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______________________________________________________RESUMO                  

 

O presente trabalho é resultado de estudo de caso realizado na 

Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência/SEAD. Nosso 

objetivo foi analisar as ações do governo para inserção dos trabalhadores com 

deficiência no mercado de trabalho formal. 

Diante do impacto gerado na dinâmica de absorção de trabalhadores 

deficientes mediante a estipulação de cotas de emprego em empresas privadas, de 

acordo com lei federal, compreendemos a relevância de pesquisarmos se há - e 

quais são - as conexões entre as políticas públicas estaduais no sentido de 

subsidiarem esses trabalhadores, conforme suas necessidades específicas. 

Para tanto, inicialmente, dissertamos sobre a as implicações do trabalho na 

formação do ser humano e do mundo humanizado, a fim de precisarmos as 

diferenças históricas da categoria ontológica do trabalho e a expressão mensurável 

do trabalhador; sobretudo, na sociedade capitalista. Em seguida, abordamos a 

sociabilidade do trabalhador com deficiência no atual contexto.   

No capítulo II, analisamos o perfil sociodemográfico da população com 

deficiência no Brasil numa série histórica, mas com ênfase nos dados consolidados 

das pesquisas censitárias de 1991 e 2000. Então, fazemos uma digressão sobre a 

legislação e as políticas voltadas ao segmento social considerado. 

Finalmente, apresentamos os achados da nossa investigação e expomos 

nossa análise. Terminamos por evidenciar o real caráter da intervenção do poder 

executivo estadual e os conflitos gerados com a sociedade civil representada no 

Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. 

 

Palavras-chave: Trabalho; trabalhadores com deficiência; política pública. 
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________________________________________________________ABSTRACT 

 

 

The present work is a result of case study accomplished at the 

Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência/SEAD (an institution 

which gives support to disabled people) and it analyzes the government's actions to 

include disabled workers in the formal labor market. 

There has been a considerable controversy about the inclusion of disabled 

workers lately, due to a federal law which establishes a number of quotas in private 

companies; therefore we realized the importance of researching if there are – and 

which are – the connections between the state public politics and the inclusion of 

those workers in the labor market, according to their specific needs. Thus, we 

discuss at first the implications of the work in the constitution of the human being and 

in the formation of this humanized world in order to find out the historical differences 

of the ontological labor category and the the work's measurable expression, mainly in 

the capitalist  society. After this, we talk about the disabled worker’s sociability in the 

current context. 

In chapter II, we analyze the sociodemographic profile of the population with 

disability in Brazil from a historical perspective, emphasizing the consolidated data of 

the census research in 1991 and 2000. We studied the legislation and the politics 

which focus this social segment. 

Finally, we present the findings of our investigation and our opinion about 

them. We ended up emphasizing the real character of the State intervention and the 

conflicts generated within the civil society represented in the State Council of the 

Disabled People. 

 

Words-key: Work; workers with disability; public politic. 
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___________________________________________INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo é síntese da convergência entre fatores objetivos da atualidade, 

que apontam para a relevância de refletirmos sobre temas da diversidade social, 

como a participação de pessoas com deficiência na organização da sociedade 

moderna, e nossas motivações particulares, enquanto assistente social com 

relações profissionais e políticas com o segmento social em questão1.  

 No Brasil, a temática da deficiência ganha cada vez mais visibilidade, seja na 

produção acadêmica, na formulação de leis ou de políticas públicas. Há avanços, 

sobretudo, sob o ponto de vista legislativo, tendo como marco a Constituição Federal 

de 1988. Entretanto, os processos de planejamento e de execução de políticas não 

são simples transposição de princípios legais e depende, inclusive, da composição 

de forças sociais, levando à seguinte realidade: políticas sociais segmentadas e 

focalizadas, que são insuficientes para gerar um impacto positivo permanente nas 

condições de vida do conjunto da população com deficiência, a exemplo do que 

ocorre com o contingente populacional carente de recursos materiais. 

 Diante desse quadro, tivemos o interesse de analisar os determinantes na 

ação governamental para execução da política de cotas de emprego para 

trabalhadores com deficiência em empresas privadas, em decorrência de ser o 

trabalho um espaço fundamental para o entendimento da sociabilidade dos sujeitos 

coletivos. Investigamos, para tanto, quais os espaço da estrutura governamental 

voltados primordialmente ao atendimento das demandas das pessoas com 

deficiências. 

A análise da intervenção do governo do estado nas cotas de emprego para 

trabalhadores com deficiência, apesar de estas serem objeto de política nacional, 

justifica-se pelas particularidades conferidas pelos embates travados entre o 

segmento de pessoas com deficiência em Pernambuco e o governo estadual, tendo 

como ponto central a atuação da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com 

Deficiência/SEAD. 
                                                 
1 Nossa primeira experiência extra-acadêmica com a temática da deficiência deu-se com o estágio no Serviço 
Social do Instituto de Cegos do Recife entre 2001e 2002. No mesmo período, participamos do Conselho 
Deliberativo da SEAD como representante das instituições para pessoas com deficiência. Em seguida, prestamos 
assessoria em diferentes projetos da Superintendência. Atualmente, fazemos parte da comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e dos Idosos do Conselho Regional de Serviço Social/CRESS. 
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Outros fatores concorreram para que optássemos pela SEAD como unidade 

de pesquisa: na estrutura do governo federal as instâncias responsáveis pelas cotas 

são o Núcleo de Combate à Discriminação no Emprego e na Profissão das 

Delegacias Regionais do Trabalho/ Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério 

Público do Trabalho e a Coordenadoria Nacional da Pessoa com 

Deficiência/CORDE do Ministério da Justiça. Os dois primeiros órgãos citados são 

responsáveis pela orientação, fiscalização e penalidade, tendo boa parte de seus 

procedimentos sigilosos – o que dificultaria o acesso aos dados. Já a CORDE 

nacional tem a incumbência de articular as políticas federais voltadas à população 

com deficiência, mas não dispõe de um banco de dados sobre o assunto em 

questão.  

Com a unidade de pesquisa definida, buscamos realizar nosso estudo de 

caso baseado em fontes bibliográficas e documentais, além da realização de 

entrevistas. Procuramos compreender e demonstrar os nexos causais que 

determinaram a intervenção governamental na promoção da participação dos 

trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho formal em Pernambuco. 

 No primeiro capítulo de nosso estudo, desenvolvemos a categoria básica de 

nossa reflexão – o trabalho-, relacionando-a a seus determinantes históricos e suas 

implicações na formação da sociabilidade contemporânea, particularmente da classe 

trabalhadora, e suas inflexões na participação social de trabalhadores com 

deficiência. 

 Em seguida, abordamos o perfil sociodemográfico da população com 

deficiência no Brasil e o caráter das ações do Estado, sobretudo nas políticas sociais 

públicas, voltadas ao atendimento das especificidades desses cidadãos. 

 No último capítulo, analisamos a trajetória da Superintendência Estadual de 

Apoio à Pessoa com Deficiência/SEAD, enquanto órgão do poder executivo estadual 

cuja finalidade, definida legalmente, é de aproximar a estrutura burocrática das 

necessidades das pessoas com deficiência no Estado. 

 Encerramos nosso trabalho evidenciando o caráter das ações 

governamentais, interpretando-as dentro de um contexto de conflitos sociais típicos 

do capitalismo. 
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 Ressaltamos que utilizamos a denominação trabalhadores com deficiência no 

intuito de deixarmos explícito nosso entendimento de que o termo população com 

deficiência é demasiadamente generalista e escamoteia a diferença fundamental 

para o acesso ao trabalho, qual seja: a de classe. 

Esclarecemos, ainda, que algumas terminologias já obsoletas no tratamento 

da questão da deficiência aparecem no texto, mas somente para nos mantermos 

fiéis às nossas fontes bibliográficas.    
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1. Trabalho e Trabalhadores com Deficiência 

 

“A posição do indivíduo como trabalhador, em sua nudez, é propriamente um 
produto histórico” (Karl Marx). 
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1.1 Trabalho Humano  

 

 

A atividade que tipifica e distingue a espécie humana de outras espécies de 

seres vivos é o trabalho. Trabalho enquanto atividade física e mental orientada à 

produção e reprodução da vida material – entendendo que tal finalidade extrapola o 

simples provimento da subsistência2, pois os homens, tão logo têm suas 

necessidades básicas providas, se encontram em condições de desenvolverem 

outras habilidades:  

“Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 
religião ou por tudo o que se queira. No entanto, eles próprios começam 
a se distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de 
existência, e esse salto é condicionado por sua constituição corporal. Ao 
produzirem seus meios de existência, os homens produzem, 
indiretamente, sua própria vida material” (MARX, 2004:44) 

 

O trabalho consistiria, então, no movimento de o homem buscar na natureza 

os recursos necessários à satisfação das suas necessidades e transformá-los de 

acordo com o objetivo pré-estabelecido; utilizando-se, para tal consecução, de 

meios que, por sua vez, são resultantes de trabalho passado:  

“Para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter moradia, vestir-se 
e algumas coisas mais. O primeiro fato histórico é, portanto, a produção 
dos meios que permitam que haja a satisfação dessas necessidades 
(...). O segundo ponto é que, satisfeita essa primeira necessidade, a 
ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido 
conduzem a novas necessidades” (MARX, 2004: 53-54). 

 

Essa proposição, segundo Marx (2002: 211), aplica-se a partir do momento 

que o trabalho se despe de feições puramente instintivas, quando sua principal 

ferramenta era a mão, a qual podia servir de meio para alcançar um alimento. 

Nesse ponto, cabe enfatizar as distinções entre o trabalho humano e a 

atividade de outros animais na interação com a natureza. Utilizar recursos naturais 

                                                 
2 Segundo Pereira, citando Heller, fazem parte ainda da essência humana, além da busca instintiva pela 
sobrevivência, qualidades como “o trabalho (objetivação), a sociabilidade, a universalidade, a autoconsciência 

e a liberdade” (2002:59). 
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para satisfação própria não é uma prerrogativa do homem; contudo, a forma 

consciente de fazê-lo - apreendendo as experiências decorrentes das 

transformações aí presentes - e de, com isso, gerar novas necessidades foi 

desenvolvida e aperfeiçoada somente pela humanidade. O trabalho humano rompe 

com a simples reprodução metabólica justamente porque cria condições de escolha 

para criar o novo, isto é, deixa de simplesmente usufruir do produto in natura, mas 

potencializa suas qualidades, imprimindo, assim, um impacto extraordinário no 

próprio homem e nas suas relações com o meio. Na análise lukacsiana, 

“A essência do trabalho consiste precisamente em ir além dessa fixação 
dos seres vivos na competição biológica com seu mundo ambiente. O 
momento essencialmente separatório é constituído não pela fabricação 
de produtos, mas pelo papel da consciência, a qual, precisamente aqui, 
deixa de ser mero epifenômeno da reprodução biológica” (1978: 4). 

 

As implicações resultantes do intercâmbio eterno entre homem e natureza 

(Marx, 2002: 65) são de fundamental importância para o entendimento daquilo que é 

socialmente aceito como humano: “O trabalho que ultrapassa a mera atividade 

instintiva é assim a força que criou a espécie humana e a força pela qual a 

humanidade criou o mundo como o conhecemos” (BRAVERMAN, 1987: 53).   

Engels discute o trabalho enquanto fundamentação de características 

naturalmente reconhecidas como próprias da espécie humana: 

 “O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, 
com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais 
que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do 
que isso. É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E 
em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o 
próprio homem” (1979: 215). 

 

No mesmo esteio teórico-metodológico, Lukacs afirma: “o homem deixa a 

condição de ser natural para tornar-se pessoa humana, transforma-se de espécie 

animal que alcançou um certo grau de desenvolvimento relativamente elevado em 

gênero humano, em humanidade” (1978: 13). 

