular, 21/4/76).  

Fonte: Sassaki, 2003, adaptado 

  

Como se verifica a sociedade considerava os PcD’s pessoas “sem valia” ou 

“incapazes”, para a vida social e trabalho, o que causava a exclusão. 

 Em dado momento, os termos apresentados no quadro a seguir apresentam o avanço 

social, integrando os deficientes através de atendimento especializado. 
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Quadro 6. Nomenclatura: incapacitados  

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

Entre aproximadamente  

1920 e 1960  
Incapacitados  

Foi um avanço a sociedade 

reconhecer que a pessoa 

com deficiência poderia ter 

capacidade residual, mes-

mo que reduzida. Mas, ao 

mesmo tempo, considera-

va-se que a deficiência, 

qualquer que fosse o tipo, 

eliminava ou reduzia a ca-

pacidade da pessoa em to-

dos os aspectos: físico, psi-

cológico, social, profissio-

nal etc. 

  

“Derivativo para incapaci-

tados” (Shopping News, 

Coluna Radioamadorismo, 

1973).  

“Escolas para crianças in-

capazes” (Shopping News, 

13/12/64).  

Após a I e a II Guerras 

Mundiais: “A guerra pro-

duziu incapacitados”, “Os 

incapacitados agora exi-

gem reabilitação física”.  

Art. 5º do Código Civil 

(BRASIL, 1916) 

 

O termo significava, de 

início, “indivíduos sem ca-

pacidade” e, mais tarde, 

evoluiu e passou a signifi-

car “indivíduos com capa-

cidade residual”. Durante 

várias décadas, era comum 

o uso deste termo para de-

signar pessoas com defici-

ência de qualquer idade. 

Uma variação foi o termo 

“os incapazes”, que signi-

ficava “indivíduos que não 

são capazes” de fazer al-

gumas coisas por causa da 

deficiência que tinham.  

  

Fonte: Sassaki, 2003, adaptado 

 

 Conferir incapacidade aos efeitos da deficiência é resultado do julgamento que o 

modelo médico aponta em suas concepções sobre o tema, o que intercede na construção de 

conceitos e expressões em todas as áreas.  

 
Quadro 7. Nomenclatura: defeituosos, deficientes e excepcionais  

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

Entre aproximadamente  

1960 e 1980  

Defeituosos  
 

A sociedade passou a utili-

zar estes três termos, que 

focalizam as deficiências 

em si, não as pessoas. Si-

multaneamente, difundia-se 

o movimento em defesa 

dos direitos das pessoas 

superdotadas (expressão 

substituída por “pessoas 

com altas habilidades” ou 

“pessoas com indícios de 

 

 

 

Crianças defeituosas na 

Grã-Bretanha tem educa-

ção especial” (Shopping 

News, 31/8/65).  

 

O termo significava “indi-

víduos com deformidade” 

(principalmente física).  

 

 

Deficientes  

 

Este termo significava “in-
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No final da década de 50, 

foi fundada a Associação 

de Assistência à Criança 

Defeituosa – AACD (hoje 

chamada de Associação de 

Assistência à Criança Defi-

ciente).  

 

divíduos com deficiência” 

física, intelectual, auditiva, 

visual ou múltipla, que os 

levava a executar as fun-

ções básicas de vida (an-

dar, sentar-se, correr, es-

crever, tomar banho etc.) 

de uma forma diferente 

daquela como as pessoas 

sem deficiência faziam. E 

isto começou a ser aceito 

pela sociedade.  

altas habilidades”). O mo-

vimento entendeu que o 

termo “os excepcionais” 

não poderia referir-se ex-

clusivamente aos que ti-

nham deficiência intelectu-

al, pois as pessoas com su-

perdotação também são 

excepcionais por estarem 

na outra ponta da curva da 

inteligência humana.  

 

 

Excepcionais 

 

Na década de 50 surgiram 

as primeiras unidades da 

Associação de Pais e Ami-

gos dos Excepcionais – 

APAE.  

 

O termo significava “indi-

víduos com deficiência in-

telectual”.  

 

(Fonte: Sassaki, 2003, adaptado) 

 

 A oposição contemporânea a este termo persiste na ausência da palavra “pessoa” pelo 

fato do indivíduo estar sendo rotulado por dotar uma característica “anormal”, “diferente”. 

Destaca-se que o termo “defeituoso”, como uma ideia de objetificação do ser humano.  

 

Quadro 8. Nomenclatura: pessoas deficientes  

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

Por pressão das organiza-

ções de pessoas com defi-

ciência, a ONU deu o no-

me ao ano de 1981 de 

“Ano  

Internacional das Pessoas 

Deficientes”.  

 

Pela primeira vez o subs-

tantivo “deficientes” (como 

em “os deficientes”) pas-

sou a ser utilizado como 

adjetivo, sendo-lhe acres-

centado o substantivo “pes-

soas”.  

 

 

(Fonte: Sassaki, 2003, adaptado) 
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As expressões utilizadas para se referirem a pessoas com deficiência mudaram, portan-

to ao longo dos anos e embora pareçam mudanças sutis demonstram avanço no poder do dis-

curso e nas pretensões dos movimentos das PcD´s que se empenham por mais respeito, pois 

até então as nomenclaturas as consideravam uma “espécie à parte” do grupo social. 

 

Quadro 9. Nomenclatura: portadores de deficiência  

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

Entre aproximadamente  

1988 e 1993  

Pessoas portadoras de 

deficiência  
 

O “portar uma deficiência” 

passou a ser um valor, um 

detalhe agregado à pessoa. 

O termo foi adotado na 

Constituição Federal e em 

todas as leis e políticas per-

tinentes ao campo das defi-

ciências. Conselhos, coor-

denadorias e associações 

passaram a incluir o termo 

em seus nomes oficiais.  

 

Alguns líderes de organi-

zações de pessoas com de-

ficiência contestaram o 

termo “pessoa deficiente” 

alegando que transmite a 

ideia de que a pessoa intei-

ra seria deficiente.  

Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). Art. 23. 

É competência comum da 

União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Mu-

nicípios: II - cuidar da saú-

de e assistência pública, da 

proteção e garantia das 

pessoas portadoras de 

deficiência.  

Termo foi proposto para 

substituir o termo “pessoas 

deficientes”. Expressão 

utilizada somente em paí-

ses de língua portuguesa.  

 

Constituição Federal 

(BRASIL, 1988). Art. 208. 

O dever do Estado com a 

educação será efetivado 

mediante a garantia de: III 

- atendimento educacional 

especializado aos portado-

res de deficiência, prefe-

rencialmente na rede regu-

lar de ensino.  

 

Portadores de Deficiência  
 

Pela lei do menor esforço, 

o termo foi reduzido para 

“portadores de deficiên-

cia”.  

 

(Fonte: Sassaki, 2003, adaptado) 
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 Os movimentos se baseavam na ideia de que por serem “pessoas” deveriam ser valori-

zadas, até porque haviam diferentes deficiências, houve a crítica da nomenclatura “pessoas 

deficientes” que vinha sendo utilizada. A Constituição de 1988 substituiu o referido termo 

adotado na maior parte das vezes a expressão “pessoas portadoras de deficiência”, por vezes 

subtraiu a expressão “pessoa” como se denota no artigo 208 ainda original em que elenca tão 

somente o uso do termo “portadores de deficiência”, assim também ocorreu com várias leis 

posteriores. 

 

Quadro 10. Nomenclatura: pessoas com necessidades especiais  

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

De 1990 até hoje  
 

Pessoas com necessidades 

especiais  
 

De início, “necessidades 

especiais” representava 

apenas um novo termo.  

Depois, com a vigência da 

Resolução n.2, “necessida-

des especiais” passou a ser 

um valor agregado tanto à 

pessoa com deficiência 

quanto a  

outras pessoas, detendo um 

significado próprio.  
 

O art. 5 da resolução 

CNE/CEB nº 2, de 

11/9/01, explica que as 

necessidades especiais  

decorrem de três situa-

ções, uma das quais en-

volvendo dificuldades 

vinculadas a deficiências 

e dificuldades não-

vinculadas a uma causa 

orgânica.26  

 
 

O termo surgiu para substi-

tuir “deficiência” por “ne-

cessidades especiais”. Daí a 

expressão “pessoas com 

necessidades especiais”.  

 

Surgiram expressões como 

“pessoas especiais”, “crianças 

especiais”, “alunos especiais”, 

“pacientes especiais” numa 

tentativa de amenizar a con-

tundência da palavra “defici-

entes”.  

 

Pessoas especiais  
O termo “especiais” per-

manece como uma simples 

palavra, sem agregar valor 

diferenciado às pessoas 

com deficiência. O “especi-

al” não é predicativo exclu-

sivo das pessoas com defi-

ciência, já que se aplica a 

qualquer pessoa.  

 

Pela lei do menor esforço, o 

termo foi reduzido para 

“pessoas especiais”  

 

Fonte: Sassaki, 2003, adaptado 

 

 Vale ressaltar, que o Ministério da Educação (MEC), ao utilizar o termo “necessidades 

especiais” era identificar pessoas que apresentassem necessidades educacionais especiais, ou 



31 

 

31 

 

seja, pessoas que não eram tidas como mediana. Não havia um termo específico e utilizava-se 

a expressão “deficiência”. 

 

Quadro 11. Nomenclatura: pessoas com deficiência - terminologia atual (Fonte: Sassaki, 2003, 

adaptado) 

ÉPOCA 
 

TERMOS E SIGNIFI-

CADOS 
 

VALOR DA PESSOA 

De 1990 até hoje  Pessoas com Deficiência  Os valores agregados às 

pessoas com deficiência 

são:  

1) o do empoderamento 

(uso do poder pessoal para 

fazer escolhas, tomar deci-

sões e assumir o controle 

da situação de cada um);  

2) o da responsabilidade de 

contribuir com seus talen-

tos para mudar a sociedade 

rumo à inclusão de todas as 

pessoas, com ou sem defi-

ciência. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) 

lançou em 1980 a CIDID, e 

mostrou três dimensões 

(impedimentos, deficiên-

cias e incapacidades) po-

dem existir simultaneamen-

te em cada pessoa com de-

ficiência.  

Foi atribuído o valor “pes-

soas” àqueles que tinham 

deficiência, igualando-os 

em direitos e dignidade à 

maioria dos membros de 

qualquer sociedade.  

 

A década de 90 e a primei-

ra década do século 21 e do 

Terceiro Milênio são mar-

cadas por eventos mundi-

ais, liderados por organiza-

ções de pessoas com defi-

ciência.  

Por pressão das organiza-

ções de pessoas com defi-

ciência, a ONU deu o no-

me ao ano de 1981 de 

“Ano  

Internacional das Pessoas 

Deficientes”.  

 

Termo preferido por um 

número cada vez maior de 

adeptos pelo mundo. No 

Brasil, o maior evento 

(“Encontrão”) das organi-

zações do grupo, realizado 

no Recife/PE em 2000, 

clamaram ao público a 

adotar este termo, ao escla-

recer que que não são “por-

tadoras de deficiência” e 

que não querem ser cha-

madas com tal nome.  

Pela primeira vez o subs-

tantivo “deficientes” (como 

em “os deficientes”) pas-

sou a ser utilizado como 

adjetivo, sendo-lhe acres-

centado o substantivo “pes-

soas”.  

 

(Fonte: Sassaki, 2003, adaptado) 

 

 A nomenclatura pessoas com deficiência é utilizada na atualidade e adotada formal-

mente pela legislação internacional, como por exemplo, na CDPD aprovada pela ONU em 

2006 e, ratificada pelo Brasil em 2008 (BRASIL, 2008). 
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Dessa forma, esta pesquisa elege o termo “pessoa com deficiência”, respeitando os de-

bates dos estudos sobre o tema, mas na verdade, o que menos importa é o termo atribuído e 

sim a eficácia das políticas públicas em face dessas pessoas que necessitam viver em socieda-

de. 

As alegações para o uso “correto” do termo são apresentadas por Sassaki (2003) que 

arrola os seguintes motivos: 

Quadro 13. Justificativas para o uso da terminologia correta  

1. Não esconder ou camuflar a deficiência;  

2. Não aceitar o consolo da falsa ideia de que todo mundo tem deficiência;  

3. Mostrar com dignidade a realidade da deficiência;  

4. Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência;  

5. Combater neologismos que tentam diluir as diferenças, tais como “pessoas com capacidades 

especiais”, “pessoas com eficiências diferentes”, “pessoas com habilidades diferenciadas”, 

“pessoas deficientes”, “pessoas especiais”, “é desnecessário discutir a questão das deficiências 

porque todos nós somos imperfeitos”.  

6. Defender a igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas em termos de 

direitos e dignidade, o que exige a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência 

atendendo às diferenças individuais e necessidades especiais, que não devem ser ignoradas;  

7. 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 humanos e físicos con-

tra as pessoas com deficiência). 

Fonte: Sassaki, 2003, adaptado 

 

Como dissemos, nem todo problema social se transforma em objeto de ações gover-

namentais: essa transformação tem a ver basicamente com a incorporação de problemas soci-

ais na agenda das instituições públicas estatais: ministérios, secretarias, repartições de serviço 

público. 

 Isso não ocorre espontaneamente ou naturalmente. A atuação dos grupos organizados 

(reivindicações, mobilizações); de organismos internacionais e a mobilização da opinião pú-

blica em torno da necessidade de o Estado assumir para si a administração de determinadas 

questões são construídas como resultado da disputa pelos recursos públicos escassos: meio 

ambiente, vagas para negros nas universidades, políticas de gênero, idade (idosos) nem sem-

pre estiveram nas agendas das instituições públicas: estatais e governamentais. Com os defici-

entes não foi diferente. As políticas voltas para as pessoas com deficiência têm uma história, e 

uma trajetória não linear. 