Ao nos remetermos novamente a Engels, encontramos no autor uma 

concepção notadamente marcada e limitada pelos conhecimentos científicos da 

época. Suas proposições flertam com evolucionismo quando abordam o trabalho 
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articulado a toda a estrutura física humana:   

“Vemos, pois, que a mão não é apenas o órgão do trabalho; é também 
produto dele. Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas 
funções, pela transmissão hereditária do aperfeiçoamento especial 
assim adquirido pelos músculos e ligamentos e, num período mais 
amplo, também pelos ossos; unicamente pela aplicação sempre 
renovada dessas habilidades transmitidas a funções novas e cada vez 
mais complexas foi que a mão do homem atingiu esse grau de perfeição 
que pôde dar vida, como por artes de magia, aos quadros de Rafael, às 
estátuas de Thorwaldsen e à música de Paganini”.(1979: 217) 

 

Mas, a nosso ver, sua reflexão se desvincula da tradição materialista-histórica 

em virtude de suas perspectivas dialéticas superarem o referido enviesamento 

teórico. De acordo com o autor, o trabalho está íntima e intrinsecamente ligado ao 

desenvolvimento das faculdades mentais humanas:  

“Por meio da interação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, 
não só em cada indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram 
aprendendo a executar operações cada vez mais complexas, a propor-
se e alcançar objetivos cada vez mais elevados” (1979: 221). 

 

No entanto, o elemento que confere características inconfundíveis à atividade 

de músculos e mente é a confecção de instrumentos para se atingir o fim desejado, 

qual seja a satisfação da necessidade inicial num ciclo que gera novas 

necessidades, tanto materiais quanto espirituais (Engels, 1979: 216 e MARX, 2005: 

32-33).  

Segundo Marx,  

“Não há produção possível sem instrumento; seja esse instrumento 
apenas a mão. Não há produção possível sem trabalho passado, 
acumulado; seja esse trabalho a habilidade que o exercício repetido 
desenvolveu e fixou na mão do selvagem” (2005: 26).  

 

E confeccionar um instrumento - o qual, portanto, contém trabalho morto - é 

qualitativamente diferente de um antropóide utilizar um galho de árvore para atingir 

um alimento, pois tal atividade se incorpora a um repertório limitado de opções 

instintivas e não evolui. 

Nessa perspectiva, a categoria de análise, em questão, constitui o processo 
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síntese da relação dialética matéria-espírito, objetividade-sujetividade, capaz de 

desenvolver as demais habilidades humanas. O homem se humaniza quando dispõe 

de condições de se perceber objetivado no produto por ele mesmo produzido:  

“Só por meio da riqueza objetivamente desenvolvida do ser humano é 
que em parte se cultiva e em parte se cria a riqueza da sensibilidade 
subjetiva (... os sentidos capazes de satisfação humana e que se 
confirmam como capacidades humanas) (MARX, 2003: 143).   

 

Por conseguinte, torna-se imprescindível o estudo em separado do trabalho 

enquanto atividade primaz da ontologia social e do trabalho como expressão 

histórica determinada, mensurável. Não fazê-lo implica distorções e ambigüidades 

dos sentidos do trabalho, ocorrendo, geralmente, a supressão de um dos termos 

considerados.    

No primeiro caso, trata-se do trabalho útil, criador de valores-de-uso, 

indispensável à vida humana; enquanto no segundo caso, refere-se à atividade 

abstrata que nivela os diferentes processos de trabalho concreto em medida simples 

de tempo de trabalho contido num valor-de-troca (MARX, 2003: 64-65). 

A abstração da categoria trabalho permite-nos observar a constância e 

validade dos seus elementos comuns, apesar das particularidades próprias de cada 

modo de produção, dos processos concretos de trabalho e a despeito das idéias dos 

homens de cada tempo considerado, que conferiram e conferem distintos valores ao 

exercício laborativo.  

Esses elementos comuns do processo de trabalho são os recursos naturais 

(objetos), os instrumentos (meios) e o próprio trabalho (MARX, 2002: 212). A relação 

que se estabelece entre o homem e o objeto sobre o qual se debruça, liberando sua 

energia vital, e também com os instrumentos – quer sejam utilizados em estado 

bruto ou previamente elaborados-, interpostos entre si e a matéria-prima, pode ser 

observada individualmente. Trata-se de um ato singular, entretanto, à medida que tal 

ato se desdobra num processo de satisfação e reprodução de necessidades, em 

novos níveis quantitativos e qualitativos, são desenvolvidas intrinsecamente as 

relações de grupo, sociais. Segundo Godelier, pelo trabalho, “o homem tem não só a 

capacidade de transformar a natureza, mas também de produzir sociedade, formas 

novas de sociedade que correspondem” (1986: 17). De modo que se torna pura 
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ficção a análise de indivíduos isolados: “o homem só é individualizado, porém, 

mediante o processo histórico” (MARX, 1991: 90).  

Essa conclusão é compartilhada por autores de vertentes teóricas distintas do 

materialismo histórico. Nos dizeres de Comte: 

“Com efeito, as necessidades contínuas oriundas de nossa constituição 
corporal impõem à humanidade uma atividade material que domina o 
conjunto de sua existência. Não podendo desenvolver-se senão por 
uma cooperação crescente, essa atividade, principal estimulante de 
nossa inteligência, fornece sobretudo à nossa sociabilidade sua mais 
poderosa excitação .Ela aí subordina cada vez mais a solidariedade à 
continuidade (...).porquanto os resultados materiais da cooperação 
humana depende mais do concurso das gerações sucessivas que do 
concurso das famílias coexistentes.” (1978:237) 

 

As implicações daí advindas resultam numa relação de reciprocidade e de 

contradição em que cada indivíduo é partícipe da história ao mesmo tempo em que 

adquire o status de sujeito histórico na sua coletividade. Se, em última instância, é 

um homem que executa determinada tarefa, ele o faz de acordo com sua 

experiência concreta e relativamente ao desenvolvimento da sociedade onde está 

inserido. Tanto o objeto sobre o qual trabalha, como os meios de que se utiliza para 

trabalhar e também a finalidade a que se destina o produto materializado são 

moldados de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, com o 

nível de elaboração e especialização dos meios de produção e com as relações 

sociais estabelecidas.   

Ao longo da história, a humanidade vivenciou diferentes formas de se 

organizar para suprir suas necessidades e cada período apresentou modos típicos 

de apropriação dos recursos (objetos e meios de trabalho) e do produto trabalhado. 

Façamos um recorte sobre a trajetória percorrida sobre as relações de propriedade 

com os meios de trabalho – aspecto que nos interessa mais de perto para efeitos 

deste estudo. 

Os instrumentos, enquanto extensões do próprio corpo na interação com a 

natureza, desenvolvem não só as potencialidades dos recursos como também as 

faculdades humanas físicas e mentais, pois que se destinam a fornecer o domínio 

ao homem de algo que ele não conseguiu imediatamente com suas estruturas 

óssea, muscular ou nervosa.  
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“Atuando sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo 
modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 
adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais” 
(MARX, 2002: 211). 

 

O referido desenvolvimento igualmente se renova na técnica aplicada ao 

aperfeiçoamento dos meios e nas relações resultantes desse processo. Os meios de 

trabalho e seus correspondentes níveis de aprimoramento estão intimamente 

correlacionados com o modo como os homens se organizam para produzir, sendo 

que essa correlação é nervosa e constantemente convulsionada pelas 

incompatibilidades, que em certos períodos históricos fazem-se mais exacerbadas, 

entre a materialidade do ser social e o aparato regulador que se erige sobre ele:  

“Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes” (MARX, 

2005: 52). 

A fabricação de instrumentos e os seus respectivos usos, momentos que 

explicitam particularidades do processo de trabalho humano (MARX, 2002: 213), 

têm reflexos nas formas de apropriação dos recursos. O desenvolvimento de 

técnicas e melhoramento dos meios de trabalho – e seus conseqüentes 

rebatimentos no ritmo de produção – desempenharam papel fundamental no 

estabelecimento de normas de propriedade. Na produção comunal primitiva, a 

hostilidade do meio e os instrumentos rústicos para a caça, a pesca e a coleta 

determinavam uma imensa dependência do homem para com seu grupo social, a 

fim de garantir sua sobrevivência: “Portanto, a comunidade tribal, o grupo natural, 

não surge como conseqüência, mas como condição prévia da apropriação e uso 

conjuntos, temporários, do solo” (MARX, 1991: 66). A postura que os homens 

adotam diante das condições naturais de trabalho e reprodução é ingênua, eles se 

consideram proprietários comuns: “a propriedade (...) aparece como cessão da 

unidade global ao indivíduo, através da mediação exercida pela comunidade 

particular” (MARX, 1991:67). 

No modo de produção asiático, os desafios postos ao desenvolvimento das 

sociedades eram de ordem coletiva (leia-se o sistema de irrigação oriental), o que as 

obrigava servir ao Estado. Segundo Marx,“na forma asiática (predominantemente, 

pelo menos) não há propriedade, apenas posse individual; o proprietário real é, de 
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fato, a comunidade mesma” (1991: 76).  

Na chamada Antiguidade Clássica, encontramos em Roma que a propriedade 

individual existe de fato: “a propriedade pertence, formalmente, ao cidadão romano, 

o proprietário privado de terras se configura como tal, apenas, em virtude, de sua 

condição de romano” MARX, 1991: 72). De forma similar, nas sociedades gregas em 

Atenas e em Esparta “é o fato de pertencer a uma comunidade que gera a condição 

social que provoca a apropriação das condições objetivas do processo de trabalho e 

da apropriação de seus produtos”  (GODELIER, 1986: 33). 

Posteriormente, na Europa ocidental, a ruralização da sociedade nos moldes 

germânicos levou ao isolamento nas unidades familiares agrícolas autônomas e a 

relações de dependência e serviços com o senhor da terra. “A estrutura hierárquica 

da posse da terra e a suserania militar a ela conectada davam à nobreza o poder 

total sobre os servos” (MARX, 2004: 49). 

Até aqui, não é possível dissociar completamente o trabalhador de seus 

outros papéis sociais, destituindo-o de outras atribuições que não a de produzir – “o 

produtor existe como membro de uma família, de uma tribo, um agrupamento de sua 

gente” (1991:83). Igualmente, não há sentido em concebê-lo separadamente dos 

meios que se utiliza para exercer sua atividade produtiva – pertencer a uma 

comunidade faz a intermediação com as condições de trabalho. Nos dizeres 

marxianos: “O homem mostra-se, desde o princípio, como algo mais do que a 

abstração do ‘indivíduo que trabalha’, tendo um modo objetivo de existência na 

propriedade da terra, que antecede sua atividade” (1991: 78).  

Ao investigar as implicações desse processo histórico sob aspectos 

sociolingüísticos, Godelier conclui: 

“É por esta razão que raramente existem, em línguas de povos antigos 
ou contemporâneos que não desenvolveram espontaneamente relações 
de produção capitalistas, os termos correspondentes às noções 
abstractas de trabalho ou de trabalhar” (1986: 13).  

 

Uma digressão sobre as relações historicamente estabelecidas dos homens 

com os meios de produção e com os produtos de seu trabalho não pode passar ao 

largo da divisão do trabalho, visto que esse processo é fundamental no 

entendimento de sua organização social.  
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Smith está correto ao afirmar:  

“Essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens não resulta 
originariamente de qualquer sabedoria humana (...) é a conseqüência 
necessária, se bem que muito lenta e gradual, de determinada 
propensão da natureza humana, que não tem por intenção uma 
utilidade tão ampla; a propensão para permutar, negociar e trocar uma 
coisa por outra” (1978: 17). 

 

Na divisão do trabalho se expressam as relações de força e os antagonismos 

sociais. De ato fundamental, é incorporado aos mecanismos de poder quando 

submete a cooperação à competição de grupos e classes. 
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1.2 Trabalho e Capital 

 

 

O desenvolvimento das forças produtivas, impulsionado entre outros fatores 

pelo aprofundamento da divisão do trabalho, possibilitou maior especialização e 

aperfeiçoamento dos meios de trabalho.   

Smith foi preciso ao revelar as relações existentes entre os elementos que 

permitem aumento de produtividade: 

“ Esse grande acréscimo de quantidade de trabalho,em conseqüência da 
divisão de trabalho que o mesmo numero de pessoas é capaz de 
executar é devido a três diferentes circunstâncias: em primeiro lugar, ao 
aumento de destreza de cada trabalhador; em segundo,à economia do 
tempo habitualmente perdido num passar de um tipo de tarefa para 
outra,e ,finalmente , à invenção de um grande numero de maquinas que 
facilitam e abreviam o trabalho e tornam um homem  capaz de fazer o 
trabalho de vários” (1978: 12). 

 

No modo de produção capitalista, essa relação apresenta-se extremada: há 

crescente especialização dos e nos processos de trabalho e concomitante revolução 

contínua dos meios de produção, possibilitando índices extraordinários de 

produtividade econômica. “Sua base técnica (da indústria moderna) é revolucionária, 

enquanto todos os modos anteriores de produção eram essencialmente 

conservadores” (MARX, 2003: 551). Entretanto, tais aspectos ocorrem em 

detrimento justamente daqueles que só dispõem de sua capacidade laborativa para 

sobreviver. Numa sociedade de classes antagônicas, o enriquecimento dos 

capitalistas – proprietários dos meios de produção e dos produtos - somente poderia 

ocorrer com o aumento da degradação do trabalho humano. Assim,  

“(...) mesmo na conjuntura de sociedade que é mais favorável ao 
operário, o resultado fatal para o trabalhador é o trabalho exagerado e a 
morte precoce, a deterioração em máquina, a submissão ao capital que 
se acumula em intimidante oposição a ele” (MARX, 2003: 69). 

 

O aprofundamento da divisão do trabalho, no modo capitalista, possibilitou o 

desmembramento e a simplificação de tarefas a fim de se obter a maior 

produtividade possível do trabalhador, cuja força vital o empregador utiliza durante a 
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quantidade de tempo necessária à produção de valor maior do aquele adiantado nos 

meios de produção e em salário:  

“Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreendemos o 
conjunto das faculdades físicas e mentais existentes no corpo e na 
personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda 
vez que produz valores-de-uso de qualquer espécie” (MARX, 2003: 
197). 

 

A separação entre o indivíduo que trabalha e a propriedade dos meios de 

trabalho torna possível o genérico trabalhador, obrigado a se adaptar ao 

instrumento, no tempo e nos moldes pré-estabelecidos para o desempenho de 

determinadas atividades. A aparente autonomia do capital frente ao trabalho é o 

resultado do controle, por parte do empregador, não só dos meios, mas de todo o 

processo de trabalho em si. Na análise marxiana: 

“Para o capital o trabalhador não constitui uma condição de produção, 
mas apenas o trabalho o é. Se este puder ser executado pela 
maquinaria ou, mesmo, pela água ou pelo ar, tanto melhor. E o capital 
se apropria não do trabalhador, mas de seu trabalho – e não 
diretamente, mas por meio de troca” (1991: 93).    

 

À contradição entre o trabalho, em geral, criador do homem e a forma 

histórica de trabalho alienado no capital, que atrofia as habilidades humanas, Marx 

dedicou parte de "O Capital” e dos “Manuscritos Econômico-Filosóficos”. A 

perspectiva marxiana permite-nos vislumbrar o processo histórico que confronta o 

homem com sua negação. Enquanto o trabalho, em abstrato, eleva a espécie à 

humanidade e no qual o homem se realiza, construindo os valores de uso 

necessários à satisfação de suas necessidades; o trabalho ocorrido sob os ditames 

do capital, com o objetivo de criar valores de troca3 não para si próprio e sim para 

outro, constitui a negação da vida, em sua riqueza e plenitude, pois, no máximo, 

fornece ao homem praticamente o básico para a reprodução da vida biológica:  

“O trabalhador recebe apenas a parte mínima e absolutamente 
indispensável do produto; exatamente tanto quanto precisa para 
subsistir como trabalhador, não como homem, e para originar a classe 
aprisionada dos trabalhadores, não a humanidade” (MARX, 2003: 70).   

                                                 
3 Não há a intenção de dicotomizar valor de uso e valor de troca, pois que ambos são inerentes ao objeto da 
produção de mercado. 



Intervenção Governamental e Cotas de Emprego para Trabalhadores com Deficiência ...  

 

 27 
 
 

O trabalhador se depara com máquinas, às quais deve se submeter física e 

espiritualmente. Desaparece completamente a rica subjetividade construída junto à 

antiga habilidade de dominar os diferentes instrumentos constitutivos dos processos 

de trabalho envolvidos na fabricação de um dado objeto – processo já bastante 

avançado na divisão manufatureira do trabalho (MARX, 2003: 549). Muda 

inteiramente a relação com o instrumento de trabalho; se, num momento anterior do 

estágio das forças produtivas, o instrumento era, normalmente, fruto do trabalho de 

seu próprio manipulador; na era capitalista, o instrumento aparece já acabado e 

encontra no homem o seu apêndice – mistificando o fato de ser também trabalho 

passado. 

Torna-se, assim, praticamente impossível percebermos a máquina como 

instrumento capaz de potencializar as faculdades humanas, liberando o homem de 

tarefas as quais lhe exaurem física e intelectualmente para que possa confirmar 

suas demais habilidades. O uso a que se destina no atual status quo é 

simplesmente de ocupar postos de trabalho e, desse modo, vulnerabilizar o 

trabalhador, que terá no instrumento um competidor. Sua criação faz-se sua 

negação. Não é o caso aqui de se atear fogo às máquinas, mas de reconhecer seu 

papel nesse modo de vida baseado na propriedade privada, que nada mais é que 

alheamento, estranhamento da realidade. 

O homem se auto-aliena, coloca sua capacidade de trabalhar a serviço de 

alguém, cujo interesse lhe é alheio. O produto de seu trabalho não lhe pertence, 

assim como não lhe pertencia os meios que utilizou para sua confecção (MARX, 

2003: 115). Ao mesmo tempo, para satisfazer suas necessidades, ele reencontra o 

fruto de trabalho de outros no mercado. Aparentemente, o homem se realiza no 

consumo, pois que toda a produção foi sua própria negação. Entretanto, para que 

pudesse consumir, ele próprio teve que se lançar no mercado como uma mercadoria 

qualquer – novamente negando sua subjetividade e humanidade.   

“Portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo. (...) 
Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho. (...) 
Não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio 
de satisfazer outras necessidades” (MARX , 2003: 114).  

 

Logo, vê-se que o homem não é um ser realizado, pois que para pudesse 

adquirir as condições mínimas de sobrevivência para si mesmo e para sua família, 
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foi obrigado a se passar por coisa e só como coisa se relaciona com seus 

semelhantes - e não se trata, nesse aspecto, do fato de ser inerente ao homem uma 

incompletude, que o leva a relacionar-se com outros indivíduos e com a natureza 

como um todo na busca de elevação espiritual. 

Ainda sobre o relacionamento do trabalhador com o instrumento de trabalho, 

temos um refinamento deste último jamais visto na história. A ciência é aplicada à 

produção e o maquinário pode ficar obsoleto numa velocidade vertiginosa. O 

capitalista sente-se compelido a atender aos ditames do mercado, no sentido de 

aparelhar adequadamente sua linha de produção, atento ao fato de que a grandeza 

de valor contido numa mercadoria é determinada “pelo tempo socialmente 

necessário para a produção de um valor-de-uso” (MARX: 2003: 61). Para Antunes 

(2003: 21), a subordinação do valor de uso ao valor de troca torna possível à 

produção capitalista passar a ser o propósito da humanidade. 

A máquina tem primazia perante o produtor, que é indiferenciado para o 

empregador - contanto que aquele atinja os padrões médios de destreza e esteja 

apto a operar o instrumento que lhe for destinado.   

Certo é que, em dada medida, o instrumento deve ter sido desenvolvido 

levando em consideração o trabalhador. Contudo, não nos é difícil constatar que tal 

referencial, quando cumprido, foi seguido de forma mínima, pois são nossos 

contemporâneos graves problemas de ergonomia, cujas soluções mostram-se 

dispendiosas ao capitalista. A esse respeito, Marx afirma: 

“O capital usurpa-lhe (ao trabalhador) o espaço, o ar, a luz e os meios 
de proteção contra condições perigosas ou insalubres do processo de 
trabalho, para não falarmos nas medidas necessárias para assegurar a 
comodidade ao trabalhador” (2003: 486-487). 

 

Temos, segundo as considerações acima, a realidade de que o proprietário 

dos meios de produção emprega-os unicamente visando obter  lucros e se esforça 

para conseguir tal objetivo, desprezando particularidades do detentor da força de 

trabalho sobre a qual extrai sua mais–valia. Se comparada a máquina com o 

trabalhador, parecerá mais útil ao empregador o investimento na primeira, visto que 

ela poderá eliminar vários postos de trabalho e, ainda assim, aumentar a 

produtividade. Além do mais, o trabalhador empregado somente lhe significará um 
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representante de um incontável exército industrial de reserva, sempre disposto a 

aceitar precárias condições de trabalho uma vez que é ainda mais precária a 

situação dos que não têm como saciar suas carências. 

Faz-se a apologia à máquina, como se essa não fosse igualmente resultado 

de processos anteriores de trabalho. Esse dado não é simples expressão do 

capricho de um capitalista em particular. A despeito das nobres intenções 

humanitárias que este possa ter, é uma condição necessária, para se manter 

enquanto classe dominante, atender às normas de produção socialmente vigentes. 

Portanto, lhe parecerá descabido arcar com as expensas de adaptar instrumentos 

tendo em vista particularidades de um produtor qualquer. 

Por mais que seja um componente ideológico forte o apelo ao trabalho na 

sociedade burguesa, apenas no discurso o homem se realiza como tal por meio da 

atividade que lhe nega. Quando se fala de direito ao trabalho, está implícita a idéia 

de homens livres que permutam, por meio de um contrato de trabalho, mercadorias 

semelhantes: força de trabalho por salário. Entretanto, o engodo não resiste a 

simples indagações: de que liberdade se trata o fato do trabalhador ser 

continuamente compelido a vender sua força vital para sobreviver? O que há de 

direito em se trocar mercadorias que em nada são equivalentes, para lucro de um e 

precariedade de outro? 

Comte aproxima-se da elucidação desses questionamentos ao afirmar que 

não há equivalência entre o trabalho humano e os materiais de trabalho, mas não 

atinge o âmago da questão porque não faz a devida distinção entre trabalho em 

abstrato e os aspectos históricos do trabalho, como consideramos anteriormente: 

“O trabalho humano, isto é, a reação útil do homem contra a sua sorte, 
não pode ser senão gratuito, porque não comporta nem exige nenhum 
pagamento propriamente dito. Só entre os materiais de trabalho é que 
se pode existir uma verdadeira equivalência, e não entre seus atributos 
essenciais. (...) Cada serviço pessoal não comporta jamais outra 
recompensa senão a satisfação de efetuá-lo e o reconhecimento que 
proporciona” (1978:239). 

 

Tal realidade não altera a necessidade do trabalhador precisar empregar sua 

força de trabalho, visando ter acesso à parte que lhe é destinada na distribuição das 

riquezas socialmente produzidas para cobrir suas carências – em que pese 
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vivenciarmos o auge da era mercadológica, em que todas as instâncias da 

sociabilidade são cada vez mais absorvidas pela lógica do consumo mediante 

pagamento. O homem só consegue materializar sua vida tornando-se, primeiro, o 

trabalhador abstrato, cujos vínculos sociais se estabelecem a partir do trabalho. 