33 

 

33 

 

 

4. - CATEGORIAS DE DEFICIÊNCIAS 

 

 O conceito de deficiência é normatizado, ressaltando que há a deficiência como 

modelo médico, ou modelo biomédico ocidental, que encaixa a deficiência como um transtor-

no da pessoa que possui um déficit, uma falha, uma disfunção do corpo, uma “ anormalidade, 

causada por malformações, por doenças ou acidentes, sendo então um problema singular do 

indivíduo (BARNES; BARTON; OLIVER, 2002). 

 No Brasil, partir do modelo de avaliação médica, teve se por base para concei-

tuar o a deficiência no Decreto Federal 3.298/1999, em seus artigos 3ºconceitua e 4o., aferem 

as deficiências das pessoas, instituindo categorias: 

 

Art. 4. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 

seguintes categorias: 

I - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresen-

tando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, te-

traplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputa-

ção ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produ-

zam dificuldades para o desempenho de funções; 

II - Deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas 

sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve; 

b) de 41 a 55 db - surdez moderada; 

c) de 56 a 70 db - surdez acentuada; 

d) de 71 a 90 db - surdez severa; 

e) acima de 91 db - surdez profunda; e 

f) anacusia; 

III - deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor 

olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snel-

len), ou ocorrência simultânea de ambas as situações; 

IV - Deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferi-

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

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade; 

e) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004) 

f) saúde e segurança; 

g) habilidades acadêmicas; 

h) lazer; e 

i) trabalho; 

V - Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências. 
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Como se verifica, o Decreto Lei estipula categorias de deficiência, levando em conta o 

grau. Porém as demais legislações não caracterizam o tipo de deficiência tratando todas em 

igualdade de condição, assegurando os direitos constitucionais. 

Podemos ainda citar Decreto no. 52.296/2004 que regulamenta as Leis no.10.048/2000 

e 10.098/2000, dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e promove regras de 

acessibilidade. Ressalta-se ainda, o art. 4º do Decreto no. 3.298/99 ao incluir no rol de defici-

ência, a ostomia e o nanismo, além de redefinir os parâmetros para as deficiências auditiva e 

visual bem como incluir o autismo, na Lei no. 10.690/2003 (BRASIL, 2003). 
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CAPÍTULO II 

A DEFICIÊNCIA SEGUNDO O DIREITO 

 

1.-DO RECONHECIMENTO A IDENTIDADE SOCIAL 

 

 No que diz respeito às obrigações determinadas pelos Estados no presente contexto 

relativo ao direito internacional, ou seja, aos direitos humanos dos cidadãos e especificamente 

das pessoas com deficiência, vê-se nos estudos desempenhados por PINTO (2012, p. 59ss) 

que elas se resumem a três tipos, respeitar, proteger e cumprir:  

 

“Respeitar significa que os governos não devem violar um di-

reito; tal implica que o Estado se abstenha de intervir sempre que as ações governa-

tivas forem suscetíveis de dar lugar à violação de um direito humano específico. 

Para proteger os direitos humanos, os governos deverão tomar medidas para evitar 

violações de direitos perpetradas por atores estatais e não-estatais. Na abordagem 

clássica, a proteção dos direitos humanos envolvia estritamente lidar com queixas 

individuais contra do Estado; as concepções correntes, no entanto, alargam esta 

proteção contra todos os potenciais violadores, mantendo ainda o dever do Estado 

de assegurar que todos os direitos estão disponíveis para todos os cidadãos. Este é 

um importante avanço na teoria dos direitos humanos, com grande relevância para 

as pessoas com deficiência. Com efeito, as pessoas com deficiência têm sido víti-

mas de abuso e discriminação por parte dos membros de suas famílias e dos seus 

cuidadores mais próximos (...). A obrigação de cumprir implica o dever dos Esta-

dos de tomar medidas positivas, sob a forma de medidas legislativas, administrati-

vas, judiciais e outras, para assegurar que o direito em questão seja aplicado na 

mais vasta medida possível (...). Embora o conteúdo principal desta obrigação seja 

igualmente válido para todos os governos signatários de tratados internacionais de 

direitos humanos, os autores (como Alston & Quinn (1987); Eide (2001) e Nowak 

(2003) em geral concordam que os requisitos são mais elevados para os Estados 

que têm mais recursos do que para aqueles têm menos”. (PINTO, 2012) 

 

 A mudança na concepção sobre a deficiência na conjuntura internacional de Direito é 

um evento recente. Até 2006, não havia um tratado internacional celebrado pelas Nações Uni-

das, restringindo a questão apenas a atos normativos referentes aos direitos das pessoas com 
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deficiência. Podemos citar, entre outros documentos, todos confirmados pelo Brasil, a Decla-

ração dos Direitos do Retardado Mental (1971), a Declaração das Nações Unidas dos Direi-

tos das Pessoas Portadoras de Deficiência (1975), o Programa Mundial de Ação para as 

Pessoas Portadoras de Deficiência(1982), os Princípios para a Proteção dos Doentes Men-

tais e para a Melhoria do Atendimento de Saúde Mental (1991), as Normas Uniformes sobre 

Igualdade de Oportunidades para as Pessoas Portadoras de Deficiência (1993), a Declara-

ção de Manágua (1993) a Resolução sobre a situação das pessoas portadores de deficiência 

no Hemisfério Americano (1995) e, finalmente, o Compromisso do Panamá com as Pessoas 

Portadoras de Deficiência no Continente Americano (1996). 

 Nas décadas de 1980 e 1990, diversas agências especializadas das Nações Unidas, em 

especial a Organização Internacional do Trabalho (OIT), assumiram um papel importante 

neste contexto. Podemos citar a promulgação da Convenção nº 111 OIT (1959), que 

expressamente expõe as distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações 

exigidas para um determinado emprego não são consideradas como discriminação; a 

Convenção nº 159 OIT (1983) que dispõe sobre “Reabilitação Profissional e Emprego de 

Pessoas Deficientes” e a Convenção nº 168 OIT (1988) sobre a “Promoção do Emprego e à 

Proteção contra o Desemprego”.  

 A Convenção nº 159 OIT, ratificada pelo Brasil pelo Decreto nº129/91, afeiçoada à 

abordagem médica da deficiência, em seu artigo 1º conceitua a pessoa com deficiência:  

 

1 - Para efeitos da presente Convenção, a expressão «pessoa de-

ficiente» designa toda e qualquer pessoa, cujas perspectivas de encontrar e de con-

servar um emprego conveniente, assim como de progredir profissionalmente, estão 

sensivelmente diminuídas em consequência de uma deficiência física ou mental 

devidamente reconhecida.  

 

 Em 2001 a Assembleia Geral da ONU, aceitou a proposta do México e criou um 

comitê Ad Hoc para criação de uma convenção internacional que aproximasse os Estados 

juridicamente e estabelecesse obrigações de promover e proteger os direitos das pessoas com 

deficiência. Após oito reuniões entre 2002 e 2006, número recorde para qualquer negociação 

de um tratado na ONU (PINTO, 2012), em 13 de dezembro de 2006, a Assembleia Geral da 

ONU adotou por unanimidade a CDPD e o seu Protocolo Opcional (que diz respeito ao 

reconhecimento da competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

para receber petições individuais de pessoas ou grupos de pessoas, ou em nome deles, 
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alegando serem vítimas da violação das disposições da Convenção pelo referido Estado), 

recolhendo as assinaturas na cidade de Nova Iorque em 30 de março de 2007.  

 Nos termos convencionados, os dois instrumentos entraram em vigor em 03 de maio 

de 2008, quando a Convenção recebeu 20 ratificações e o Protocolo Opcional reuniu 10. Até 

março/2017, a Convenção foi ratificada por 172 Estados membros e o Protocolo passou a ser 

adotado por 90 Estados membros. A Convenção da Deficiência possui 50 artigos e seu 

Protocolo Facultativo possui 18 artigos.  

 O artigo 1º da Convenção da Deficiência estabelece o seu propósito e define quem são 

as pessoas com deficiência: 

 

Propósito  

O propósito da presente Convenção é promover, proteger e as-

segurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 

dignidade inerente.  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em intera-

ção com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na so-

ciedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Convenção da Defi-

ciência, ONU, 2017. 

 

 Compreende se que a primeira parte do propósito revela que a Convenção apontou uma 

mudança de modelo na concepção da deficiência, agora não mais baseada na abordagem mé-

dica e sim nos direitos humanos. Na segunda parte percebe-se que a Convenção estabelece 

quem são as pessoas com deficiência de acordo com a abordagem relacional da deficiência. 

Neste sentido, a Convenção em seu Preâmbulo, item “e” ainda estabelece entendimentos “(...) 

reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da inte-

ração entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que im-

pedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportuni-

dades com as demais pessoas”.  

 A finalidade central da Convenção não foi criar novos direitos, a intenção foi de espe-

cificá-los para que as pessoas com deficiência pudessem deles gozar em igualdade de condi-

ções com as demais.  Firmou-se, assim, um compromisso pleno com a dignidade e os direitos 

de todas as pessoas com todos os tipos de deficiência, sem discriminação. Passaram a não ser 
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mais objetos ou alvo da compaixão pública e sim titulares de direitos civis, sociais, econômi-

cos, políticos e culturais, tendo, portanto, direito a um padrão de mínimo de dignidade, prote-

gidos pelas características gerais dos direitos humanos no plano internacional, como universa-

lidade, indivisibilidade e interdependência. 

 A figura a seguir traduz a evolução do modelo que aborda a deficiência num contexto 

social em que muitas vezes destina a PcD como “outro” num contexto de problema privado e 

acaba por reduzi-la  à invisibilidade, ao passo que e num contexto de reconhecimento como 

sujeito de direitos, a visão é que ser dotado de diversidade não o descaracteriza como ser hu-

mano resultando, portanto, na afirmação de uma nova posição das Pcd’s nas relações jurídicas 

e sociais.  

 

Figura: O paradigma dos direitos da deficiência: implicações para as políticas públicas e 

para investigação (Pinto, 2002, adaptado). 

 

 

2.– A DEFICIÊNCIA NO PONTO DE VISTA BRASILEIRO: NORMATIZAÇÃO 

 

 A Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência (CDPD) foi aprovada no 

Brasil pelo Congresso Nacional através do Decreto-Lei no. 186, de 9 de julho de 2008, conso-

ante instituído na Constituição Federal em seu artigo 5º. Parágrafo 3º., possuindo hierarquia 

de Emenda Constitucional. O Governo brasileiro depositou junto ao Secretário-Geral das Na-

ções Unidas em 1º de agosto de 2008 e entrou em vigor para o Brasil em 31 de agosto de 

2008. Sua promulgação através do Decreto no. 6.949 de 25 de agosto de 2009, estando o Bra-
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sil, obrigado a adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer natureza, 

necessárias para o reconhecimento dos direitos dos deficientes, bem como, abolir quaisquer 

práticas discriminatórias. 

 

 

 

Quadro 14. Leis relativas ao reconhecimento das pessoas com deficiência aprovadas no Brasil. 

Lei nº EMENTA OBSERVAÇÕES 

4.613/1965 Isenta dos impostos de im-

portação e de consumo, bem 

como da taxa de despacho 

aduaneiro, os veículos espe-

ciais destinados a uso exclu-

sivo de paraplégicos ou de 

pessoas portadoras de defei-

tos físicos, os quais fiquem 

impossibilitados de utilizar 

os modelos comuns. 

 

7.070/1982 Dispõe sobre pensão especial 

para os deficientes físicos 

que especifica e dá outras 

providências. 

 

7.405/1985 Torna obrigatória a coloca-

ção do “Símbolo Internacio-

nal de Acesso” em todos os 

locais e serviços que permi-

tam sua utilização por pesso-

as portadoras de deficiência e 

dá outras providências. 

 

7.853/1989 Dispõe sobre o apoio às pes-

soas portadoras de deficiên-

cia, sua integração social, 

sobre a Coordenadoria Naci-

Inicialmente regulamentada 

pelo Decreto 914/93 e poste-

riormente pelo Decreto 

3.298/1999 
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onal para Integração da Pes-

soa com Deficiência (COR-

DE), institui a tutela jurisdi-

cional de interesses coletivos 

e difusos dessas pessoas, dis-

ciplina a atuação do Ministé-

rio Público, define crimes, e 

dá outras providências. 

8.112/1990 Dispõe sobre o Regime Jurí-

dico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das autarqui-

as e das fundações públicas 

federais. 

Regulamentada pelo Decreto 

3298/1999. O artigo 5º, § 2º 

assegura às pessoas com de-

ficiência o direito de inscri-

ção em concurso público pa-

ra cargo com atribuições 

compatíveis com sua defici-

ência, com reserva de até 

20% das vagas. 

8.160/1991 Dispõe sobre a caracteriza-

ção de símbolo que permita a 

identificação de pessoas por-

tadoras de deficiência auditi-

va. 

 

8.213/1991 Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência 

Social e dá outras providên-

cias. 

Conhecida como “Lei de Co-

tas”. 

Regulamentada pelo Decreto 

nº 3.298/1999. O artigo 93 

determina que a empresa pri-

vada preencha de 2% (dois 

por cento) a 5% (cinco por 

cento) dos seus cargos com 

pessoas com deficiência ou 

segurados reabilitados na se-

guinte proporção: I - até 200 
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empregados: 2%; II - de 201 

a 500: 3%; III - de 501 a 

1.000: 4%; IV - de 1.001 em 

diante: 5%. 

8.383/1991 Institui a Unidade Fiscal de 

Referência, altera a legisla-

ção do Imposto de Renda e 

dá outras providências 

Isenta as pessoas com defici-

ência física do IOF para 

compra de automóvel. 

8.686/1993 Dispõe sobre o reajustamento 

de pensão especial aos defi-

cientes físicos portadores da 

Síndrome da Talidomida, 

instituída pela Lei nº 7.070, e 

20-12-1982. 

 

8.687/1993 Retira da incidência do Im-

posto de Renda benefícios 

percebidos por deficientes 

mentais 

 

8.742/1993 Dispõe sobre a organização 

da Assistência Social e dá 

outras providências. 

Os artigos 20 e 21 garantem 

o pagamento de um salário 

mínimo à pessoa com defici-

ência e ao idoso miseráveis. 

Para efeito de concessão, a 

pessoa deve apresentar renda 

familiar per capita inferior a 

¼ do salário mínimo. 

8.899/1994 Concede passe livre às pes-

soas portadoras de deficiên-

cia no sistema de transporte 

coletivo interestadual. 

Regulamentada pelo Decreto 

3.691/2000, essa lei concede 

passe livre às pessoas com 

deficiência carentes. 

8.989/1995 Dispõe sobre a isenção de 

imposto sobre Produtos In-

dustrializados (IPI), na aqui-

No artigo 1, IV a lei estabe-

lece quem terá isenção legal, 

tais quais as pessoas portado-
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sição de automóveis para uti-

lização no transporte autô-

nomo de passageiros, bem 

como por pessoas portadoras 

de deficiência física e dá ou-

tras providências. 

 

ras de deficiência física, vi-

sual, mental severa ou pro-

funda, ou autistas, diretamen-

te ou por intermédio de seu 

representante. 

Esta lei tem tido sucessivas 

prorrogações de vigência: até 

31-12-1996 pela Lei nº 

9.144, de 8-12-1995; vigên-

cia restaurada até 31-12-2003 

pela Lei nº 10.182, de 12-2-

2001; vigência prorrogada 

até 31-12-2006 pela Lei nº 

10.690, de 10-6-2003, e até 

31-12-2009 pela Lei nº 

11.196, de 21-11-2005; vi-

gência prorrogada até 31-12-

2014 pela Lei nº 11.941, de 

27-5-2009; vigência prorro-

gada até 31-12-2014 pela Lei 

nº 12.767/2012; vigência 

prorrogada até 31-12-2021 

pela Lei nº 13.146/2015 (Es-

tatuto da Pessoa com defici-

ência) 

9.394/1996 Estabelece as diretrizes e ba-

ses da educação nacional. 

Os artigos 58 a 60 definem 

educação especial e a forma 

de oferecê-la aos alunos com 

deficiência. 

9.615/1998 Institui normas gerais sobre o 

desporto e dá outras provi-

dências 

Prevê a existência do Comitê 

paraolímpico brasileiro. 

9.656/1998 Dispõe sobre planos e segu- Pelo artigo 14 resta proibida 
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ros privados de assistência à 

saúde. 

a discriminação, em razão da 

deficiência, da pessoa que 

queira participar de planos 

privados de assistência à sa-

úde. 

9.867/1999 Dispõe sobre a criação e o 

funcionamento de cooperati-

vas sociais, visando a inte-

gração social dos cidadãos, 

conforme especifica. 

Essa lei prevê a criação de 

cooperativas de trabalho para 

inserir pessoas com deficiên-

cias físicas ou sensoriais. 

10.048/2000 Dá prioridade de atendimen-

to às pessoas que especifica, 

e dá outras providências. 

Regulamentada pelo Decreto 

5.296/2004. 

10.098/2000 Estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a pro-

moção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de defici-

ência ou com mobilidade re-

duzida, e dá outras providên-

cias. 

Regulamentada pelo Decreto 

5.296/2004. 

10.216/2001 Dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portado-

ras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assis-

tencial em saúde mental. 

Estabelece a proibição de 

discriminação das pessoas 

com transtornos mentais; as-

segura direitos em relação ao 

seu tratamento e estabelece 

limites em relação à interna-

ção psiquiátrica. 

10.226/2001 Acrescenta parágrafos ao art. 

135 da Lei nº 4.737, de 15 de 

julho de 1966, que institui o 

Código Eleitoral, determi-

nando a expedição de instru-

ções sobre a escolha dos lo-
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cais de votação de mais fácil 

acesso para o eleitor defici-

ente físico. 

10.436/2002 Dispõe sobre a Língua Brasi-

leira de Sinais (LIBRAS) e 

dá outras providências. 

 

10.671/2003 Dispõe sobre o Estatuto de 

Defesa do Torcedor e dá ou-

tras providências. 

Prevê estádios acessíveis pa-

ra pessoas com deficiência 

10.708/2003 Institui o auxílio-reabilitação 

psicossocial para pacientes 

acometidos de transtornos 

mentais egressos de interna-

ções. 

 

10.753/2003 Institui a Política Nacional 

do Livro. 

Prevê o livro acessível às 

pessoas com deficiência vi-

sual. 

10.845/2004 Institui o Programa de Com-

plementação ao Atendimento 

Educacional Especializado às 

Pessoas Portadoras de Defi-

ciência, e dá outras provi-

dências 

 

11.096/2005 Institui o Programa Univer-

sidade para Todos - PROU-

NI, regula a atuação de enti-

dades beneficentes de assis-

tência social no ensino supe-

rior; altera a Lei nº 10.891, 

de 9 de julho de 2004, e dá 

outras providências. 

O Artigo 2 o prevê a reserva 

de percentual de bolsas para 

o ingresso no ensino superior 

de alunos com deficiência. 

11.126/2005 Dispõe sobre o direito do 

portador de deficiência visual 

O artigo 1o institui o Dia Na-

cional de Luta da Pessoa Por-
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de ingressar e permanecer em 

ambientes de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia 

tadora de Deficiência, cele-

brado, anualmente, no dia 21 

de setembro 

11.133/2005 Institui o Dia Nacional de 

Luta da Pessoa Portadora de 

Deficiência. 

 

11.303/2006 Institui o Dia Nacional da 

Conscientização da Esclerose 

Múltipla. 

 

11.520/2007 Dispõe sobre a concessão de 

pensão especial às pessoas 

atingidas pela hanseníase que 

foram submetidas a isola-

mento e internação compul-

sórios. 

 

12.319/2010 Regulamenta a profissão de 

tradutor e intérprete da Lín-

gua Brasileira de Sinais (Li-

bras). 

 

12.587/2012 Institui as diretrizes da Polí-

tica Nacional de Mobilidade 

Urbana. 

O artigo 12-B estabelece que 

cotas para a outorga de ex-

ploração de serviço de táxi, 

no montante de 10% das va-

gas para condutores com de-

ficiência. 

O artigo 24, IV discorre so-

bre questões de acessibilida-

de 

12.622/2012 Institui o Dia Nacional do 

Atleta Paralímpico e dá ou-

tras providências. 

O artigo 1o institui o Dia Na-

cional do Atleta Paraolímpi-

co, a ser celebrado, anual-

mente, no dia 22 de setem-

bro. 
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12.674/2012 Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pes-

soa com Transtorno do Es-

pectro Autista; e altera o § 3º 

do art. 98 da Lei nº 8.112, de 

11 de dezembro de 1990 

 

12.933/2013 Dispõe sobre o benefício do 

pagamento de meia-entrada 

para estudantes, idosos, pes-

soas com deficiência e jovens 

de 15 a 29 anos comprova-

damente carentes em espetá-

culos artístico-culturais e es-

portivos, e revoga a Medida 

Provisória nº 2.208, de 17 de 

agosto de 2001. 

 

12.955/2014 Acrescenta § 9o ao art. 47 da 

Lei no 8.069, de 13 de julho 

de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), para esta-

belecer prioridade de trami-

tação aos processos de ado-

ção em que o adotando for 

criança ou adolescente com 

deficiência ou com doença 

crônica. 

 

13.234/2015 Altera a Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional), para dispor 

sobre a identificação, o ca-

dastramento e o atendimento, 

na educação básica e na edu-
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cação superior, de alunos 

com altas habilidades ou su-

perdotação. 

13.146/2015 Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com De-

ficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência). 

 

13.049/2016 Altera a Lei no 12.711, de 29 

de agosto de 2012, para dis-

por sobre a reserva de vagas 

para pessoas com deficiência 

nos cursos técnico de nível 

médio e superior das institui-

ções federais de ensino. 

 

Fontes: (BRASIL, Câmara dos Deputados 2013; PARANÁ, Ministério Público 2016 adaptados) 

 

 Assim, apresentamos a evolução legislativa em face das pessoas com deficiência no 

Brasil, e entendida a deficiência na concepção do Direito brasileiro. 

 

  

3.- ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 O Estatuto da pessoa com deficiência, Lei no. 13.146/15, é dividido em dois livros: 

Livro I – Parte Geral e Livro II – Parte Especial, com finalidade de assegurar igualdade, direi-

tos, inclusão, liberdade e cidadania. 

O próprio Estatuto conceitua pessoa com deficiência como aquela que tem impedi-

mento de longo prazo físico, mental, intelectual ou sensorial, obstruindo participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Uma inovação importante da Lei dentre outras, é a avaliação da deficiência por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. 

 Com o Estatuto os deficientes passaram a ter seus direitos fundamentais assegurados, 

tais como:  à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à ha-

bitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 
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reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à in-

formação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Fe-

deral, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultati-

vo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

 Analisaremos a seguir os direitos assegurados e elencados pelo Estatuto da pessoa com 

deficiência, Lei 13.146/15: 

 

a) - DIREITO A IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO (arts.4º a 8º).  

Como proteção não poderá haver negligência, discriminação, violência, exploração, 

tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante. 

Pode livremente a pessoa com deficiência, casar ou constituir união estável, exercer 

direitos sexuais e reprodutivos, planejamento familiar, conservação da fertilidade, convivên-

cia familiar, exercer em igualdade de condições a tutela, curatela, guarda e adoção. 

 

b) - DOS DIREITOS ASSEGURADOS 

Terá a pessoa com deficiência, atendimento prioritário, a proteção e Socorro, atendi-

mento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, acessibilidade de trans-

porte coletivo, pontos de parada, estações e terminais, restituição de imposto de renda, trami-

tação processual e procedimentos judiciais. 

 

c) - DIREITO À VIDA ( arts 10 a 13). 

Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de 

toda vida. 

 

d) - DIREITO À HABILITAÇÃO E A REABILITAÇÃO (arts. 14 a 17) 

Tem por finalidade, desenvolver talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 

sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para sua auto-

nomia. 

 

e) - DIREITO À SAUDE (arts. 18 a 26). 
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Por intermédio do SUS, é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com defici-

ência em todos os níveis de complexidade. Principalmente diagnóstico precoce, habilitação e 

reabilitação, atendimento multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. 

 

f) - DIREITO À EDUCAÇÃO (arts. 27 a 30). 

Constitui direito educacional inclusivo em todos os níveis de escolaridade. Deverá ter 

projeto pedagógico, educação bilíngue, em libras como língua, modalidade escrita da língua 

portuguesa; técnicas pedagógicas, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia 

assistiva. Deverá ter oferta de profissionais de apoio escolar. 

 

g) - DIREITO À MORADIA (arts. 31 a 33). 

Dar direitos a moradia significa estar no seu da família, seja, natural ou substituta. Há 

previsão de inclusão das pessoas com deficiência em programas habitacionais em 3%( três por 

cento). 

 

h) - DIREITO AO TRABALHO (arts. 34 a 35). 

É vedada a pessoa com deficiência qualquer espécie de discriminação em razão de sua 

condição, bem como, no recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 

periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem 

como exigência de aptidão plena. 

  Deverá ter direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continu-

ada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo 

empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. 

 

i) - DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA NO TRABALHO (arts. 37 a 38). 

A inclusão da pessoa com deficiência no trabalho é dar igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária, na qual de-

vem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assis-

tiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

 

j) - DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER (arts. 42 a 

45). 
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 O portador de deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo garantido o acesso a bens culturais, 

programas de televisão, cinema, teatro, atividades desportivas em formato acessível, monu-

mentos e locais de importância cultural. Devendo o poder público ser responsável por esses 

acessos acima descrito. 

Deverá ter acesso em todos os espaços das edificações. Os ingressos deverão ser co-

brados em igualdade com as demais pessoas. 

Hotéis, pousadas, dormitórios, deverão disponibilizar, pelo menos 10%(dez por cento), 

no mínimo uma unidade acessível, art. 45, § 1º da Lei 13.146/15. 

 

l) - DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE (arts. 46 a 52). 

O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida será, será por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barrei-

ras ao seu acesso em igualdade com as demais pessoas. 

Entende-se que para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, 

aquaviário e aéreo, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, 

as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do serviço. 

Nas áreas destinadas a estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de 

uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circula-

ção de pedestres, devendo ser sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com defici-

ência com comprometimento de mobilidade. 

As vagas oferecidas pelos estacionamentos públicos e privados devem equivaler a 2% 

(dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com 

as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessi-

bilidade. 

 As empresas de taxi deverão reservar 10% (dez por cento) de seus veículos acessíveis 

à pessoa com deficiência. Já as locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1 (um) veículo 

adaptado para uso de pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua 

frota. 