Essa relação é contraditória em essência, pois que o monstro capital da época 

hodierna, com seus inúmeros tentáculos, não consegue, a despeito da ofensiva 

concreta frente ao quase etéreo trabalhador, prescindir deste: não se acumula 

autonomamente ou com máquinas ligadas nalguma tomada elétrica germinada 

espontaneamente. O capital é, intrinsecamente, trabalho acumulado: “a 

conservação, a reprodução da classe trabalhadora, constitui condição necessária e 

permanente da reprodução do capital” (MARX, 2003: 667). 

Antunes faz uma análise, que nos parece pertinente, das implicações 

subjetivas dos modernos modelos organizacionais do trabalho: 

“Como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita 
de uma maior interação entre a subjetividade que trabalha e a nova 
máquina inteligente. E, nesse processo, o envolvimento interativo 
aumenta ainda mais o estranhamento do trabalho, amplia as formas 
modernas da reificação, distanciando ainda mais a subjetividade do 
exercício de uma cotidianidade autêntica e autodeterminada” (2003: 
222). 

 

Apesar dos limites postos pela crescente negação da força vital humana, 

podemos compreender que persiste na classe que vive do trabalho o calcanhar de 

Aquiles do onipresente capital – pois este pressupõe trabalho vivo- e, que, portanto, 

encontra-se nessa mesma classe a possibilidade de resistência à dominação 

totalizadora. Resistência esta bastante explícita, em alguns momentos históricos, e 

latente noutros, obrigando o sistema a lançar mão de estratégias diversas de caráter 

ora coercitivo ora consensual para garantir as condições à sua reprodução (ad 

infinito?). E, na continuidade desse sistema, a dicotomia é insolúvel, ainda que 

pareça ter-se atingido um consenso. Mesmo nos casos em que o estádio do 

desenvolvimento das forças produtivas permitiu e a organização dos trabalhadores 

mobilizou-se com vistas a obter maiores remunerações, o salário (a despeito de 

quantas cestas básicas possa adquirir) é sempre a derrota do trabalhador: “o salário 

é determinado pela luta árdua entre o capitalista e o trabalhador. O necessário 

triunfo do capitalista” (MARX, 2003: 65). 
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De acordo com Godelier, 

“A relativa melhoria das condições de trabalho e o aumento dos salários 
não eliminam assim a exploração dos trabalhadores e podem até 
corresponder a uma exploração crescente, a uma maior desigualdade 
na redistribuição das riquezas, visto que o que mede esta exploração é 
a parte que cabe aos trabalhadores das riquezas que eles produzem” 
(1986: 47). 

 

Na presente conjuntura, em que são constantes os ataques ao modelo da 

sociedade salarial e é tão proclamado o fim do pleno emprego, a partir do fim do 

“ciclo expansionista pós-guerra” do capital (ANTUNES: 2003: 32), aprofunda o 

caráter de triunfo pessoal o alheamento da força vital em troca de salário diante de 

milhões de outros que não o conseguiram nem conseguirão. Perceba-se outro 

aspecto crucial do estranhamento do trabalhador não só consigo mesmo, com as 

ferramentas que utiliza, como também com outros trabalhadores: “a afirmação de 

que o homem se encontra alienado da sua vida genérica significa que um homem 

está alienado dos outros, e que cada um dos outros se encontra do mesmo modo 

alienado da vida humana” (MARX, 2003: 118). O mundo lhe é hostil e “o trabalhador 

não tem apenas de lutar pelos meios físicos de subsistência; deve ainda lutar por 

alcançar trabalho, isto é, pela possibilidade e pelos meios de realizar sua atividade” 

(2003: 67). A referida luta é travada, em larga medida, entre pares, refletindo a 

fragmentação não só do sentido de classe4 como da própria vida.  

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Classe aqui entendida como agrupamento de explorados antagônicos aos exploradores, na esfera econômica, e 
não como simples reunião de homens que mantêm relações semelhantes com os meios de produção 
(HOBSBAWN, 2000: 34).  
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1.3 O trabalhador com deficiência na sociabilidade capitalista 

 

 

No modo de produção capitalista, encontramos o homem em ruptura quase 

total com as condições naturais de vida e de reprodução e o trabalhador livre das 

condições objetivas de seu trabalho, destituído de outras funções sociais que não a 

de mero produtor. O primeiro aspecto nos remete ao fato de que o trabalho 

acumulado e a riqueza socialmente produzida possibilitaram ao homem superar 

suas fragilidades diante do meio, impondo-se à natureza e, com isso, ter, 

potencialmente, condições materiais de engendrar um processo de desenvolvimento 

das capacidades humanas ainda adormecidas, numa perspectiva praticamente 

ausente na “pré-história” das sociedades humanas: a liberdade, a qual suplantaria o 

reino das necessidades - sejam essas reais ou forjadas na sociedade burguesa 

(MARX). No entanto, o segundo fato nos confronta com uma realidade oposta: as 

forças produtivas não são, absolutamente, acessíveis a todo e qualquer homem – 

isto é, independente da posição que ocupa no sistema produtivo - e estão voltadas 

para produção de riquezas, que são apropriadas privadamente e privativamente pela 

classe detentora dos meios de produção, restando aos trabalhadores o suficiente 

para sobreviver enquanto trabalhadores. Revela-se uma aguda contradição: a 

natureza está humanizada e a humanidade contingenciada pelos conflitos de 

classes. 

Analisar a trajetória das pessoas com deficiência implica apreender as 

considerações acima, contando que tratamos, sobretudo, da história ocidental:  

“O conceito de anormalidade social vai sendo historicamente construído, 
complexificando-se na mesma medida em que as condições sociais vão 
sendo transformadas pela relação do homem com o meio. Dessa 
maneira, com base na ciência, observam-se mudanças no perfil 
daqueles identificados como deficientes” (LANCILLOTTI, 2003: 51).  

 

Não é raro encontrarmos referências ao sacrifício de seres humanos com 

anormalidades físicas nas sociedades antigas porque seriam vistos como 

possuidores de poderes sobrenaturais (GIORDANO, 2000: 23). Esse tipo de reflexão 

ignora que essa explicação atribuída aos homens daquela época é devida a esses 
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não compreenderem a ocorrência e buscarem nos deuses as lacunas para seus 

conhecimentos – isso constitui o princípio fundamental das mitologias. Entretanto, a 

causa do abandono ou sacrifício de pessoas debilitadas para o labor ou para o 

manejo dos meios de produção de então, certamente não está assentada nas 

imagens míticas geradas na mentalidade social que desconhecia a complexidade 

das relações do homem com a natureza e, sim, na possibilidade dessas gerarem 

dependência econômica e na precariedade dos recursos disponíveis frente às 

necessidades surgidas nas relações com um meio ambiente ainda indômito 

(LANCILLOTTI, 2003: 48).  

No entanto, há outros registros de relações estabelecidas com deficientes, em 

que estes tinham seu trabalho explorado: "na Roma Antiga, muitas vezes os homens 

cegos eram vendidos para executar a aviltante tarefa de remadores das galés" 

(Sombra apud SILVA: 2003, 19). Ainda segundo Silva, citando Kulgemmas, essa 

prática se prolongou em séculos posteriores; por exemplo, na França do século 

XVIII, onde pessoas cegas eram vendidas à fábricas para as quais trabalhavam em 

condições subumanas.  

Além do que, a história revela que, à medida que as sociedades foram se 

estabelecendo e desenvolvendo, essas dispunham de proteção para aqueles 

impossibilitados de trabalhar e suprir suas carências. Para Marx, “em épocas mais 

remotas os membros da gens tinham a obrigação de ajudar parentes necessitados a 

suportar sobrecargas inusitadas” (1991: 74).  

Os homens com deficiência passam a ser alvo de ações sociais na Idade 

Média, como reflexo da estrutura social onde a Igreja Católica passa a ter grande 

poder econômico, político e cultural. Desse modo, a assistência aos necessitados, 

típica do cristianismo primitivo, torna-se instrumental ao modelo vigente de regulação 

sócio-ideológica (CASTEL, 1998: 67) Persiste a idéia do sobrenatural, na qual o 

deficiente está expiando pecados: “Neste período, a concepção de deficiência 

passou a ser metafísica, de natureza religiosa, sendo os deficientes considerados 

como demoníacos ou merecedores da vingança celeste” (MOTTA, 2004: 59). 

No entanto, a despeito da ocorrência de deficiência em estágios anteriores do 

desenvolvimento social, é no capitalismo que esta questão se torna premente, 

porque traz em seu bojo as causas modernas de anomalias físicas, tais como os 

acidentes de trabalho com maquinarias, e relaciona, de forma inequívoca, a 
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deficiência e a produção de riquezas; a deficiência não mais pode ser encarada 

como um fenômeno esporádico, mas como parte do próprio processo de produção e 

reprodução social.  Podemos, assim, entender que a concepção de deficiência é 

histórica porque está relacionada ao desenvolvimento das forças produtivas e as 

relações dos homens com os meios de trabalho. Para Gurgel, “os acidentes de 

trabalho apresentam uma dinâmica particular, que não se esgota em termos 

individuais e sim no contexto das relações de produção capitalista e da própria 

acumulação de capital” (2003: 39). 

Como desdobramento dos processos acima referenciados, a situação de 

indivíduos com deficiência torna-se objeto de conflito social e, portanto, de controle 

por parte dos mecanismos jurídicos reguladores. De um lado, evidencia-se o 

interesse da classe dominante de desqualificar a sobrevivência de pessoas 

deficientes como parte constitutiva das condições de vida da classe trabalhadora; o 

que coincide com a promulgação da Lei dos Pobres de 1601 na Inglaterra, quando o 

Estado passar a intervir diretamente na reprodução da força de trabalho.  A Poor 

Laws destinava-se a regular e coibir a mendicância – onde tradicionalmente 

figuravam cegos, deficientes físicos e outros. Há o nítido objetivo de eximir a classe 

capitalista de responsabilidades assistenciais. Por outro lado, essa mesma lei já é 

um reflexo da resistência dos trabalhadores. 

Na resistência da nascente classe operária, destaca-se, além da luta pela 

redução da jornada de trabalho, a reivindicação por segurança nas fábricas, pois a 

significativa quantidade de trabalhadores mutilados devido às penosas situações em 

que eram empregados significava um quantitativo muito grande de trabalhadores 

alijados dos processos produtivos (MARX). O número expressivo de acidentes de 

trabalho obriga a se pensar, mediante a reivindicação trabalhista, numa assistência 

efetiva para aqueles forçados a deixarem o emprego em virtude de terem adquirido 

deficiência e possível incapacidade para trabalhar, uma vez que perder uma mão 

pode significar a privação do acesso aos meios de sobrevivência (MARX).  

Nesse sentido, na forma de organizar a vida orientada para a produção de 

mercadorias e baseada na expropriação da força de trabalho e apropriação privada 

dos produtos, enfim, na sociabilidade capitalista, os trabalhadores com deficiência 

sofrem as mesmas determinações da classe em que estão inseridos, mas 
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apresentam particularidades no acesso ao mercado de trabalho ou permanência 

nesse. 

Portanto, o acesso de pessoas deficientes ao trabalho é mediatizado pelo 

grau de liberdade estabelecido em dado período pelas sociedades. Em geral, nas 

sociedades de mercado, os homens são livres para ofertarem sua força de trabalho, 

independente de seus atributos físicos ou subjetivos. Cabe esclarecer a nossa 

noção de liberdade, que diverge da adotada por Hobbes: “um homem livre é aquele 

que, naquelas coisas que graças a sua força e engenho é capaz de fazer” (apud 

RIBEIRO, 2004: 67).  

No nosso entender, há privação de liberdade quando a organização social, 

baseada em quaisquer critérios (econômicos ou filosóficos), impede que os homens 

usufruam dos bens construídos coletivamente, os quais possibilitariam aos diversos 

sujeitos sociais imprimirem de forma irrestrita suas singularidades no processo de 

sociabilidade humana. No caso de pessoas com deficiência, a superação de limites 

individuais é uma realidade concreta – a depender da severidade da deficiência e do 

respectivo grau de comprometimento-, mas somente para aqueles indivíduos cujas 

possibilidades particulares de consumo o beneficiem com o acesso aos avanços 

tecnológicos (LANCILLOTTI: 2003: 51).   

Mesmo nesse caso, apenas com o grande número de mutilações ocorridas 

com a Segunda Guerra Mundial5 houve avanços significativos – ainda que mereça 

ser mencionada a criação do Sistema Braile de codificação de leitura para 

deficientes em 1825, e outros eventos. Como descreve Amiralian:  

“A preocupação dos profissionais de saúde em estabelecer uma 
classificação das doenças remonta ao século XVIII. Mas somente na VI 
Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-6), em 1948, 
(...) foram feitas referências a doenças que poderiam se tornar crônicas, 
exigindo outros atendimentos além de cuidados médicos” (2000: 03). 

 
 

                                                 

5
 De acordo com a OMS, as causas contemporâneas que contribuem para o crescimento do número de 

deficientes são:  “aumento populacional; envelhecimento; doenças crônicas como diabetes, acidente 

cardiovascular e câncer; acidentes domésticos, no trabalho e nas estradas; violência; defeitos congênitos; 

AIDS;; subnutrição e outras causas frequentemente relacionadas à pobreza” (disponível no site www.who.int). 
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 Ainda segundo Amiralian, só com a Classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, proposta na IX Assembléia da 

Organização Mundial de Saúde em 1976, criaram-se novas conceituações, 

publicadas num manual em 1989, que caracterizaria o chamado modelo médico.          

A revisão posterior da CIDID refletiu uma compreensão mais atualizada, que 

contextualiza as deficiências, fortalecendo o modelo social surgido na década de 

1960.   A autora, citando Rieser, esclarece as diferenças entre os modelos referidos: 

“O modelo médico enfatiza a dependência, considerando a pessoa 
incapacitada como um problema, e o modelo social atribui as 
desvantagens individuais e coletivas das pessoas com deficiência 
principalmente à discriminação institucional”. (2000: 03) 

  

 Vários documentos de diferentes organismos das Nações Unidas, como a 

Convenção nº 159 da Organização Internacional do Trabalho, adotam os seguintes 

termos, que, por sua vez, subsidiam legislações específicas de vários países: 

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

Incapacidade: restrição, resultante de uma deficiência, da habilidade para 
desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. 
Surge como conseqüência direta ou é resposta do indivíduo a uma 
deficiência psicológica, física, sensorial ou outra. Representa a 
objetivação da deficiência e reflete os distúrbios da própria pessoa, nas 
atividades e comportamentos essenciais à vida diária.  

Desvantagem: prejuízo para o indivíduo, resultante de uma deficiência ou 
uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de papéis de 
acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais Caracteriza-se por 
uma discordância entre a capacidade individual de realização e as 
expectativas do indivíduo ou do seu grupo social. Representa a 
socialização da deficiência e relaciona-se às dificuldades nas habilidades 
de sobrevivência.  

  

A deficiência passa, assim, abordada num contexto, o que leva a se retirar o 

foco exclusivamente do indivíduo, de suas capacidades e aptidões, para contemplar 

os recursos disponíveis no meio no qual está inserido. Diniz e Medeiros resumem: 
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“Se para o modelo médico lesão levava à deficiência, para o modelo 
social sistemas sociais excludentes levavam pessoas com lesões à 
experiência da deficiência. Em síntese, o modelo médico identifica a 
pessoa deficiente como alguém com algum tipo de inadequação para a 
sociedade; o modelo social, por sua vez, inverte o argumento e identifica 
a deficiência na inadequação da sociedade para a inclusão de todos, sem 
exceção. Em geral, as definições baseadas no modelo médico exigem 
grande afastamento dos padrões de normalidade para considerar alguém 
deficiente” (2004: 08). 

 

Essa nova compreensão, relativamente recente, está presente nas 

concepções contemporâneas de modelos educacionais inclusivos, que preconizam o 

acesso de pessoas com deficiência aos estabelecimentos comuns de ensino, em 

lugar do modelo de atendimento segregacional, iniciado no século XIX com o 

“paradigma da institucionalização” (MPT, 2006: 5). Há também a crescente 

visibilidade das práticas esportivas, como as edições regulares das Paraolimpíadas, 

cuja primeira ocorrência foi na cidade de Roma em 19606. 

Além da educação e do esporte, outros espaços da sociabilidade moderna 

também refletem as conquistas do segmento de pessoas com deficiência, como os 

marcos legais para participação regular no mercado de trabalho, mediante instituição 

de cotas de emprego. Vale ressaltar, no entanto, que mesmo a legislação, bastante 

difundida entre os países capitalistas desenvolvidos, está aquém dos objetivos 

pretendidos por esses trabalhadores. Segundo Borja, apesar da discriminação 

positiva se fazer necessária em virtude da forte discriminação negativa7, “o objetivo 

final (...) é o emprego normalizado em empresas competitivas e em igualdades de 

condições com o resto dos trabalhadores” (2006: 1). Para isso, ainda segundo o 

referido autor, é fundamental que as empresas levem em consideração, 

naturalmente, a diversidade de seus trabalhadores a partir da edificação de 

instalações e a comunidade, como um todo, se organize de forma a possibilitar sua 

participação nos demais espaços da vida cotidiana (2006: 4-5). 

 

                                                 
6 As experiências precursoras teriam se originado na Alemanha em 1922. No Brasil, o esporte paraolímpico 
começou a ser praticado em 1958. Fonte: Comitê Paraolímpico Brasileiro (http://www.cpb.org.br). Atualmente, 
o governo federal patrocina atletas, mas apenas 12 esportistas recebiam bolsa em 2005, segundo reportagem do 
Jornal do Comércio de 14/08/05. 
7 Segundo levantamento realizado pelo governo espanhol, havia naquele país, em 1995, uma taxa de desemprego 
entre os trabalhadores com deficiência em torno de 62%, enquanto que para o restante da população era de 
26,3% (BORJA, 2006: 1). 



Intervenção Governamental e Cotas de Emprego para Trabalhadores com Deficiência ...  

 

 38 
 
 

2. Estado e Trabalhadores com Deficiência 

 

 

“O Estado é o intermediário entre o homem e a liberdade humana” (Karl 
Marx). 
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2.1 A População com Deficiência no Brasil 

 

 

Ao admitirmos que o conceito de deficiência modifica-se com o decorrer das 

transformações nas sociabilidades, mas ao mesmo tempo mantém um núcleo, que é 

a sua materialidade, sua expressão objetiva, a qual caracteriza as pessoas com 

deficiências específicas, inferimos que certamente há variações nos censos 

demográficos em diferentes períodos e lugares; sobretudo recentemente, quando 

firmou-se o modelo social como parâmetro de estudos, conforme vimos no capítulo 

anterior. É nítida a variação, ao tomarmos como referência os primeiros 

levantamentos do número de deficientes no país e os dados do Censo Demográfico 

de 2000, em que está subjacente uma reflexão sobre a percepção dos indivíduos 

sobre sua participação nas atividades da sociedade da qual faz parte. O que, em 

parte, revela a disponibilidade de recursos e apoio, mediante políticas públicas 

eficientes8.  

No Brasil, tivemos sete oportunidades de delimitarmos o quantitativo de 

deficientes e de compormos seus perfis sociodemográficos numa escala nacional. 

Tratam-se dos inquéritos de 18729 e 1900, dos censos de 1920, 1940, 1991 e 2000, 

além das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar/PNAD nos anos de 1981 

e 1998 (NERI, 2003: 8). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Segundo a OMS, “o modelo social da deficiência tem aumentado a consciência de que as barreiras à 

participação são causas muito importantes de deficiência. (...) Nenhum país suprimiu todas as barreiras 

ambientais que contribuem  com a deficiência” (2004: 6). 
9 Data de 1872 o 1º Recenseamento Geral do país, quando a população era pouco mais de dez milhões de 
pessoas, isto é, exatamente 10.112.061 (IBGE, 1986: 03). 
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Tabela 1: Taxa de incidência de deficiências por 1.0000 (homens, mulheres) de 

1872, 1900 e 1920. 

Cegos Surdos-Mudos ANOS 

H M T H M T 

1872 9,469 6,379 15,848 7,157 4,438 11,595 

1900 10,250 8,563 18,813 4,224 3,137 7,361 

1920 16,113 13,761 29,874 14,525 11,689 26,214 

Fonte: Censo Demográfico de 1920/IBGE (FGV, 2003) 

Observamos que as referidas pesquisas se limitaram a quantificar as 

deficiências sensoriais, mas, apesar disso, trazem uma informação importante que é 

a do corte por sexo. Em todos os anos considerados, as taxas de homens cegos ou 

surdos-mudos são respectivamente maiores que as das mulheres.  

Em 1940, o censo atém-se de modo semelhante às deficiências sensoriais, 

contudo, traz um dado novo, que é a natureza dessas deficiências. A causa mais 

relevante para ocorrência de cegueira está relacionada a doenças (64,7%), 

sobretudo em idades mais avançadas. No caso dos surdos-mudos, os quais não 

tiveram a natureza da deficiência investigada, o contingente decresce à medida que 

a idade avança (NERI, 2003: 09-10).   

Somente na PNAD de 1981, foram contempladas as chamadas deficiências 

físicas e mentais, em detrimento da investigação a respeito de suas respectivas 

causas. Naquele ano, calculou-se que cerca de 1,78% da população brasileira tinha 

alguma deficiência (NERI, 2003: 10), apresentando a seguinte configuração: 
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Gráfico 1: Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar de 1981 
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Fonte: PNAD-1981/ IBGE (NERI, 2003: 10)  
 

Os levantamentos mais completos para subsidiar análises mais profundas das 

condições socioeconômicas das pessoas com deficiência são os Censos 

Demográficos de 1991 e de 2000, provavelmente como reflexo dos avanços legais e 

políticos desse segmento social, o que pressiona o Estado a ter bases estatísticas 

sólidas para planejar e racionalizar políticas públicas e ações dirigidas a esse 

público-alvo.  

Em 1991, cerca de 1,15% dos brasileiros tinha alguma deficiência sensorial, 

física ou mental  (NERI, 2003:11). A partir dos microdados do IBGE, o Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas estruturou dados consolidados sobre a população 

com deficiência10, sob diversos aspectos. A princípio, Chagas e Viotti chamam a 

atenção para os dados que apontam uma maior incidência de deficiências nas 

regiões mais favorecidas economicamente, contrariando o que era esperado, “pois 

se supunha que as regiões com menos recursos econômicos, de saneamento e de 

acesso aos serviços de saúde apresentariam percentuais mais elevados” (2003: 10). 

Os autores sugerem que as regiões mais escolarizadas sejam mais sensíveis à 

percepção da deficiência, o que justificaria os dados. 

                                                 
10 As categorias de deficiência consideradas em 1991 foram: hemiplegia (perda total de um dos hemisférios do 
corpo); paraplegia (perda total das funções motoras dos membros inferiores);  tetraplegia (perda total das funções 
motores dos membros superiores e inferiores); surdez; cegueira; falta de membros; mental e mais de uma 
deficiência.  
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Gráfico  2:   
 
 
 

 
 

Podemos observar que ocorre uma distribuição das deficiências pelas 

diferentes regiões, de acordo com o cociente populacional. Entretanto, há uma 

incidência de deficiências superior à proporção da população no Sudeste (43,7%) e, 

em seguida, no Nordeste (29%). A região Norte apresenta a menor relação de 

proporcionalidade (5,6%). 
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Tabela  2: 
 
 

Fonte: IBGE, Censo demográfico do Brasil, 1991, microdados 
Elaboração: IPEA     

 

Os dados referentes à Distribuição da quantidade e da proporção da 

população com deficiência por unidade da Federação nas regiões Norte e Nordeste, 

indicam que, na região Nordeste, o Estado de Pernambuco tem a segunda maior 

concentração (18,07%) na relação pessoa com deficiência/ população regional, atrás 

apenas do Estado da Bahia (26,62%). 
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Gráfico  3:  

       
   

No tocante aos tipos de deficiência, a maior taxa é a de deficiência mental 

(39%), seguida das deficiências físicas (37%) – com maioria da hemiplegia (13%)- e, 

por fim, as deficiências sensoriais (19%), com ligeiro predomínio da surdez (10%). 