 

m) - DA ACESSIBILIDADE (arts. 53 a 61) 
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Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, acessibilidade é o direito que garante à 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer 

seus direitos de cidadania e de participação social. 

Deverá as obras de construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edifi-

cações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser executadas 

de modo a serem acessíveis. 

Ao Município incide no plano diretor, código de postura, código de obras, implemen-

tar dispositivos que apliquem regras relativas a acessibilidade. 

 

n) - DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO (arts. 63 a73). 

Os direitos à acessibilidade nos sítios da internet sendo eles mantidos por empresas 

com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa 

com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores 

práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. 

As lan houses e telecentros devem garantir, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus 

computadores com recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo asse-

gurado pelo menos 1 (um) equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um). 

Já os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitirão o uso dos seguintes 

recursos, tais como, subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete da Libras e 

audiodescrição. 

No caso dos congressos, seminários, oficinas e demais eventos de natureza científico-

cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de aces-

sibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. 

Os programas, linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de 

agências de financiamentos e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que 

atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. 

Caberá ao poder público, diretamente ou em parceria com organizações da sociedade 

civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 

profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. 

 

o) - DA TECNOLOGIA ASSISTIVA (arts.74 e 75). 

Garante à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, 

processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva, pois promovem vida independente, fa-
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cilitando sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida, devendo esses planos serem 

reavaliados a cada 04(quatro) anos. 

 

p) - DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E POLÍTICA (art.76) 

É garantido à pessoa com deficiência, pelo poder público, todos os direitos políticos e 

a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Podendo vo-

tar e ser votado, não podendo ser impedido de exercer qualquer função da vida pública.  

 

q) - DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (arts. 77 e 78). 

O poder público deverá contribuir para o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

inovação e a capacitação tecnológicas, com finalidade de melhoria e qualidade de vida, ao 

trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão social. 

 

r) - DO ACESSO À JUSTIÇA (art. 79 a 83). 

Com a finalidade de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo processo 

judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judi-

ciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no 

sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. 

Deverão ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistivas para que a pessoa 

com deficiência sendo garantido o acesso à justiça, em que figure em um dos polos da ação ou 

atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magis-

trado ou membro do Ministério Público. 

 

s) - DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI (arts. 84 a 87) 

Com a alteração dos Artigos 3o e 4o do Código Civil, a pessoa com deficiência tem 

seus direitos ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições. 

Sempre que necessário poderá ser nomeado curador (es), sendo uma medida extraor-

dinária. A curatela não alcançará o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.  

A curatela se dará através de processo judicial, devendo o curador prestar anualmente 

contas ao Juízo. 

 

t) - DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS (arts. 88 a 91). 
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Havendo descumprimento dos direitos assegurados pelo Estatuto dos Deficientes, co-

meterá crimes e infrações previstas, tais como: induzir ou incitar discriminação de pessoa em 

razão de sua deficiência, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, re-

muneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência, Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres, Reter ou 

utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à realização 

de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. 

As penas previstas serão de no mínimo 06(seis) meses e no máximo de 05(cinco) anos, 

podendo ser aumentada em certos casos em 1/3 (um terço). Vale ressaltar, que poderá ser fi-

xado multa.  

Com a Lei foi criado o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Ca-

dastro-Inclusão), registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistemati-

zar e disseminar informações georreferenciadas que permitam a identificação e a caracteriza-

ção socioeconômica da pessoa com deficiência, bem como das barreiras que impedem a reali-

zação de seus direitos. 

Sendo o Cadastro-Inclusão administrado pelo Poder Executivo federal e constituído 

por base de dados, instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. 

 

 

3. – LEI DE COTAS 

 

 Outra forma de inclusão da pessoa com deficiência foi proporcionada pela Lei n. 

8213/91, art.93, conhecida como Lei de Cotas, que estabelece que as Empresas Privadas com 

mais de 100 funcionários devem contratar pessoas portadoras de deficiência. 

 No Brasil, a Lei 8.213/91 art. 93, assegura às pessoas com deficiência uma reserva de 

2% a 5% das vagas em Empresas Privadas com 100 ou mais empregados, existindo penalida-

des ao descumprimento. 

 Para efeito de cálculo, uma empresa com 260 empregados, está obrigada a contratar 

3% de trabalhadores com deficiência, equivale a 8 empregados. 

 A dispensa de trabalhador deficiente habilitado ou trabalhador reabilitado, só ocorrerá 

quando houver a contratação de substituto em condição semelhante. 
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 O não cumprimento por parte das Empresas, acarreta penalidades na Lei 8.213/91, art. 

133, ou seja, pagamento de multa, nos termos da portaria no. 1.199/03 do Ministério do Tra-

balho e Emprego. 

 A disciplina legal da reserva de cargos em empresas privadas para as pessoas portado-

ras de deficiência, conta também com outras modalidades de colocação seletiva, por meio de 

oficinas protegidas ou trabalho apoiado, colocação competitiva, trabalho por conta própria e 

cooperativas sociais. Dessa forma, quanto à legislação existe uma garantia aos portadores de 

deficiência, ensejando oportunidades ao mercado de trabalho. Temos que buscar formas de 

capacitar os profissionais para que possam capacitar as pessoas com deficiência é uma forma 

de garantir a aplicabilidade das Leis. 

A Lei garantiu ao indivíduo com deficiência o direito ao trabalho, mas também garan-

tiu ao Estado um aumento na arrecadação.  

 O que verifica é que a empresa contrata apenas para cumprir uma determinação da lei 

pura e simplesmente, buscando pessoas com deficiências mais leves, que não deixa de ser 

uma forma de discriminação, ou seja, inserindo apenas algumas categorias de deficiências.  

Existem programas de qualificação/reabilitação de empresas com outros órgãos para 

capacitar os deficientes. Em Porto Velho, por exemplo, há o SINE Municipal que, juntamente 

com o SENAI, busca o encaminhamento o outro a capacitação. 
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(Diponível de forma pública pelo endereço eletronico <https://desafiaroslimites.blogspot.com.br/2016/06/a-

inclusao-do-deficiente-no-mercado-de.html>, acesso 15/10/2017) 

 

Esses programas buscam a geração de emprego e a inclusão de pessoas com deficiên-

cia no mercado de trabalho contribuindo para dar dignidade a essas pessoas. 

Com o surgimento da Lei de Cotas muitas pessoas foram contratadas pelas empresas 

em decorrência da deficiência e não da competência. A intenção da Lei de Cotas é assegurar a 

igualdade formal os trabalhadores com ou sem deficiência. 

Pela legislação vigente o Estado deve buscar incentivo para ensinar um ofício para as 

pessoas com deficiência, isso facilitaria o ingresso no mercado de trabalho. Contudo, a ausên-

cia de programas acessórios de treinamento e educação especializada muitas das vezes fazem 

com que as pessoas com deficiência sejam dispensadas por não terem qualificação para aquele 

cargo oferecido.  

 Em outros países, os incentivos para as pessoas com deficiência são fiscais e de for-

mação profissionais com contribuição dos empresários, assim as empresas crescem em inclu-

são social e consequentemente diminui o desemprego por parte das pessoas com deficiência.  

 

 

Quadro 15. Incentivo para deficientes em outros países. 

País  Incentivo 

Portugal A cota é de 2% de trabalhadores com defici-

ência para empresas privadas e 5% para em-

presas públicas. 

Espanha 2% de vagas em empresas com mais de 50 

trabalhadores fixos e a Lei no. 63/97 assegu-

ra incentivos fiscais. 

França O Código de Trabalho Francês estabelece 6% 

das vagas de trabalho em empresas com mais 

de 20 empregados. 

Itália As empresas públicas e privadas com mais 

de 50 empregados devem contratar 7% de 

pessoas com deficiência para seu quadro de 

funcionários. Nas empresas que empregam 

https://desafiaroslimites.blogspot.com.br/2016/06/a-inclusao-do-deficiente-no-mercado-de.html
https://desafiaroslimites.blogspot.com.br/2016/06/a-inclusao-do-deficiente-no-mercado-de.html
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de 36 a 50 funcionários, é estabelecida a re-

serva para duas pessoas com deficiência e 

nas que mantém 15 a 35 funcionários, devem 

manter 1 funcionário com deficiência. 

Alemanha Para empresas com mais de 16 funcionários 

devem ser reservadas 6% de vagas e há um 

incentivo para que os empresários contribu-

am para medidas de profissionalização de 

pessoas com deficiência. 

Áustria  4% das vagas são destinadas aos deficientes 

nas empresas com mais de 25 empregados. 

Argentina Incentivos fiscais para empresas privadas que 

contratem a demanda e a reserva de 4% para 

contratar servidores públicos. 

Disponível de forma publica pelo endereço eletrônico (http://sistema-de-cotas.info/cotas-sociais.html - 

adaptado). Acesso em 05/09/2017. 

  

 

 Como se verifica, as legislações de outros países são mais benéficas no que se refere 

ao ingresso das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

 Ademais, de acordo com os índices estatísticos do IBGE, no Brasil há o total de 45,6 

milhões de pessoas com alguma deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual, sendo que, 

no ano de 2016 havia 7,7 milhões de profissionais com potencial para o trabalho dentro da 

faixa etária economicamente ativa que podiam ser enquadrados nos critérios da legislação de 

cotas. Todavia, dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social apontam que apenas 

381,3 mil são as pessoas com deficiências empregadas neste último ano, ou seja, o mercado 

empregou 1 a cada 20 potenciais profissionais com deficiência.  

Com informações mais detalhadas, o MTPS divulgou resultados referentes ao ano de 

2015, a seguir: 

 

Quadro16. Proporção de cumprimento da Lei de Cotas pelas empresas no Brasil em RAIS 2015. 

http://sistema-de-cotas.info/cotas-sociais.html
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De acordo com os referidos dados de 2015, no Brasil, de um total de 48 milhões e ses-

senta mil vínculos de empregos formais ativos, apenas 403.255 são trabalhadores com defici-

ência, o que corresponde a 0,84%, sendo que 376.395 (93,34%) estão em empresas por cum-

primento de obrigação legal referente às cotas e 6,66% são trabalhadores com deficiência em-

pregados de empresas sem obrigação legal. Observa-se que nas empresas privadas com 100 a 

200 empregados a lei é cumprida apenas no total de 48,51% haja vista que empregam 24.813 

trabalhadores com deficiência e deveria ser 51.149, faltando 26.336 para alcançar a cota legal. 

Neste mesmo diapasão, as empresas privadas com 201 a 500 empregados cumprem a lei na 

proporção de preenchimento das vagas em 51,98%, empresas com 501 a 1000 cumprem a Lei 
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na proporção de 49,38%, aquelas com mais de 1001 empregados preenchem no total de 

42,79%. 

Em tempo, mesmo considerando que as cotas são preenchidas em cerca de metade das 

vagas que determinam a Lei, ao comparar a quantidade de contratação de empregados com e 

sem deficiência de 2007 até 2015 (anos disponibilizados pelo sistema do Ministério), no Bra-

sil, verifica-se que a mão de obra das pessoas com deficiência não atinge nem 1% da força de 

trabalho. 

 Embora as PcD’s tendam em sua maioria demonstrar satisfação e concordância com a 

forma como o mercado tem reagido às determinações da Lei de Cotas, uma de nossas entre-

vistadas pessoa com deficiência que trabalha em empresa privada faz alguns questionamentos 

importantes. : 

Entrevista n. 1 – Empresa Privada, trabalha na função de assistente administrativa: 

 

 MARIA (preservamos a identidade da entrevistada), 20 anos de idade, possui desvio 

de tórax lombar, cursou até ensino médio. 

Pesquisadora: - Como um portador de deficiência se sente perante aos demais funcionários? 

Maria: - Eu me sinto normal, pois sou tratada do mesmo jeito que os demais. 

Pesquisadora: - Como se deu o processo seletivo na empresa? 

Maria: - Me inscrevi em um site de emprego, e em uma semana fui chamada. 

Pesquisadora: - A Empresa adota alguns cuidados para reduzir os efeitos da deficiência? 

Maria: - A empresa faz com que eu me sinta à vontade, e evito expor minha deficiência. 

Pesquisadora: - Qual a sua posição sobre a existência de uma lei que reserva vagas para pes-

soas com deficiência? 

Maria: - Sou muito a favor dessa lei, pois ela faz com que nos sentimos mais humanos. 

Pesquisadora: - Você acha que estaria empregada se não existisse a reserva legal de vagas? 

Maria: - Acredito que sim, pois além de minha deficiência, tenho potencial e capacidade de 

estar empregado em alguma empresa. 

Pesquisadora: - Passou por alguma discriminação na empresa que trabalha? 

Maria: - Não, pois sempre fui tratada com respeito. 

Pesquisadora: - Há outras pessoas deficientes no cargo que ocupa? 

Maria: - Sim. 

 É notório que a entrevistada, não quer expor sua deficiência no local de trabalho, fato 

é também que não tem como concluir que a existência da lei garanta a inclusão do grupo. 
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4 -  CONTRATO DE APRENDIZAGEM E ESTÁGIO PARA PESSOA COM DEFICI-

ÊNCIA. 

 

 O contrato de aprendizagem é um dos contratos mais benéficos para a pessoa com de-

ficiência, conforme dispõe o art. 428, CLT, em que o empregador se compromete a assegurar 

ao maior de 14 anos e menor de 24 anos inscrito no programa de aprendizagem, formação 

técnico-profissional, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Assim, 

é uma forma de em conjunto o Poder Público e as Empresas incluírem os portadores de neces-

sidades no mercado de trabalho. 