Chagas e Viotti consideram relevante a realização de estudos que indiquem a 

ocorrência de dadas deficiências predominantemente em regiões específicas:  

“Há de se indagar se as causas têm relação com a atividade econômica 
da região e a ausência de equipamentos adequados de proteção no 
trabalho, acarretando acidentes ou condições de insalubridade, ou se se 
relacionam com a questão nutricional da população, com o atendimento 
médico na gravidez e no parto, com as seqüelas de doenças mal-
tratadas, com a falta de prevenção de doenças evitáveis, ou ainda com 
os acidentes de trânsito e com a violência. A distribuição das 
deficiências por região segue, entretanto, a concentração populacional, 
sendo maior nas regiões mais populosas e menor nas regiões com 
menor contingente populacional” (2003: 13). 
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Gráfico   4 : 

 

 

 

  

Outro fator a indicar que a concentração da deficiência segue o cociente 

populacional são os 76% de pessoas com deficiência residindo na área urbana, a 

exemplo do que ocorre com o conjunto da população. Segundo Chagas e Viotti: 

“esse indicador pode significar dificuldades de captação das deficiências em áreas 

rurais, ou à migração rural urbana em busca de cuidados médicos e educacionais” 

(2003: 32). 
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Gráfico 5 : 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico do Brasil, 1991, microdados 
Elaboração IPEA 

    

 No tocante à distribuição das deficiências por sexo, há predomínio de 

incidência entre os homens, em todos os tipos considerados, ficando a taxa em torno 

de 59%. Para os autores, essa situação refletem a maior exposição masculina aos 

fatores de risco de deficiências, particularmente, na falta de membros e na 

paralisação de um dos lados do corpo (hemiplegia):   

 
"A falta de membros e a hemiplegia são aquelas em que isso mais se 
evidencia. Os homens são mais acometidos que as mulheres nessas 
duas ocorrências em, respectivamente, 253% e 74%. Pode-se supor 
que as causas exógenas (acidentes do trabalho, acidentes de trânsito e 
violência) explicam a superioridade masculina na falta de membros, e 
que as causas endógenas (vasculares) justificam sua predominância na 
hemiplegia” (2003: 35). 
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Gráfico  6 : 

 Nesse gráfico, os autores dão destaque às deficiências nas quais há maior 

proporção de alfabetização: hemiplegia, paraplegia e falta de membros. Nas demais, 

a proporção de não alfabetizado é maior, inclusive naquelas que não estão 

expressas no gráfico, como surdez e mais de uma deficiência (2003: 37). 
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Gráfico  7  : 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Há predominância masculina em todas as faixas de anos de estudos 

apresentadas, inclusive entre aqueles sem-instrução (mais de 30%); o que vai de 

encontro aos dados do gráfico 5, no qual aparece uma maioria de homens entre a 

população com deficiência.  
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Gráfico   8: 
 
 
 

 
 

 O percentual de pessoas com deficiência que não trabalharam no último ano 

é absolutamente superior às demais situações em todas as deficiências. No caso da 

deficiência mental, o índice chega a 33,72%.  Vale ressaltar que em todas as 

categorias, havia pessoas trabalhando habitualmente. 
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Gráfico  9  : 
 
 
 
 

 No quesito de distribuição de renda entre os tipos de deficiência, observa-se 

que a maioria das pessoas está concentrada na faixa de um quarto a meio salário 

mínimo. Em seguida, a segunda maior concentração está na faixa de meio a um 

salário mínimo. 
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Gráfico 10  :  
 
 
 
 

 
 

Ao considerar a divisão dos rendimentos por sexo, nota-se maior 

desvantagem entre as mulheres. De acordo com o estudo: 

 
“A distribuição salarial entre os gêneros mostra que, dos que têm 
rendimentos, 66,5% são homens e 33,5% são mulheres. Entre as 
mulheres, a maior concentração dos rendimentos está na faixa de 1/4 a 
1/2 salário-mínimo (39,2%), enquanto que para os homens, predominam 
os rendimentos na faixa de 1/2 a 1 salário-mínimo (31,5%)” (          ). 

 
 

Os dados mais atualizados do Censo Demográfico do IBGE no ano 2000 

refletem a ampliação do conceito de deficiência e abordam, dentro das categorias 

consideradas11, graus de dificuldade do indivíduo em sua relação com o meio. 

Decorre daí, segundo Néri o inflacionamento da taxa de deficientes: 

                                                 
11 As categorias foram: deficiência mental permanente; tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente; falta 
de membro ou de parte dele; incapaz de enxergar, de ouvir, de caminhar ou subir escadas. Fonte: 
www.ibge.gov.br 
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”Ao incorporar no universo de deficientes as pessoas com alguma ou 
grande dificuldade de caminhar, enxergar ou ouvir, o censo acabou por 
classificar grande parte da população idosa como tal, uma vez que 
essas dificuldades funcionais tendem a acompanhar o processo natural 
do envelhecimento” (2003: 07). 

 
 

 
Tabela 3   :Os 5 estados que apresentam as maiores taxas de PPDs  
 PPDs % Homens % Educação* Idade* PIA/total** Renda* Jornada* 

PB 18,76 44,75 2,8 47,87 67,16 287,83 38,72 

RN 17,64 45,56 3,34 46,16 68,39 354,25 41,69 

PI 17,63 46,34 2,54 46,63 70,25 254,21 39,34 

PE 17,4 44,03 3,46 45,36 69,93 363,75 41,5 

CE 17,34 46,13 2,97 46,01 68,21 302,43 40,69 

 
Fonte: FVG a partir dos microdados do Censo Demográfico de 2000/IBGE 
* Os valores referentes a essas variáveis são médias. A variável educação refere-se aos anos médios 

de estudo, jornada refere-se à jornada de trabalho semanal e a renda do trabalho principal referente 
à população ocupada 

¨** População em Idade Ativa (PIA) refere-se às pessoas entre 15 e 65 anos. 
 

 
 

Nossa opção por utilizar os dados do censo de 1991 está baseada em não 

fixarmos nossa análise numa “fotografia” instantânea da realidade e observarmos 

possíveis mudanças a partir das legislações e políticas vigentes na década de 1990. 

Dessa forma, o primeiro dado discordante que abordamos é que na pesquisa 

anterior a taxa de concentração de deficientes era maior na região sudeste12. Agora, 

como indica o gráfico acima, os cinco estados que apresentam as maiores taxas de 

pessoas portadoras de deficiência se encontram no nordeste.  

Em todos os estados, há predominância de mulheres, se considerado o 

conceito amplo adotado pelo IBGE13. Quanto à média de anos de estudo, o estado 

                                                 
12 Em 2000, São Paulo tinha a menor taxa (11,35%) e as taxas do conjunto dos estados do Norte fazem com que 
essa região tenha a menor taxa (uma média de 14%). 

13 Nossa observação deve-se ao fato de Néri (2003: 65) ter feito o exercício de buscar as taxas 

daquelas deficiências consideradas para efeitos de políticas no país, denominando-as de Pessoa 

com Percepção de Incapacidade/PPI. Desse modo, ainda predomina o sexo masculino (55,63%). 
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do Piauí apresenta o menor índice (2,52%), enquanto Pernambuco tem a melhor 

média (3,46%). A média de idade não apresenta variação relevante entre os 

estados. No tocante à PIA, Piauí e Pernambuco têm as maiores médias (70,25% e 

69,93% respectivamente). A renda sofre significativa variação, sendo a menor a 

piauiense (254,21) e a pernambucana a mais elevada (363,75). A mais extensa 

jornada está no Rio Grande do Norte (41,69), vindo Pernambuco em seguida (41,5).  
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Tabela  4   : Participação e Tx de PPDs segundo as características dos   

trabalhadores formais 
 

 Participação dos 
PPDs 

Tx de Incidência 
de Deficiências 

(PPDs) 
Total 100,00% 2,05% 
Sexo   
Homem  65,76% 2,21% 
Mulher  34,26% 1,80% 
Idade    
De 15 a 25 anos 17,99% 1,81% 
De 25 a 45 anos 62,30% 2,03% 
De 45 a 60 anos 17,41% 1,84% 
Mais de 60 anos 2,03% 2,14% 
Anos de estudo   
0 anos 3,25% 3,58% 
0 a 4 anos 31,20% 1,92% 
4 a 8 anos 17,15% 2,08% 
8 a 12 anos 31,18% 1,93% 
Mais de 12 anos 17,21% 2,22% 
Raça    
Afro  22,50% 2,19% 
Não Afro 77,50% 2,01% 
Setor de Atividade   
Agricultura  2,81% 1,38% 
Indústria  27,33% 2,90% 
Construção  3,64% 1,80% 
Público  17,63% 1,61% 
Serviços  48,39% 1,06% 
Ignorado  018% 2,00% 
Tempo de Empresa   
Até 1 ano 26,76% 1,83% 
1 a 3 anos 23,38% 2,02% 
3 a 5 anos 13,73% 2,18% 
Acima de 5 anos 36,23% 2,28% 
Fonte: FGV processando os microdados da  RAIS/MTE 

 
 

 Na análise da Participação e Taxa dos portadores de deficiência segundo as 

características dos trabalhadores formais, percebemos o predomínio dos homens 

(65,76%) e chama a atenção que a taxa de incidência de deficiências é 4,1% no total 

dos trabalhadores formais (homens e mulheres). A faixa etária em que os portadores 

de deficiência mais participam do trabalho formal é a 25 a 45 anos (62,30%), porém 

a maior taxa de incidência está entre os trabalhadores formais com mais de 60 anos 

(2,14%). As faixas de 0 a 4 anos de estudo (31,20%) e a superior de 8 a 12 anos 

(31,18%) é onde encontramos mais participantes. Entretanto, a maior taxa de 
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incidência é a de 0 anos (3,58%), semelhante aos dados de 1991. Quanto à raça, a 

maioria (77,50%) declarou-se não-afro; sendo a taxa de incidência ligeira superior 

entre os trabalhadores autodeclarados afros (2,19%). Os trabalhadores formais com 

deficiência estão concentrados no setor de serviços (48,39%), mas a maior taxa de 

incidência está no setor industrial (2,90%). É significativa a participação dos PPds 

com mais de 5 anos de empresa, convergindo com a maior taxa entre os 

trabalhadores formais (2, 28%), os quais, na verdade, se distribuem com pouca 

variação entre as faixas consideradas. 
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2.2 Legislação e políticas para Trabalhadores com Deficiência 
 
 
 

 Em âmbito internacional, a primeira declaração sobre os direitos das pessoas 

com deficiência, especificamente, foi em 1972 com a “Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes” aprovada pela ONU. Mas a construção desses direitos 

remonta ao século XVIII na “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”, a 

qual, apesar de ser uma expressão dos valores presentes nas revoluções burguesas 

daquele século, não devem ter suas dimensões restritas à conquista dos direitos 

políticos pela burguesia.  

 A referida declaração, cuja essência foi retomada na “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos”, tem o nítido aspecto contextual de servir de 

instrumento à criação de bases moral e legal para a classe econômica em ascensão; 

contudo, como é peculiar à classe burguesa, seus mecanismos jurídicos tendem à 

universalização – ainda que seja uma universalidade nos limites de uma sociedade 

classista (MARX, 2004: 98-99).  De acordo com o pensamento gramsciano, 

 “O direito não exprime toda a sociedade (...), mas a classe dirigente, 
que ‘impõe’ a toda a sociedade aquelas normas de conduta que estão 
mais ligadas à sua razão de ser e ao seu desenvolvimento. A função 
máxima do direito é a de pressupor que todos os cidadãos devem 
aceitar livremente o  conformismo assinalado pelo direito” (1980: 152). 