 O estágio, nos termos da Lei, deve ser incluído no projeto pedagógico do curso e, pois, 

visa o aprendizado de competências próprias das atividades profissional, e deve ser supervisi-

onado tanto pela instituição de ensino como pela empresa. 

 O parágrafo 5º. do Art. 17 da Lei 11.798/08, assegura aos portadores de deficiência 

10% das vagas oferecidas para o estágio.   

 Com a finalidade de punir aquele que pratica ato discriminatório ou preconceito contra 

a pessoa portadora de deficiência, a Lei no. 7853/89 capitula como crime esses atos e estipula 

a punição para quem os pratica a pena de reclusão de 1 a 4 anos, em caso de negar, sem justa 

causa, a PcD’s emprego ou trabalho. 

 É uma forma de diminuir as desigualdades, e dar oportunidades aos portadores de de-

ficiência. A despeito disso, não se têm notícias que tipo de punição tenha sido aplicado com a 

frequência esperada frente aos inúmeros casos de discriminação.  As empresas têm que dar 

oportunidades a todos, conscientizando a sociedades, pois a deficiência das pessoas ainda é 

um obstáculo à inserção profissional. 

 Vale ressaltar, que Lei no. 8112/90, garante de 20% (vinte por cento) vagas em con-

curso públicos, o ECA, protegendo o menor deficiente em seu artigo.66. 
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CAPÍTULO III 

APLICABILIDADE DAS POLÍTICA PÚBLICAS NO BRASIL 

 

1.- GOVERNO FEDERAL: AVANÇO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA. 

 

 O Brasil tem, avançado na promoção dos direitos e garantias das pessoas com defici-

ência por meio de políticas públicas, valorizando, respeitando suas características e especifi-

cidades.  

O Ministério da Saúde realizou no ano de 2012 a revisão da lista de órteses, próteses e 

meios auxiliares de locomoção – OPMs, disponíveis no SUS, adequando alguns itens, exclu-

indo itens obsoletos e propondo a incorporação de novas OPMs. No total são 84 novas OPMs 

que estão sendo encaminhadas ao Conitec (Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologia) 

do MS. Além disso, a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) mantém agenda permanente com 

a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCITIE) a fim de garantir a arti-

culação entre as propostas de incorporação e inovação tecnológica às necessidades de saúde 

das pessoas com deficiência.  

O Ministério da Saúde contratou , em parceiras com Universidades Federais e Centros 

de excelência em reabilitação no País, as seguintes ações de  formação:  capacitação  de  

1.000  profissionais  da  área  de reabilitação em nível superior para qualificação da prescrição 

de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM); capacitação/formação de 330 

ortesistas e protesistas em nível médio; qualificação de 6.000 equipes de saúde bucal da aten-

ção básica e 600 profissionais dos CEOs (Centro de especialidades odontológicas) para aten-

dimento à pessoa com deficiência. 

Uma das ações do Plano Viver sem Limite para possibilitar a aquisição de equipamen-

tos e outras tecnologias assistivas é a criação de linha de crédito facilitado, com juros subsidi-

ados pelo Governo Federal para a aquisição desses produtos – o BB Crédito de Acessibilida-

de. Podem ser financiados produtos de tecnologia assistiva com valores entre R$ 70,00 a R$ 

30 mil, por prazos de 4 a 60 meses, a juros de 0,64% ao mês, sem tarifa de abertura de crédito, 

com até 59 dias para o pagamento da primeira parcela. 

 O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Es-

tratégicos (SCTIE), definiu as áreas estratégicas de pesquisa e inovação no campo das defici-
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ências e, em 2013 serão divulgados editais de chamamento de projetos. Outra parceria impor-

tante é com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do Núcleo de Tecnolo-

gia Assistiva do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que tem atuação estra-

tégica no desenvolvimento de tecnologia assistiva no país. Além disso, o próprio Centro Es-

pecializado de Reabilitação, adicionalmente à prestação de serviço de atenção à saúde no 

campo da reabilitação, constitui-se como campo de pesquisa e inovação tecnológica e pólo de 

qualificação profissional, por meio de estratégias da educação permanente. 

 O Centro Especializado de Reabilitação (CER) contará com transporte, por meio de 

veículos adaptados, com objetivo de garantir o acesso da pessoa com deficiência aos pontos 

de atenção da Rede. O serviço poderá ser utilizado por pessoas com deficiência que não apre-

sentem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte convenci-

onais ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos. O SUS 

já prevê o tratamento fora do domicílio (TFD), cujo pagamento das despesas relativas ao des-

locamento em TFD é disponibilizado ao usuário do SUS quando não há referência de trata-

mento no próprio município. Tais despesas são relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; 

diárias para alimentação, e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas 

pelo gestor municipal de acordo com a disponibilidade orçamentária (Portaria SAS 055, 

24/02/99). 

 A Medida Provisória nº 563, de 3 de abril de 2012, institui o Programa Nacional de 

Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), que tem como finali-

dade captar e canalizar recursos destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabili-

tação da pessoa com deficiência, incluindo-se promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tra-

tamento, reabilitação e indicação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de loco-

moção. O PRONAS/PCD será implementado mediante incentivo fiscal a ações e serviços de 

reabilitação da pessoa com deficiência desenvolvidos por pessoas jurídicas de direito privado 

sem fins lucrativos, que se destinam ao tratamento de deficiências físicas, motoras, auditivas, 

visuais e intelectuais. A União facultará às pessoas físicas, a partir do ano-calendário de 2012 

até o ano-calendário de 2015, e às pessoas jurídicas, a partir do ano-calendário de 2013 até o 

ano-calendário de 2016, na qualidade de incentivadoras, a opção de deduzirem do imposto 

sobre a renda os valores correspondentes às doações e aos patrocínios diretamente efetuados 

em prol de ações e serviços: I - prestação de serviços médico-assistenciais; II - formação, trei-

namento e aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis; e III-realização de pes-

quisas clínicas, epidemiológicas e experimentais.  



62 

 

62 

 

 Em 16 de novembro de 2011 foi instituído o Comitê Nacional de Assessoramento e 

Apoio às Ações de Saúde do Plano Nacional para Pessoas com Deficiência, de caráter técni-

co-consultivo, com a finalidade de subsidiar o Ministério da Saúde na implementação das 

ações do Plano. O Comitê Nacional é composto por entidades e centros de excelência em rea-

bilitação. Materiais elaborados e publicados pelo Ministério da Saúde – instrutivos, normas 

técnicas, diretrizes de atenção a saúde da pessoa com deficiência, etc. – contam com a contri-

buição de entidades científicas, conselhos, associações, entidades e universidades. Tais docu-

mentos estão disponíveis no site do ministério e auxiliam o gestor tanto com orientações bási-

cas sobre o tratamento e reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência, bem como elege 

critérios mínimos para a habilitação destes serviços, incluindo composição mínima e obrigató-

ria da equipe multidisciplinar. 

 Atualmente a legislação atinente ao BPC, no art. 20 §3º, prevê que a renda mensal per 

capita calculada para fins de BPC, deverá ser inferior a ¼ de salário mínimo. Em relação a 

não considerar os benefícios previdenciários e assistenciais, o art. 4º inciso VI do Decreto nº 

6.214/2007, considera a  renda  mensal  bruta  familiar:  a  soma  dos  rendimentos brutos au-

feridos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, 

pensões alimentícias, benefícios  de previdência  pública  ou  privada,  seguro-desemprego, 

comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mer-

cado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia  e 

Benefício de Prestação Continuada,  ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19. (Re-

dação dada pelo Decreto nº7.617, de 2011). 

 A Rede Cegonha, ação do Ministério da Saúde, propõe qualificar a atenção à gestante 

nas fases pré, peri e pós-natal. Visa implantar um modelo que garanta às mulheres e às crian-

ças uma assistência humanizada e de qualidade, que lhes permita vivenciar a experiência da 

gravidez, do parto e do nascimento com segurança e dignidade. É uma importante estratégia 

de diminuição da mortalidade materna e de cuidado à criança: o direito ao nascimento seguro, 

crescimento e desenvolvimento saudáveis.   

 No que se refere à prevenção e identificação precoce das deficiências, o MS propõe a 

revisão do marco normativo da Política Nacional de Triagem Neonatal, incluindo além do tes-

te do pezinho, o teste da orelhinha e do olhinho. Quanto ao teste do pezinho, em 2012 mais 

seis estados serão qualificados para realizar a fase III, e em 2014 será implementada a fase IV 

em todos os Estados, que inclui a identificação de duas doenças (deficiência de biotinidades e 
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hiperplasia adrenal congênita). Em relação à triagem auditiva neonatal, a meta é qualificar 

175 maternidades. Em 2012, 59 propostas já foram aprovadas. 

 O Plano Viver sem Limite, no eixo da saúde, propõe ampliar e qualificar o acesso à 

saúde das pessoas com deficiência por meio de: ampliação da  rede  assistencial  por  meio  da  

implantação  de  45  novos  Centros Especializados de Reabilitação (CER), priorizando as re-

giões de vazios assistenciais – norte e nordeste; qualificação dos serviços existentes, visando 

adequar e aprimorar a qualidade dos serviços prestados, inclusive das parcerias com entidades 

filantrópicas; promoção da articulação das ações de saúde, educação e proteção social nos 

municípios por meio do desenvolvimento de ações conjuntas, como é o caso dos Centro-Dia e  

Residências Inclusivas. 

 A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como principal meta a criação, 

ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária 

ou permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito do Sis-

tema Único de Saúde (SUS). São diretrizes para o funcionamento da Rede de Cuidados à Pes-

soa com Deficiência: I - respeito aos direitos humanos, com garantia de autonomia, indepen-

dência e de liberdade às pessoas com deficiência para fazerem as próprias escolhas; II - pro-

moção da equidade; III - promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com defi-

ciência, com enfrentamento de estigmas e preconceitos; IV - garantia de acesso e de qualidade 

dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdis-

ciplinar; V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; VI - diversificação 

das estratégias de cuidado; VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreçam a 

inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; VIII- ênfase 

em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e 

de seus familiares; IX - organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, 

com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado; X - 

promoção de estratégias de educação permanente; XI - desenvolvimento da lógica do cuidado 

para pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiên-

cias, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular; e XII- desenvolvi-

mento de pesquisa clínica e inovação tecnológica em reabilitação, articuladas às ações do 

Centro Nacional em Tecnologia Assistiva.  

 A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, instituída pela Portaria nº 793 de 24 de 

abril de 2012, se organizará nos seguintes componentes: I - Atenção Básica; II- Atenção Es-

pecializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas De-
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ficiências; e III- Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência. Os componentes da Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência serão articulados entre si, de forma a garantir a integrali-

dade do cuidado e o acesso regulado a  cada  ponto  de  atenção  e/ou  aos  serviços  de  apoio,  

observadas  as especificidades inerentes e indispensáveis à garantia da equidade na atenção a 

estes usuários, quais sejam: I - acessibilidade; II - comunicação; III - manejo clínico; IV - me-

didas de prevenção da perda funcional, de redução do ritmo da perda funcional e/ou da me-

lhora ou recuperação da função e; V - medidas da compensação da função perdida e da manu-

tenção da função atual. 

 O Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) é o instrumento 

utilizado para cadastrar as pessoas com e sem deficiência para o acesso a benefícios, progra-

mas e serviços do Governo Federal tais como como Passe Livre, Bolsa Família, isenção tarifa 

de energia elétrica, Minha Casa, Minha Vida, entre outros. A base do CadÚnico tem sido uti-

lizada pelo SUAS e SUS para identificar e caracterizar a população a quem se destinam as 

políticas públicas. Nas ações do BPC na Escola, os sistemas de informação e os dados gera-

dos são referência concreta na produção e planejamento de políticas públicas em ambas as 

pastas, bem como de ações no território que visam dar atendimento integral à pessoa com de-

ficiência. O Ministério da Saúde apoia e participa da implementação dos Centros-Dia, ação do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em quatro municípios brasileiros, 

visando o desenvolvimento de metodologias e tecnologias de cuidado às pessoas com defici-

ência no âmbito da saúde e da proteção social. 

 Uma das ações do Plano Viver sem Limite para possibilitar a aquisição de equipamen-

tos e outras tecnologias assistivas é a criação de linha de crédito facilitado, com juros subsidi-

ados pelo Governo Federal para a aquisição dos produtos – o BB Crédito de Acessibilidade. 

Podem ser financiados produtos de tecnologia assistiva com valores entre R$ 70,00 a R$ 30 

mil, por prazos de 4 a 60 meses, a juros de 0,64% a.m, sem tarifa de abertura de crédito, com 

até 59 dias para a primeira parcela. 

 As metas do eixo Saúde do Plano Viver sem Limite são: A - Qualificação da Atenção 

Odontológica (6.000 equipes de saúde bucal qualificadas para o atendimento a PCD;  incenti-

vo aos 420 CEO’s em seu papel de referência para o atendimento das PCD, adequação da es-

trutura física e de equipamentos de 27 centros cirúrgicos de odontologia em hospitais gerais); 

B - Ampliação e qualificação dos serviços de reabilitação (Criação de  22  Novos  Centros  

Especializados  de  Reabilitação,  Qualificação  de 23 Centros Especializados de Reabilitação, 

Compra e entrega de 88 veículos adaptados aos Centros Especializados de Reabilitação, para  
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o transporte de Pessoas com Deficiência); C - Publicação Diretrizes de Atenção à Pessoa com 

Deficiência ( Diretriz de Atenção à Pessoa com Autismo,  Diretriz de Atenção à Saúde da 

pessoa com Acidente Vascular Encefálico  (AVE),  Diretriz  de  Orientação  a  Detecção  e  

Intervenção Precoce e Prevenção de Deficiências Visuais - “Saúde Ocular na Infância”, Dire-

triz de Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral, Diretriz de Atenção à Pessoa com Trauma-

tismo Crânio-Encefálico, Diretriz de Atenção à Pessoa com Deficiência Intelectual,  Diretriz 

de Atenção à Saúde da Pessoa com Síndrome de Down, Diretrizes Brasileiras da Triagem 

Auditiva Neonatal, Diretriz de Atenção à Pessoa Amputada, Diretriz de Atenção à Pessoa 

com Lesão Medular);  D - Criação e qualificação de Oficinas Ortopédicas (Criação de 6 Ofi-

cinas Ortopédicas Fixas, Compra e entrega de 7 oficinas Itinerantes Terrestres, Criação 6 Ofi-

cinas Ortopédicas Itinerantes Terrestres, Qualificação de 60 Oficinas Ortopédicas Fixas, For-

mação de 330 ortesistas e protesistas em nível médio, Formação de 330 ortesistas e protesistas 

em 2012/2013 - nível superior);  E - Revisão e Ampliação da lista de OPMs oferecidas pelo 

SUS ( Revisão e Ampliação da tabela de OPM ambulatoriais do SUS, Inclusão de procedi-

mentos de manutenção de OPM, incluindo adaptação de cadeira de rodas); F - Qualificação da  

Triagem Neonatal (Habilitação dos 27 estados para a realização da Fase IV do Teste do Pezi-

nho, 175 maternidades adequadas para a realização da Triagem Auditiva).  Vale ressaltar que 

todas as metas possuem orçamento garantido pelo Ministério da Saúde e no ano de 2012 já 

foram empenhados R$101.000.000,00 de recursos novos na Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência. 

 Desde 2008, as emissoras de TV são obrigadas a veicular pelo menos uma parte da 

programação com a legenda oculta, seguindo um cronograma que prevê cada vez mais tempo 

com o recurso. A Portaria nº 188, de 24 de março de 2010, estabelece prazos gradativos para a  

veiculação da áudio-descrição na programação da televisão a partir de 1º de julho de 2010, 

chegando a 20 horas semanais no prazo de 120 meses. Em relação à legenda oculta, desde 

2008, as emissoras de TV são obrigadas a veicular pelo menos uma parte da programação 

com as legendas, seguindo um cronograma que prevê cada vez mais tempo com o recurso. 

Neste ano, o Ministério das Comunicações antecipou o cronograma de implantação desse re-

curso, estabelecendo 112 horas semanais de programas legendados. Quanto à acessibilidade 

nos portais e sítios eletrônicos do governo federal, a Portaria nº 3 do Ministério do Planeja-

mento, Orçamento e Gestão, de 7 de maio de 2007, institucionalizou o Modelo de Acessibili-

dade de Governo Eletrônico (e-MAG), que consiste em um conjunto de recomendações a ser 

considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro 
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seja conduzido de forma padronizada e de fácil implementação. O e-MAG já está em sua ter-

ceira versão, para atender as necessidades brasileiras em conformidade com os padrões inter-

nacionais. Em relação aos equipamentos e recursos para o atendimento das pessoas com defi-

ciência, as salas de recursos disponibilizadas às escolas públicas pelo governo federal dis-

põem, dentro os diversos itens voltados às pessoas com deficiência, equipamentos e recursos 

como microcomputadores, laptop, scanner, software de comunicação alternativa, impressora e  

máquina de datilografia Braille e calculadora sonora (Portaria Normativa nº- 13, de 24 de 

abril de 2007, que dispõe sobre a criação do “Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais”). 

 Foi criada, na estrutura do Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Acessibi-

lidade e Programas Urbanos, que tem como objetivo promover a inserção do tema acessibili-

dade nos projetos governamentais da união, estados, Distrito Federal e municípios, por meio 

da instituição de uma política nacional. Por meio da SNAPU serão apoiadas propostas que 

visem a implantação e adequação de infraestrutura urbana para propiciar acessibilidade às 

pessoas com restrição de mobilidade e deficiência e projetos de acessibilidade para pessoas 

com restrição de mobilidade e deficiência, além de projetos em mobilidade urbana. As obras 

de mobilidade urbana do PAC e da Copa 2014, que totalizam investimento federal de R$ 30 

bilhões, deverão ser executadas observando requisitos de acessibilidade. 

 As pessoas com deficiência podem adquirir mais de 250 tipos de produtos com juros 

subsidiados por meio da linha de financiamento BB Crédito Acessibilidade. As famílias com 

renda familiar mensal de até R$1.600 também pode se inscrever no programa Minha Casa, 

Minha Vida 2, que prevê a contratação de 1,2 milhão de unidades adaptáveis e oferta de kits 

de adaptação em 3% delas.    

 Desde 1994, por meio da Lei nº 8.899, o passe livre no sistema de transporte coletivo 

interestadual é concedido às pessoas com deficiência. O Decreto 3.691/2000 regulamentou a 

lei, estabelecendo a reserva de dois assentos em cada veículo para pessoas com deficiência 

comprovadamente carentes. A gratuidade para acompanhantes está em estudo e ainda não foi 

regulamentada. 

 Em relação à acessibilidade nos transportes coletivos, já há vasta regulamentação para 

a garantia da acessibilidade nos diversos modais. Em relação aos veículos com características 

urbanas, há normas da ABNT sobre adaptação da frota em circulação; sobre critérios para a 

fabricação de veículos acessíveis; para projeto, instalação e manutenção de plataformas eleva-

tórias veiculares (veículos de piso alto) e rampas de acesso (veículos de piso baixo). Além 
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disso, A Resolução 014/2006 do Conmetro estabeleceu o prazo de 24 meses para fabricação 

de veículos acessíveis. Para validar a conformidade dos novos projetos de ônibus acessíveis 

produzidos, o Inmetro publicou a Portaria nº 153/2009, que apresenta o Regulamento de Ava-

liação da Conformidade (RAC) para fabricação de veículos acessíveis de características urba-

nas para transporte coletivo de passageiros. Para a adaptação de acessibilidade na frota de 

ônibus urbanos em circulação pelo País, o Inmetro publicou a Portaria 260/2007, que aprova o 

Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) para inspeção da adequação de acessibilidade em 

veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros. Para a adaptação 

de acessibilidade na frota de ônibus rodoviários em circulação pelo País, o Inmetro publicou a 

Portaria 168/2008, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade para inspeção da adapta-

ção de acessibilidade em veículos de características rodoviárias para o transporte coletivo de 

passageiros. No modo aquaviário, a norma ABNT NBR  15450:2006 abrange a acessibilidade 

no sistema de transporte aquaviário, estabelecendo parâmetros técnicos e características da 

prestação de serviços nas áreas de uso público dos terminais de passageiros e nas embarca-

ções. O Inmetro publicou a Portaria nº 139/09 que apresenta o Regulamento de Avaliação da 

Conformidade (RAC) para construção de embarcações acessíveis para transporte coletivo de 

passageiros. Para estabelecer as especificações e requisitos mínimos de adaptação de acessibi-

lidade para a frota de embarcações em circulação pelo País, o Inmetro publicou a Portaria nº 

232/2008, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ) para inspeção da adapta-

ção de acessibilidade em embarcações existentes utilizadas no transporte coletivo de passagei-

ros. A Portaria Inmetro nº 274, de 31 de maio de 2012, dispõe sobre requisitos de acessibili-

dade que se deve atender; determina que o atendimento à condição de acessibilidade das em-

barcações novas deverá constar no Certificado de Segurança da Navegação – CSN, emitido 

pela Marinha do Brasil; determina sobre o registro de embarcações no Inmetro; dispõe sobre o 

uso dos Selos de Identificação da Conformidade e sobre a fiscalização. No modal aéreo, a Re-

solução 009/07 da Agência Nacional de Aviação Civil, que aprova a Norma Operacional de 

Aviação Civil (NOAC) que dispõe sobre o acesso ao transporte aéreo de passageiros que ne-

cessitam de assistência especial está passando por reformulação, tendo sido objeto de consulta 

pública neste ano. 

 Foi desenvolvido o projeto para o livro acessível com tecnologia nacional, com base 

no protocolo Daisy (digital accessible information system), em parceria com centros de pes-

quisa do país – o MecDaisy. É uma solução tecnológica que permite a produção de livros em 

formato digital acessível, e possibilita a geração de livros digitais falados e sua reprodução em 
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áudio, gravado ou sintetizado. Esse padrão apresenta facilidade de navegação pelo texto, per-

mitindo a reprodução sincronizada de trechos selecionados, o recuo e o avanço de parágrafos 

e a busca de seções ou capítulos. Possibilita também, anexar anotações aos arquivos do livro, 

exportar o texto para impressão em Braille, bem como a leitura em caractere ampliado. Todo 

texto é indexado, facilitando, assim, a manipulação através de índices ou buscas rápidas.  

 O Plano Viver sem Limite tem como meta oferecer 150 mil vagas da Bolsa-Formação 

para pessoas com deficiência até 2014. Essa ação é desenvolvida por meio do Programa Naci-

onal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, que oferece cursos técnicos e 

de formação inicial e continuada. Os cursos são presenciais e são realizados pela Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por escolas estaduais e por unidades dos 

serviços nacionais de aprendizagem, como o SENAC, SENAI e SENAR. Essa ação contribui 

para o cumprimento da Lei de Cotas, promovendo a qualificação para o trabalho. Além disso, 

nas transferências de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) aos estados, muni-

cípios, organizações governamentais, não governamentais ou intergovernamentais, com vistas 

à execução do Plano Nacional de Qualificação (PQN) é obrigatória a destinação de 10% (dez 

por cento) das vagas nas modalidades no âmbito do PNQ para pessoas com deficiência (Reso-

lução CODEFAT nº 679, de 29 de setembro de 2011). 

 MEC disponibiliza aos estados, por meio do Plano de Ações Articuladas, Curso de 

Formação de Professores em Braille e curso de formação em Língua Brasileira de Sinais-

LIBRAS. O objetivo é a realização de curso de formação continuada para professores de salas 

de recursos multifuncionais em escolas públicas com matrículas de estudantes cegos e/ou com 

deficiência auditiva em classe comum do ensino regular. Ambos os cursos, são presenciais, 

sendo que o Curso de Formação de Professores em Braille tem carga horária de 120h, e For-

mação em Libras tem 180 horas. 

 Em 2011, mais de 24 mil escolas já possuíam salas de recursos multifuncionais, 

abrangendo 83% dos municípios brasileiros.  O Plano Viver sem Limite, por meio do MEC, 

prevê a implantação de mais 17 mil salas, além da atualização das que estão em funcionamen-

to, com a aquisição de 30 mil kits. No total, serão mais de 41 mil escolas com Salas de Recur-

sos Multifuncionais em todo o Brasil. 

 Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (com base no Decreto 

7.611/2011 e na Portaria nº13/2007) apoia a organização e a oferta do Atendimento Educaci-

onal Especializado – AEE, complementar ou suplementar a escolarização dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matricu-
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lados em classes comuns do ensino regular. O Programa disponibiliza um conjunto de equi-

pamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade às escolas 

públicas de ensino regular, para a organização do espaço de AEE. De 2005 a 2010, 24.301 

salas de recursos multifuncionais foram implantadas e, até 2014, a meta é disponibilizar 

17.500 novas salas e 30.000 kits de atualização. O Plano Viver sem Limite prevê o aprimora-

mento do programa BPC na Escola. Após aplicar questionários e conhecer as barreiras encon-

tradas por crianças e adolescentes com deficiência que estão fora da escola, são viabilizadas 

ações intersetoriais para superar os entraves e garantir que os beneficiários acessem e perma-

neçam na escola. O transporte escolar acessível também está na mira do Viver sem Limite. 

Serão entregues até março de 2013 673 veículos para 590 municípios. Até 2014, 2.609 veícu-

los devem atender a cerca de 60 mil estudantes com deficiência em 1530 municípios. 

 O Programa Escola Acessível disponibiliza recursos financeiros para a promoção de 

acessibilidade arquitetônica nos prédios escolares e compra de materiais de Tecnologia Assis-

tiva nas escolas públicas. Até 2011, o Escola Acessível investiu recursos para a adequação de 

27 mil escolas em todo o país. O Plano Viver sem Limite pretende incrementar essa ação e 

garantir que até 2014, 57 mil escolas em todo o Brasil recebam o recurso. Há também o Pro-

grama de Acessibilidade na Educação Superior – Incluir, que apoia projetos de criação ou re-

estruturação de Núcleos de Acessibilidade das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES), responsáveis pela eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de 

comunicação. Os Núcleos de Acessibilidade visam à garantia de acesso dos estudantes com 

deficiência aos espaços, ações e processos desenvolvidos nas IFES, buscando o pleno desen-

volvimento acadêmico. O Plano Viver sem Limite prevê apoio para ampliação de 63 núcleos 

até 2014. 

 A pessoa com deficiência beneficiária do BPC que exercer atividade remunerada terá 

o pagamento de seu benefício suspenso, e não cessado (Lei 8.742/1993 – LOAS, alterada pela 

Lei 12.470/2011), podendo ser reativado assim que extinguir a relação trabalhista, sem ter que 

passar por novo processo de requerimento do benefício e avaliação da deficiência. O benefici-

ário contratado por empresas na condição de aprendiz pode acumular a remuneração do traba-

lho com o pagamento do BPC pelo prazo máximo de dois anos, ampliando as possibilidades 

de qualificação e inserção profissional. De acordo com a Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 

2005, que altera a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT (Lei 10.097/2000 art.428, §5º), 

admite-se o contrato de aprendizagem para a pessoa com deficiência a partir de 14 anos sem 

restrição da idade máxima. 
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 Ainda temos muito que avançar, na verdade, implementar e fiscalizar essas ações, não 

basta apenas normatizar. 