 

Segundo Hobsbawn (2000: 421-423), essas declarações de Direitos dos 

Homens criam uma condição jamais vivenciada em épocas anteriores: a igualdade 

de todos perante a lei. Sabemos, sem dúvida, que tal igualdade não se verifica na 

práxis social, pois os direitos foram pensados do ponto de vista dos detentores de 

poder e salvaguardam o status quo. Ao mesmo tempo, entretanto, serve de 

referência para indivíduos pertencentes às classes subalternas reivindicarem seus 

direitos legitimamente - ao menos do ponto de vista formal - nas sociedades onde os 

Direitos dos Homens eram reconhecidos. De acordo com o autor supracitado: 

“Por isso, as Declarações de Direitos foram, na teoria, universalmente 
aplicáveis. Na verdade, sua força maior de atração foi o fato de 
fornecerem a grupos que reclamam melhores condições para si mesmo 
por motivos especiais – por exemplo, as mulheres, ou os negros, ou os 
operários – justificativas universais para fazê-lo, o que torna difícil para 
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outras pessoas, que aceitem a idéia destes direitos, resistir à 
reivindicação em princípio” (2000: 424). 

 

À medida que se organizam os movimentos operários, cujas bandeiras 

erguiam-se em favor de melhorias nas condições de vida para a grande maioria das 

pessoas, ao contrário dos restritos interesses burgueses, eles conferem 

substancialidade aos abstratos direitos universais: 

“Os movimentos operários se preocupam com pessoas que têm razões 
para exigir um grande número de direitos, e é por isso que eles 
desempenharam um papel bastante importante no desenvolvimento dos 
direitos humanos, independentemente de sua atitude quanto à ‘lei 
natural’, à teoria política, ou à teoria legal dos direitos e da justiça” 
(HOBSBAWN, 2000: 419).  

 

Entretanto, de forma concomitante, forma-se um paradoxo: as declarações de 

direitos humanos não se fizeram acompanhar de programas de reformas 

econômicas e políticas universalizantes e, portanto, revelam-se limitadas para 

garantir a almejada dignidade humana para a totalidade dos indivíduos diante das 

necessidades objetivas do processo de reprodução da força de trabalho. Nas 

considerações de Hobsbawn, 

 “(...) o movimento operário ajudou a romper a camisa-de-força 
individualista de natureza polítco-jurídica, que confinava os direitos 
humanos. (...) Simultaneamente, os movimentos operários 
demonstraram as limitações da abordagem política através dos ‘direitos 
humanos’. (...) Conceitos, tais como o direito de viver uma vida decente, 
somente podem se tornar operacionais numa sociedade construída de 
forma a torna-los possíveis, e podem ser abordados somente de forma 
indireta, através de políticas e mudanças institucionais permanentes” 
(2000: 434-435). 

 

No esteio dessas contradições, foram elaborados os textos normativos, 

originariamente, ligados às citadas declarações; como no caso de garantias 

constitucionais à participação social de segmentos historicamente marginalizados – 

por exemplo, as pessoas com deficiência. Ou, ainda, as declarações de organismos 

internacionais multilaterais - leia-se, especificamente, a ONU e suas agências – que 

acabaram por ter a maioria de seus princípios absorvidos em diversas Cartas 

Magnas, a exemplo do Brasil em 1988. 
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A depender das correlações de forças das classes fundamentais – leiam-se 

detentores dos meios de produção e trabalhadores – e dos processos históricos 

próprios de cada país, os referidos princípios puderam ser verificados além dos 

pilares programáticos na formulação e execução de políticas abrangentes em 

Estados nos quais se desenvolveu o modelo caracterizado como Welfare State; 

sobretudo, em países europeus ocidentais desenvolvidos. A construção e 

implementação do poder público intervencionista são permeadas pelos conflitos 

sociais, os quais, basicamente, dizem respeito à redistribuição da riqueza acumulada 

para os desprovidos por meio de políticas públicas financiadas pelos impostos 

cobrados dos capitalistas (HOBSBAWN: 2000: 435). 

No Capítulo I, ratificamos a tese marxiana de que quaisquer que fossem os 

aparentes ganhos dos trabalhadores nos marcos de uma sociedade capitalista, 

aqueles iriam sempre significar, em última instância, o triunfo do capital. Contudo, 

não podem ser ignorados os impactos gerados nas condições objetivas de vida dos 

trabalhadores as políticas dos Estados Sociais. São substanciais as mudanças de 

padrões de reprodução da força de trabalho nessas sociedades com a constituição 

de uma esfera pública de mediações, capaz de responder legitimamente às 

demandas daqueles que - embora à margem do processo produtivo - caracterizam-

se por representarem tão somente uma potencial força de trabalho.  

As questões politizadas pelos trabalhadores, pobres e outros, apesar de 

possuírem o núcleo concreto comum baseado na exploração do trabalho, mostram-

se múltiplas e fragmentadas. São abordadas sob as perspectivas dos genéricos 

segmentos sociais, expressões do desenvolvimento de sociedades de indivíduos 

estranhos uns aos outros. Assim, passam a ser individualizadas realidades coletivas, 

sem que se possam vislumbrar os seus nexos causais com a alienação dos meios e 

dos produtos do trabalho, com a luta geral dos não-proprietários para acessar o 

trabalho.  

Na particularidade dos trabalhadores com deficiência, sua concepção 

moderna esteve aliada ao não trabalho por um longo período, uma vez que o tempo 

de produção é fator fundamental para extração da mais-valia e as máquinas são 

concebidas para serem operadas por um indivíduo de padrão “normal”. Desse modo, 

a emergência das questões relacionadas à deficiência está, desde o início, ligada ao 

acesso aos meios de sobrevivência, sem que, necessariamente, fosse via trabalho. 
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Daí a figura da invalidez ser uma das primeiras a serem abordadas em termos 

jurídicos no modo de produção capitalista, como reflexo das preocupações dos 

movimentos operários com os acidentes de trabalho:  

“A legislação acidentária foi implantada na esteira da Revolução 
Industrial e alcançou expressivo desenvolvimento sobretudo nos países 
industrializados. A primeira iniciativa se deu na Alemanha, quando o 
Parlamento aprovou a Lei de Seguro Doença e em seguida a Lei do 
Seguro Acidente (1884) e a Lei do Seguro Invalidez e Velhice (1889). 
(...) Vale ressaltar que em todas as nações do mundo as primeiras 
preocupações com a legislação social se deram no campo do acidente 
de trabalho. E o Brasil não fugiu a essa regra” (GURGEL, 2003: 41-42).    

 

No Brasil, logo a partir da Constituição de 1824, é citada a incapacidade física 

como impedimento para o exercício dos direitos políticos14.  Essa menção 

permanece na Constituição de 1891, como motivo para suspensão dos direitos de 

cidadão brasileiro15. Ainda nesse texto, aparece a nomenclatura invalidez, como 

requisito para concessão de aposentadoria aos funcionários públicos em serviço da 

Nação16. 

A Carta de 1934, apesar de grandes avanços no âmbito dos direitos sociais, 

com o Título Da Família, da Educação e da Cultura, permanece a referência 

somente no caso de concessão de aposentadoria aos funcionários públicos por 

invalidez17. Em 1937, ocorre a instituição do seguro de invalidez a ser contemplado 

na legislação trabalhista18. Essa situação permanece quase que inalterada na 

                                                 
14 Art. 8º- Suspende-se o exercício dos direitos políticos: I- Por incapacidade física, ou moral (BRASIL, 2001: 
81). 
15 Art. 71º - Os direitos de cidadão brasileiro só se suspendem ou perdem nos casos aqui particularizados. 

Parág. 1º Suspendem-se: a) por incapacidade física, ou moral (BRASIL, 2001: 96). 
16 Art. 75º - A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez no serviço da 

Nação (BRASIL, 2001: 99). 
17 Art. 170º - O Poder Legislativo votará o Estatuto dos Funcionários Públicos, obedecendo às seguintes 

normas, desde já em vigor: (...) 4) a invalidez para o exercício do cargo ou posto determinará a aposentadoria 

ou reforma (...) (BRASIL: 2001: 173). 
18 Art. 137º - A legislação do trabalho observará, além de outros, os seguintes preceitos: (...) m a instituição de 

seguros de velhice, de invalidez, de vida e para os casos de acidentes do trabalho (...) (BRASIL, 2001: 105). 
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Constituição seguinte, de 194619.  Do mesmo modo, a Constituição de 1967 também 

só trata de invalidez  quando dispõe da previdência social20. 

Os direitos específicos dos cidadãos com deficiência, como a reabilitação e a 

acessibilidade, só aparecem, de forma isolada, na Emenda Constitucional nº 12 de 

outubro de 197821. E somente terão seus direitos expressos e contextualizados na 

Constituição de 198822, na qual suas especificidades foram abordadas nas temáticas 

de assistência social, previdência social, saúde, educação, emprego e acessibilidade 

(de adaptação de logradouros públicos). Para Diniz e Medeiros: 

“Na Constituição de 1988, a proteção encontra-se dispersa em 
dispositivos alocados em capítulos distintos (artigos 7º, 23º, 24º, 37º, 
203º, 227º e 244º), (...). Como é de se esperar, o texto constitucional 
não se detém na definição de deficiência, sendo essa tarefa objeto de 
normas infraconstitucionais” (2004: 15) 

 

Posteriormente, foram promulgadas leis de regulamentação de direitos em 

diversas áreas, estabelecendo as políticas a serem desenvolvidas, tais como a 

Política Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência de 1989, a Lei 

Orgânica da Saúde de 1990 e a Lei Orgânica da Assistência Social de 1993. Assim, 

a deficiência é reconhecida, ao menos do ponto de vista legal, como objeto de 

política sistemática de forma muito recente no contexto nacional, apesar de o país 

ter tido ações pioneiras no tocante a serviços educacionais: 

 

“No Brasil, as preocupações governamentais em torno dos deficientes 
remontam a época do Império quando, por determinação de Dom Pedro 
II foram criados um imperial instituto para meninos cegos (Decreto 
imperial numero 1428,de 12 de setembro de 1854 ), atualmente 
denominado Instituto Benjamim Constant, e  o Imperial Instituto de 
Surdos-mudos oficializado pela lei numero 939 de 26 de setembro de 
1857” (GURGEL, 2003: 52). 

                                                 
19 Art. 157º - A legislação do trabalho e da previdência social obedecerão aos seguintes preceitos além de 

outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores: (...) XVI – previdência, mediante contribuição da 

União, do empregador e do empregado, em favor da maternidade e contra as conseqüências da doença, da 

velhice, da invalidez e da morte (BRASIL, 200: 106). 
20 Art 165º- A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da 

lei, visem à melhoria de sua condição social: (...) XVI_ previdência social nos casos de doença, velhice, 

invalidez e morte (...) (BRASIL, 2001: 170). 
21 Artigo único – è assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, especialmente 

mediante: I – educação especial e gratuita; II – assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e 

social do País; III – proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao serviço público 

e a salários; IV – possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos (BRASIL, 2001: 123). 
22 Ver ANEXO III. 
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Persistem, no entanto, perspectivas desconexas, e até mesmo conflitantes, 

no que diz respeito ao trato da deficiência nas políticas públicas. Expressão maior 

dessa falta de sintonia governamental é o antagonismo presente entre a política de 

assistência social, particularmente no Benefício de Prestação Continuada/BPC, e a 

política de cotas de emprego para trabalhadores com deficiência23. Apesar das 

muitas controvérsias sobre o assunto, as críticas convergem, em geral, para um 

suposto desestímulo que o BPC constituiria àqueles que deveriam estar no mercado 

de trabalho. No entender de Dias: 

“Com a vedação de acumular o benefício, algumas PPDs simplesmente 
se acomodam com a renda auferida, desistindo da possibilidade de se 
reintegrar no mercado de trabalho ou, quando o fazem, optando pela 
clandestinidade, para permanecer fazendo jus à percepção da renda do 
benefício assistencial. Estamos, sem dúvida, diante do que o alemão 
Christian Thimann denominou de "armadilha previdenciária". Por isso, 
mostra-se equivocada a previsão de que o benefício é inacumulável com 
qualquer outro (2004: 3).  