 

 

2.-ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PRIVADAS, GOVERNO DO ESTADO DE RONDO-

NIA E MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

 

 Dia 25 de setembro de 2015, houve o chamado dia D, é o dia dedicado pelo SINE para 

atender as pessoas com deficiência e aos beneficiários reabilitados, visando incluí-los no mer-

cado de trabalho.  

 O atendimento é dedicado a pessoas com deficiência e aos reabilitados, sendo a inca-

pacidade parcial ou total para o exercício de sua atividade laboral, que tenha cumprido o pro-

grama de reabilitação profissional pelo INSS. 

 O SENAI fará a capacitação do aprendiz portador de deficiência, que após será inte-

grado ao mercado de trabalho. Mais uma vez ressaltamos, o que se tem é uma reabilitação e 

não uma capacitação. 

 Foi destinado aos deficientes em 2015, no orçamento municipal com objetivo de me-

lhor a qualidade de vida o valor de R$866.416,00 (oitocentos e sessenta e seis mil quatrocen-

tos e dezesseis reais), distribuído na acessibilidade em vias urbanas, parcerias com outras en-

tidades, palestras, serviços socioassistenciais, benefício de prestação continuada, implementa-

ção das ações de atenção à saúde das pessoas. 

 No ano de 2016, o Município de Porto Velho/RO destinou recursos com programas de 

acessibilidade dentre outros conforme abaixo: 

Quadro 17. Recursos e programas do Município de Porto Velho/RO 

  PROJETO      ORÇAMENTO 

Oferecer melhor estrutura com acessibilidade, 

conforto ambiental e sanitária para usuários 

do parque da cidade. (EMDUR-Empresa de 

Desenvolvimento Urbano) 

R$ 595.941,00 (quinhentos e noventa e cinco 

mil e novecentos e quarenta e um reais) 

Fundo Nacional e Transito ao modelo capaz 

de garantir a mobilidade e acessibilidade ne-

cessárias para que a população tenha um flu-

xo adequado ao trabalho. (SEMTRAN – Se-

R$ 3.472.075,00 (três milhões quatrocentos e 

setenta e dois mil e setenta e cinco reais) 
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cretaria Municipal de Trânsito). 

Atender as necessidades advindas de situa-

ções de vulnerabilidade temporária com prio-

ridade para crianças, idosos, deficientes e ca-

sos de emergência ou calamidade pública, 

conforme art. 22 da LOAS. (SEMAS – Secre-

taria Municipal de Ação Social). 

R$ 4.282.962,00 (quatro milhões duzentos e 

oitenta e dois mil e novecentos e sessenta e 

dois reais). 

Organização financeira e um instrumental 

regulador capaz de garantir a mobilidade e 

acessibilidade. 

R$ 1.300.758,00 (um milhão, trezentos mil e 

setecentos e cinquenta e oito reais). 

(Disponível de forma púbica pelo endereço eletrônico< http://transparencia.portovelho.ro.gov.br/Site/Principal/>, acesso 

16/11/2017)1 

 Observa-se que há orçamento destinado a determinadas Secretarias, cabendo a elas 

elaborar projetos e destinar os valores. Porém, para atender a todos os deficientes ou projetos 

de capacitação é preciso consolidar as conquistas garantidas por lei e avançar na execução das 

verbas destinadas às políticas de acesso das PcD’s ao mercado de trabalho.  

 

 

(Disponível de forma publica pelo endereço eletrônico <http://g1.globo.com/concursos-e-

emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html>, acesso 15/11/2017). 

http://transparencia.portovelho.ro.gov.br/Site/Principal/
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-para-cumprir-lei.html
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 Uma triste realidade, é quanto as dificuldades para o recrutamento das pessoas com defi-

ciência, falta de qualificação, acessibilidade a empresa, até mesmo os gestores não se sentem 

confortável em entrevistar e contratar um deficiente.  Uma pesquisa da Associação Brasileira de 

Recursos Humanos (ABRH) Nacional, Isocial e Catho realizada com 2.949 profissionais do setor 

apontou que 81% dos recrutadores contratam pessoas com deficiência “para cumprir a lei”. Ape-

nas 4% declararam fazê-lo por "acreditar no potencial" e 12% o fazem "independente de cota".  

 De acordo com os dados o Governo do Estado de Rondônia (Secretária de Estado da As-

sistência e do Desenvolvimento Social, Coordenadoria de Políticas de Direitos Humanos e Ge-

rência de Políticas de Atenção e Proteção à Pessoa com Deficiência/SEAS/RO), verifica-se que a 

aplicabilidade das políticas públicas aos deficientes é meramente educacional, adotando medidas 

que na prática, que exige ações em ambas as frentes, a do direito universal e a do direito de gru-

pos específicos, tendo sempre como objetivo principal minimizar ou eliminar a lacuna existente 

entre as condições das pessoas com deficiência e as das pessoas sem deficiência. 

 Os direitos humanos são assegurados a todos os brasileiros com deficiência e para esse 

grupo são desenvolvidos programas e ações do Governo Federal e da Secretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No entanto, o foco primário das políticas 

públicas é o segmento das pessoas que apresentam deficiência severa. O contingente de pes-

soas identificadas por possuir deficiência severa foi calculado pela soma das respostas positi-

vas às perguntas “tem grande dificuldade” e “não consegue de modo algum”. A proporção de 

pessoas que apresentou deficiências severas é bem menor do que a daquelas com pelo menos 

uma das deficiências, que inclui as pessoas que responderam que enfrentam “alguma dificul-

dade” em ouvir, enxergar e em se locomover. O Estado de Rondônia possui cerca de 

1.562.409 habitantes, deste montante os dados apontam que 345.411 pessoas possuem algum 

tipo de deficiência, perfazendo cerca de 22,11% do total populacional. Entre os que apresen-

tam deficiência auditiva por exemplo os dados disponíveis apontam para a seguinte distribui-

ção: 1.782 pessoas não conseguem de modo algum ouvir; 11.698 possuem grande dificuldade 

de ouvir; 52.907 pessoas que possuem alguma dificuldade de ouvir, no geral são 66.387. 

O estado de Rondônia visando dar acesso e qualidade de atendimento às pessoas com 

deficiência auditiva, surdos e surdocegos incluiu em seu plano a implantação de uma Central 

de Interpretação de Libras, que visa oferecer e dar condições de comunicação acessível em 

quaisquer serviços públicos. O Dia D – Dia Estadual de Contratação trabalhista de Pessoas 

com Deficiências, fortalecerá as políticas de empregabilidade para as pessoas com deficiência 

do Estado de Rondônia, e de possibilitar a aproximação entre trabalhadores com deficiência e 
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as empresas e ampliar os números de trabalhadores com deficiência no mercado formal de 

trabalho. 

 Dessa forma, o Governo do Estado de Rondônia, tem como objetivo específico: 

 - Sensibilizar setores da administração pública estadual e municipal, o setor privado, 

instancia de controle democrático e a sociedade em geral em torno do contexto da pessoa com 

deficiência do Estado; 

- Mobilizar a população do Estado, especialmente a pessoa com deficiência, para a ga-

rantia dos direitos e a qualidade de vida; 

 - Promover o debate sobre a interação entre gestores, parceiros e sociedade e civil para 

garantir a promoção de políticas públicas e a qualidade de vida da pessoa com deficiência; 

 - Fortalecer o compromisso dos diversos setores da sociedade e do poder público com 

atendimento, a defesa e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, indicando priorida-

de de atuação dos órgãos governamentais, nas três esferas de poder; 

 - Priorizar ações para compor o plano de ação 2015/2018 nas diversas esferas de go-

verno para garantir a implementação da Política Nacional da Pessoa com Deficiência, bem 

como o processo de construção e a consolidação da rede de proteção e garantia dos direitos da 

pessoa com deficiência de Rondônia; 

 - Empoderar Conselhos Municipais de garantia dos direitos da pessoa com deficiência, 

para atuarem como instrumento de controle democrático dos atos e decisões do governo no 

que diz respeito a pessoa com deficiência; 

 - Capacitar atendente pessoal membro ou não da família e acompanhantes da pessoa 

com deficiência sobre conhecimentos e cuidados específicos para lidar no dia a dia com pes-

soas em todos os níveis e complexidades. 

 - Garantir o atendimento acessível com qualidade às pessoas com deficiência auditiva, 

surdo e surdo-cego por meio de serviços de tradução e interpretação da LIBRAS; 

 - Facilitar/viabilizar seu acesso a serviços públicos e informações diversas; 

 - Ampliar a comunicação e interação entre ouvintes e surdos 

 - Garantir e fortalecer as políticas de empregabilidade para as pessoas com deficiência; 

possibilitando a aproximação entre trabalhadores com deficiência e as empresas, bem como 

ampliar os números de trabalhadores com deficiência no mercado formal de trabalho. 

 Na verdade, a finalidade é capacitar os Conselheiros Estaduais e Municipais dos Direi-

tos da Pessoa com Deficiência, ou seja, um determinado grupo de pessoas, e não implantar 

medidas que facilitem o acesso a igualdade de oportunidades oferecidas aos demais cidadãos. 
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Vale ressaltar, que orçamento destinado a capacitação de Conselheiros no ano de 2017 

é de R$ 207.855,70 (duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centa-

vos). 

 

3. HIDROVIAS – CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Projeto de 

Lei 191/2016. 

 

 A Lei no. 13.194/2015, art. 16-A, não integra na política de cotas os embarcados (tri-

pulantes inscritos pela marinha do Brasil). 

Foi apresentado no dia 02 de agosto de 2016, na Comissão de Direitos Humanos e Le-

gislação Participativa (CDH), relatório do Senador Valdir Raupp (PMDB/RO), com voto pela 

aprovação do PLS 191/2016, do Senador Douglas Cintra, que altera o art.93 da Lei no. 

8.213/91, para modificar as regras para contratação de pessoas com deficiência no sentido de 

adequar a porção de contratações obrigatórias a magnitude do risco implicado pelas ativida-

des-fim das empresas. 

 Para o Relator o projeto visa combinar os conflitos entre as forças históricas do com-

bate ao preconceito, no qual está a exigência de contratação de pessoas com deficiência e a 

racionalidade econômica, que não pode aceitar a exigência de oferta sem demanda. Dessa 

forma, busca-se resolver esse problema, não na plenitude, mas em uma das suas dimensões. 

 No relatório está previsto as seguintes reduções conforme o Quadro I da Norma Regu-

ladora (NR) 4 da Portaria do Ministério do Trabalho no 3.214: 

 50% (cinquenta por cento) de redução para atividades com grau de risco 4; 

 40%(quarenta por cento) de redução para as atividades com grau de risco 3; e 

 20%(vinte por cento) de redução para atividades com grau de risco 2. 

 Também foi contemplado no PLS a ideia de não ser penalizada a Empresa que, equi-

vocadamente, tiver ofertado as vagas e procurado a demanda de pessoas com deficiência, mas 

que, ainda assim, não tiver logrado contrata-las.  

 A matéria encontra-se pronta para ser pautada na Comissão. Após seu exame pela 

CDH, o PLS 191/2016, será enviado para exame da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 

que decidirá de modo terminativo. 
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4.- APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA RELA-

TIVO A INCLUSÃO. 

 

 

Dentre outras garantias constitucionais, o art. 205 da Constituição Federal de 1988, es-

tabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser incen-

tivada pela sociedade, para que haja o desenvolvimento da pessoa e consequentemente sua 

qualificação profissional. 

As pessoas com deficiência têm o amparo do art.208/CF, da educação especializada, 

em rede regular de ensino. Mas o que se percebe é total ineficiência, despreparo por parte da 

iniciativa privada e pública em qualificar seus profissionais da educação, apesar de toda pro-

paganda oficial quanto à inclusão. 

 A consequência do despreparo dos profissionais atinge diretamente as pessoas com 

deficiência, não conseguindo qualificar para o mercado de trabalho, apenas números de que 

há a inclusão em escolas, com isso o principal argumento das empresas no momento da con-

tratação é a baixa qualificação da pessoa com deficiência.  

 Assim, podemos citar o depoimento de uma funcionária dos recursos humanos de uma 

Instituição de Ensino Superior quanto da contratação de pessoas com deficiência, naquela Ins-

tituição: 

 

 “...procuramos encaixar o perfil e a qualificação, não po-

demos somente contratar para cumprimento de cota. Mas nem sempre é se 

exigida experiência, depende da vaga a ser oferecida, se for de auxiliar ad-

ministrativo a experiência nem sempre é necessária, porém é importante que 

o perfil seja analisado e que supra o desejado”. 

 

 As narrativas das empresas geralmente esbarram na necessidade de atender a legisla-

ção, vejamos: 

 

“.... Na verdade, prezamos por não diferenciar muito os 

processos seletivos, porém muitas vezes somos obrigados a contratar por 

imposição da Lei, mesmo que candidato não se adeque ao perfil desejado, e 
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por vezes somos obrigados a permanecer com este, já funcionário, por falta 

de opção...” 

 

Quanto a contratação, das pessoas com deficiência foi perguntado se há alguma regra 

especial quanto à assinatura da CTPS e a formalização do contrato de trabalho “... Não há ne-

nhuma informação na CTPS, a única informação que é efetuada é o Atestado de Saúde Ocu-

pacional com laudo do médico do trabalho, informando o CID da deficiência e as restrições 

que devem ser tomadas, assim informamos ao MTE via CAGED a informação da Pessoa com 

Deficiência”. 

Para inclusão, de pessoas com deficiência, busca se na verdade a contratação pelo tipo 

de deficiência, o que facilita por exemplo as empresas para cumprimento da legislação, pois 

devem garantir acessibilidade, reabilitação, prezar pela interação nos relacionamentos entres 

os funcionários, ou seja, aproveitá-los no processo produtivo da empresa com dignidade. 

No mercado de trabalho, como se observa, há um conjunto de situações que vai desde 

a revisão dos ambientes físicos até a reconstrução da cultura atitudinal. Eis que, a locomoção 

de qualquer pessoa nos diversos ambientes, não só as com deficiência, é questão direito fun-

damental. Descumprida a acessibilidade, desrespeito está sendo cometido à esfera de reconhe-

cimento dos sujeitos na medida em que exclui os grupos que dela necessitam para possibilitar 

uma maior interação social em patamares de igualdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente trabalho teve o objetivo de analisar os direitos constitucionais da 

pessoa com deficiência e sua efetivação em diversos contextos. Assim, foi possível verificar 

que em face da necessidade de determinado grupo, se fez necessário estabelecer políticas pú-

blicas, ou seja, a intervenção estatal, para que as pessoas com deficiência ocupassem um es-

paço perante a sociedade. Isso se fez em boa medida com a implantação de programas de go-

verno e políticas com finalidade equitativa. 

  Ocorre, que para sua efetivação das políticas necessita-se, entre tantos recursos, 

de profissionais qualificados. Desde a inclusão escolar no ensino fundamental com uma equi-

pe multidisciplinar para capacitar as pessoas com deficiência passando pelo ensino profissio-

nalizante técnico e superior. Apenas uma legislação para listar o direito a igualdade de opor-

tunidade não assegura automaticamente o reconhecimento e a ampliação dos direitos das 

PcD’s, não garantem, especialmente, o acesso ao mercado de trabalho. 

  O processo de inclusão não foi meramente cultural e sim marcado por diversas 

ações políticas, jurídicas e legislativas, com vistas a dar efetividade aos direitos elencados na 

nossa Constituição Federal. A conscientização da coletividade de que as PcD’s possuem direi-

tos que precisam ser assegurados por medidas e providências especiais tem se mostrado im-

portante nesse processo. 

  A simples aprovação de leis que proíbam a discriminação, definam deficiência 

ou conceituem as pessoas com deficiência ou também, a mera reserva de postos de trabalhos, 

não oferecem elementos necessários e suficientes para que haja uma igualdade e o reconheci-

mento social. 

  Assim, com essa pesquisa foi possível entender que muito embora uma gama 

de movimentos sociais viesse há décadas lutando por mais espaços nesse país composto de 

desigualdades, a intervenção estatal é a mais importante barreira transposta para que os gru-

pos segregados comecem a ser ouvidos. Portanto, a implantação de programas de governo 
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com finalidade equitativa, bem como, a aprovação de um conjunto de normas nesse sentido 

possibilitou que uma nova realidade se mostrasse. Tratou-se, pois, de explicitar o processo de 

construção das políticas públicas, dando ênfase a base constitucional. 

  Dessa forma, cada personagem tem seu lugar na arena, medindo ou somando 

forças para alcançarem seus intentos, seja no sentido de aprovar ou bloquear o surgimento de 

uma política. Verifica-se, neste caso, a formações de coalizões entre atores políticos, a pressão 

realizada por movimentos sociais, o poder da mídia na veiculação de informações contra ou a 

favor de determinada medida. É com base nessas relações de poder e informação que uma po-

lítica pode alcançar espaço na agenda governamental e depois, sobrevindo ao processo de se-

leção de alternativas disponíveis passa a tomar corpo até chegar também às esferas de decisão. 

  Por fim, se não existe uma fórmula pronta para que haja a inclusão das pessoas 

com deficiência, é certo, no entanto, que a colocação das pessoas com deficiência em condi-

ções de exclusão da vida em sociedade é histórica; tanto que ao longo de séculos elas vêm 

sendo tratadas sob condições de discriminação extrema. Por outro lado, o culto à beleza e à 

perfeição, associados aos estereótipos de saúde disseminados pela sociedade consumista in-

fluenciam negativamente a vida das pessoas com deficiência e interferem na maneira com que 

outras pessoas percebem as pessoas com deficiência, suas habilidades e fragilidades, daí a ne-

cessidade do Estado para acolher as leis específicas e tornar efetivas as suas determinações 

por intermédio das políticas públicas. 
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ANEXO 

 

Decisão do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

  

INTERESSADO: Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das 

Profissões 

Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul   UF: RS  

ASSUNTO: Reexame do Parecer CNE/CEB nº 3/2015, que trata 

de orientações quanto à pertinência da Recomendação da Pro-

motoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria, que 

trata do cumprimento da legislação referente ao direito á educa-

ção das pessoas com deficiência em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino.  

RELATORA: Suely Melo de Castro Menezes  

PROCESSO: 23001.000057/2015-99  

PARECER CNE/CEB Nº: 9/2016  COLEGIADO: CEB 

 APROVADO EM: 15/9/2016  

  

I – RELATÓRIO  

  

HISTÓRICO 

  

Na data de 12 de março de 2015, esta Câmara de Educa-

ção Básica do Conselho Nacional de Educação apreciou a consulta formulada pelo Fórum dos 

Conselhos Regionais e Ordens Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, cujo objeto era 

a solicitação de análise e emissão de Parecer orientador para o sistema educacional, os órgãos 

públicos e as autarquias federais, tais como Conselhos e Ordens Profissionais, dentre outros 

que direta ou indiretamente se envolvem na formação e no controle e registros dos profissio-

nais técnicos de nível médio.  
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A questão suscitada referia-se à possibilidade desses atores diligenciarem ações, no 

âmbito de seu desempenho profissional, sem causar prejuízos ao futuro profissional, nem des-

cumprir a legislação educacional, no sentido de auxiliar a pessoa com deficiência, na medida 

do possível, na orientação correta daqueles que buscam a profissionalização, para não se frus-

trarem quando do ingresso no mundo do trabalho.  

Esta Câmara de Educação Básica aprovou por unanimi-

dade o Parecer CNE/CEB nº 3/2015 que, ao apreciar a matéria, assim se manifestou…”  

 

DA ANALISE DA MATERIA  

  

Razão assiste às recomendações constantes do Parecer nº 

489/2016/CONJURMEC/CGU/AGU e da Nota Técnica nº 4/2016/CGPE/SETEC/MEC. As 

disposições da citada Lei nº 13.146/2015 introduzem novos dispositivos disciplinadores da 

matéria, não considerados no conjunto normativo que embasou o Parecer CNE/CEB nº 

3/2015 e que implicam em revisão parcial do voto dele constante, senão veja-se:  

A Lei nº 13.146/2015 dispõe o que segue:  

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem im-

pedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em inte-

ração com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas.   

§1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsi-

cossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impe-

dimentos nas funções e nas estruturas do corpo;  

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a 

limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação.  

§2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da de-

ficiência. (...)  

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.  

§1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda 

forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o 

efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das li-
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berdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis 

e de fornecimento de tecnologias assistivas. (...)  

Art. 27 A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda 

a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessida-

des de aprendizagem. (...)  

Art. 28 Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: (...)  

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvi-

mento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o 

talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência; (...)  

XIII - acesso à Educação Superior e à Educação Profissional e 

Tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas;  

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível 

superior e de Educação Profissional Técnica e Tecnológica, de temas relacionados à pessoa 

com deficiência nos respectivos campos de conhecimento; (...)  

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 

ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de 

valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no 

cumprimento dessas determinações. (...)  

Art. 30 Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos 

cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológi-

ca, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: (...)  

Art. 34 A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua 

livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas. (...)  

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e 

qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, sele-

ção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascen-

são profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. § 4º A pes-

soa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação 



85 

 

85 

 

continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos 

pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados.  

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilida-

de em cursos de formação e de capacitação. (...)  

Seção II  

Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional  

Art. 36 O poder público deve implementar serviços e programas 

completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com de-

ficiência 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 pre-

vistos 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 destina-

do 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 pro-

fissional 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. (...)  

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

vem 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 profissio-

nal ou diretamente com o empregador. (Destaques nossos) (...)  

Diante disso, ao analisarmos as disposições constantes do Pare-

cer objeto do presente reexame, constata-se que o mesmo é omisso quanto à questão, posto 

que remete ao acolhimento do aluno. Do conjunto de dispositivos transcritos, tem-se que a Lei 

nº 13.146/2015 não deixa dúvidas quanto ao direito individual da pessoa com deficiência, re-

lativamente à escolha da sua formação profissional. O referido diploma legal é claro e crista-

lino quanto à garantia do direito da pessoa com deficiência ao acesso a sistema educacional 
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inclusivo em todos os níveis, à Educação Profissional e Tecnológica em igualdade de oportu-

nidades e condições com as demais pessoas, ao desenvolvimento dos aspectos linguísticos, 

culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habili-

dades e os interesses do estudante com deficiência, além do direito ao trabalho de sua livre 

escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas; à análise conjunta com o mesmo, em relação à proposta pedagógica da escola 

e do plano do curso aprovado pelo órgão competente do sistema educacional, especialmente 

na parte referente ao perfil profissional de conclusão do curso para o qual está sendo solicita-

da a matrícula.  

O documento em exame abre a possibilidade para even-

tual redirecionamento da pessoa com deficiência para outro curso técnico (diverso daquele 

escolhido pelo candidato) cujos saberes e competências profissionais possam ser mais compa-

tíveis com a deficiência por este apresentado, sem deixar claro que ao interessado é garantida 

autonomia para livre escolha de sua formação, podendo ele acatar ou não as recomendações 

formuladas pelos órgãos e/ou profissionais responsáveis pelo acolhimento do aluno.  

O Parecer CNE/CEB nº 3/2015, muito embora contemple 

em seu voto proposituras salutares e muito importantes ao eficiente atendimento da pessoa 

com deficiência que procura formação profissional, acaba gerando dúvidas quanto à liberdade 

desse público no que tange às suas escolhas no âmbito da respectiva formação, tendo em vista 

ter utilizado como um de seus fundamentos jurídicos uma legislação (Lei nº 8.112/90) que 

abre possibilidades para a restrição do acesso da pessoa com deficiência ao trabalho de sua 

livre escolha, assim como limita, em razão da deficiência, sua participação, inclusive, na etapa 

de seleção.  

Desta forma, considerando ser de fundamental relevância 

a implementação de processos de acolhimento de pessoas com deficiência que buscam forma-

ção profissional, que contemplem procedimentos de aconselhamento por parte de profissio-

nais competentes, assim como o estabelecimento de parcerias entre as instituições educacio-

nais e o mundo do trabalho, promovendo a cooperação entre educadores e demais profissio-

nais competentes e comprometidos com a educação inclusiva, com vistas à plena inclusão 

profissional da pessoa com deficiência, garantindo-se a sua necessária autossuficiência quanto 

ao seu exercício profissional, há que se coadunar tais procedimentos às determinações cons-

tantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência.  
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— VOTO DA RELATORA  

  

À vista do exposto, nos termos deste Parecer, a Câmara 

de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em resposta ao que foi requerido pe-

las instituições interessadas, apontam os seguintes aspectos que devem ser observados pelas 

instituições de ensino que se dedicam à oferta de cursos e programas de Educação Profissio-

nal e Tecnológica, ao receber pedido de matrícula de pessoas com deficiência:  

  

1 o acolhimento da pessoa com deficiência pela es-

cola, por meio de entrevista inicial do candidato, para análise conjunta com o mesmo do plano 

do curso aprovado pelo órgão competente do sistema educacional e, especialmente, do perfil 

profissional de conclusão desejado;  

2 o apoio de profissionais que atuam na escola e 

que sejam vinculados ao mundo do trabalho para propor, caso seja aconselhável, o eventual 

redirecionamento do candidato para outro curso técnico cujos saberes e competências profis-

sionais sejam mais compatíveis com a sua deficiência, sempre objetivando a efetivação real 

da inclusão profissional da pessoa com deficiência;  

3 em caso de necessidade, a escola poderá solicitar 

o apoio de outros profissionais vinculados ao mundo do trabalho, de especialistas e, até mes-

mo, dos próprios Conselhos e Ordens Profissionais, constituindo parcerias e cooperações téc-

nicas, com vistas à efetiva inclusão e o pleno exercício da cidadania da pessoa com deficiên-

cia.  

Em todos os casos, a decisão final sobre o curso e ser 

frequentado cabe à pessoa com deficiência, que goza de ampla autonomia para decidir sobre 

sua formação, sobre o curso de sua escolha, em igualdade de condições e oportunidades com 

as demais pessoas, sendo vedada a recusa da matrícula do candidato no curso escolhido em 

razão da deficiência.  

  

Brasília (DF), 15 de setembro de 2016.  

   

Conselheira Suely Melo, de Castro Menezes – Relatora  

  

– DECISÃO DA CÂMARA 



88 

 

88 

 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto 

da Relatora. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2016. 

 

 

Conselheiro José Francisco Soares – Presidente 

 

Conselheiro Ivan Cláudio Pereira Siqueira – Vice-Presidente 

 