 

Semelhante é o discurso oficial do Ministério do Trabalho e Emprego, para o 

qual: 

“Muitos portadores de deficiência que recebem o benefício de prestação 
continuada instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS (...), 
mesmo quando qualificados, são desencorajados por suas famílias a 
recusarem oferta de emprego para não perderem o direito a esse 
benefício” (2002: 13). 

 

Invariavelmente, esse tipo de consideração não aprofunda a discussão da 

problemática, que envolve situações mais abrangentes que a escolha pessoal do 

indivíduo ou de sua família sobre se deve ou não trabalhar. A questão é estrutural: 

as leis de cotas asseguram a disponibilidade dos postos de trabalho, mas não 

garantem o acesso ao emprego em termos de qualificação profissional, por exemplo, 

e a permanência neste. Assim, entendemos que é superficial a crítica das atitudes 

da pessoa com deficiência assistida pelo Benefício, que lhe assegura um salário 

mínimo enquanto for dependente.  

                                                 
23 As cotas de postos de trabalho em empresas privadas foram estabelecidas pela Lei Federal nº 8.213 de 
24/07/91: Art 93º- A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 

cento) a 5% (cinco porcento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I- até 200 empregados... 2%; II- de 201 a 500... 3%; III- de 501 

a 1.000... 4%; IV- de 1.000 em diante... 5%. (Vide ANEXO III). 



Intervenção Governamental e Cotas de Emprego para Trabalhadores com Deficiência ...  

 

 62 
 
 

Outro aspecto que costuma ser mencionado para defesa da participação no 

mercado de trabalho, seria a conquista da autonomia, frequentemente confundida 

com emancipação. Nesse sentido, entendemos que é importante tecermos alguns 

comentários sobre seus significados e implicações.  

A questão da emancipação de trabalhadores com deficiência está definida em 

termos de garantias de participação política. É nítido o avanço das conquistas de 

direitos civis por esse segmento – a exemplo do que ocorreu com outras minorias 

com o advento dos Direitos Humanos. Perante o Estado, encontra-se, pois, 

emancipado. Entretanto, como a emancipação política tem seus limites inscritos no 

estágio de desenvolvimento histórico e espiritual de cada época, numa sociedade 

organizada sobre os pilares da desigualdade socioeconômica, a condição para o 

usufruto de determinadas prerrogativas não se faz acompanhar do princípio da 

universalidade. Passam a coexistir num mesmo Estado a emancipação política e a 

situação concreta que limita a emancipação humana (MARX, 2003: 20). Por 

exemplo, no Brasil, temos o direito constitucional ao trabalho e à livre associação de 

trabalhadores, mas isso não quer dizer que todos os cidadãos brasileiros têm acesso 

ao trabalho ou, ainda, que o exercício laborativo lhe confira a condição de homem 

emancipado, uma vez que persiste também o direito à propriedade privada e à 

exploração do trabalho alheio. 
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3. A SEAD e a Reserva de Mercado  

 

“O mercado de trabalho pode ser libertador em muitos contextos diferentes” 

 (Amartya Sen). 
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3.1 A SEAD: intervenção e conflitos 

 

Os anos de 1980 foram marcados por profundas mudanças políticas em 

âmbito nacional: apesar de ainda vigorar o regime militar, estabelecido desde 1964, 

o país passa por uma transição para a democracia e fortalecimento de suas 

instituições próprias. A característica marcante desse processo é a multiplicidade 

dos segmentos sociais reivindicando direitos que garantiriam sua participação como 

sujeito político e cidadão pleno. Desse modo, os conflitos se expressam sem 

necessariamente terem uma identidade classista, a despeito de residir na luta de 

classes sua essência. Para isso, contribuiu significativamente a decadência da 

bipolarização geopolítica mundial entre o capitalismo ocidental e o socialismo real e 

a intensificação de outro antagonismo, qual seja: exclusão e inclusão social. 

Nesse período, expressando o momento político em andamento, a sociedade 

brasileira também apresenta mobilização de pessoas com deficiência, com intenso 

movimento associativista (BERLAMINO, 1997: 15)  e ativa participação nas 

propostas para o Ano Internacional da Pessoa Deficiente em 1980, estabelecido 

pela ONU como marco inicial de uma década de debates e implementação de 

programas mundiais voltados para evidenciar as necessidades e definir e esclarecer 

direitos dessa parte da população. Para Vivot, o Ano Internacional serviu como 

“dinamizador do que se vinha produzindo, embora a maioria dos países-membros 

das Nações Unidas pouco tenham feito do que comprometeram a fazer” (1994: 17). 

De acordo com Souza, nesse período surgem as principais associações do 

segmento: 

“O ano de 1984 foi um marco do ponto de vista da estrutura do 
movimento das pessoas com deficiência no Brasil. Foi nesse ano que 
se fundou as maiores e mais importantes organizações de defesa do 
segmento. Fundou-se a Federação Brasileira de Entidades de Cegos 
(FEBEC), a Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos 
(ONEDEF), a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos 
(FENEIS) (...). Além disso, em dezembro do mesmo ano, fundou-se o 
Conselho Brasileiro de Pessoas Deficientes (CBEPD)” (2000: 37). 

 

Em Pernambuco em meados dos anos de 1980, teve destaque a participação 

e organização do Movimento para Emancipação dos Portadores de Deficiência/ 
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MEPES, que, em sintonia com outros movimentos do gênero no país buscava 

respostas “a determinadas necessidades tidas como as mais imediatas (esportes, 

lazer, educação, moradia, trabalho etc)” (VIVOT, 1994: 17). Desse modo, o MEPES 

se articulou com o poder local como estratégia para dar visibilidade às suas 

demandas no contexto das políticas municipais. De acordo com Nepomuceno,  “o 

governo municipal ouve o movimento, apóia suas reivindicações, mas procura 

discipliná-las através dos projetos e atividades orientadas pelas metas da própria 

administração” (1994: 124). Para a autora, a proposta é inovadora no país, não 

somente no tocante às ações governamentais voltadas para os deficientes, uma vez 

que a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência/ CORDE 

só seria implementada em 1989, como também na representação nos órgãos 

públicos de outros segmentos, como as mulheres e os idosos. 

Desde o início, ocorre uma contradição fundamental: o movimento representa 

os interesses de indivíduos da sociedade civil perante o Estado, ao mesmo tempo 

em que se habilita a ser não somente um interlocutor, mas principalmente um agente 

institucionalizado do governo - o qual, sob o argumento de não ter quadros 

qualificados para tratar da questão específica, chama a título de colaboração, os 

próprios líderes do MEPES.   

“Paradoxalmente, a legitimidade social alcançada pelo movimento acaba 
comprometendo sua organização e criando condições para sua 
fragmentação, sobretudo depois da indicação de alguns de seus 
dirigentes para os quadros da administração municipal. Não se pode 
ignorar, entretanto, os aspectos contraditórios da institucionalização. Ao 
mesmo tempo em que serve à articulação do poder local, abre novos 
confrontos” (NEPOMUCENO, 1994: 124).  

 

Tal situação repercutiria ainda na organização do segmento de Pessoas com 

Deficiência e nas suas formas de participação no nível estadual. No entanto, não há 

uma ligação direta entre o surgimento da Coordenadoria Municipal para Integração 

da Pessoa com Deficiência24 - conseqüência das parcerias do MEPES com o poder 

local - e a institucionalização da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com 

Deficiência/ SEAD, mas, sem dúvida, a primeira serviu de parâmetro para o órgão do 

executivo estadual. Entretanto, faz-se preciso ressaltar uma diferença essencial: a 
                                                 
24 A CORDE somente foi organizada enquanto coordenadoria no governo de Gilberto Marques Paulo em 1991, 
pela lei nº 15.560, mas tem sua origem no Programa Municipal para Integração dos Portadores de Deficiência 
institucionalizado em 1986, com o então prefeito Jarbas Vasconcelos. 
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CORDE surge como resposta à demanda de um segmento organizado num governo 

de cunho popular, enquanto a SEAD é resultante, primordialmente, de iniciativas 

particulares, com o apoio de personalidades políticas conservadoras. Segundo o Sr. 

Antônio Muniz, representante da Associação Pernambucana de Cegos/ APEC no 

Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência25, a iniciativa de instituir um conselho 

para pensar as questões dos deficientes resultou de articulações de cima para 

baixo, por pessoas sensíveis à causa e politicamente afinadas com o Partido da 

Frente Liberal/PFL. 

Na sua origem, a Superintendência tem apenas caráter consultivo. Em 04 de 

janeiro de 198226 com o Decreto nº 7.707, é criado o Conselho Estadual de Apoio às 

Pessoas Deficientes, sendo posteriormente denominado Conselho Estadual de 

Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência/CEAPPD – no Decreto nº 8.817, de 23 de 

setembro de 1983; então vinculado à Secretaria de Educação. Sua composição era 

de 13 membros: 02 do governo federal, 04 do estadual, 01 do municipal, 03 

representantes por área de deficiência – com ausência da Deficiência Mental - e 03 

prestadoras de serviço. Nesse momento, a presidência do Conselho era conferida 

ao representante da Secretaria de Educação. A composição inicial demonstra a 

participação limitada dos deficientes.  

No entender de Nepomuceno, o Conselho carecia de proximidade com o 

segmento organizado e, por conseguinte, de legitimidade para deliberar em seu 

nome: 

“(...) 0 Conselho Estadual de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência – 
CEAPPD – passava por uma fase de desprestígio junto à Secretaria de 
Educação. O MEPES logo se dirigiu a esse órgão, propondo a criação de 
uma Coordenadoria, com atribuições deliberativas” (1994: 111). 

 

Por decorrência da conjuntura política, em 08 de janeiro de 199127, é criada a 

Coordenadoria Estadual de Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de Deficiência- 

CEAD da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, de acordo com a Lei nº 

10.554. A CEAD estava assim estruturada: Coordenação Geral e Conselho 

Deliberativo – este, de composição paritária, com 04 membros governamentais, 04 

                                                 
25 Em entrevista realizada na Casa dos Conselhos, no dia 21 de março de 2005. 
26 Era governador do Estado o Sr. Marco Antônio de Oliveira Maciel. 
27 O governador de Pernambuco era o Sr. Carlos Wilson Campos, que foi eleito vice-governador na chapa de 
Miguel Arraes. 
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prestadoras de serviço e 08 entidades representativas (02 por área, incluindo a 

deficiência mental), sendo esses dois últimos segmentos eleitos pelo Fórum 

Estadual da Pessoa com Deficiência. Com o Decreto nº 18.573 de 05 de julho de 

199528, a CEAD passa a integrar a estrutura da Secretaria de Trabalho e Ação 

Social, no intuito de articular um maior leque de políticas no que representaria um 

avanço no sentido de ampliar a contextualização social da questão da deficiência. 

A Lei nº 11.743, de 20 de janeiro de 2000 extingue a CEAD e institui a 

Superintendência Estadual de Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de 

Deficiência-SUPORD. Somente em 30 de outubro de 200029, com a  Lei nº 11.864, a 

SUPORD passa a ter a atual denominação de Superintendência Estadual de Apoio à 

Pessoa com Deficiência/ SEAD, atualmente vinculada à Secretaria de 

desenvolvimento Social e Cidadania. 

Vale ressaltar mais um distanciamento da experiência do movimento 

organizado na relação com o governo local nos anos de 1980 e os conflitos gerados 

entre governo e sociedade civil em torno da SEAD. Com relação ao MEPES, 

Nepomuceno revela que: 

“O poder municipal atuava não somente como elemento propulsor do 
movimento, enquanto aceitava como interlocutor (...), mas, na realidade, 
era um verdadeiro aliado, desde que assegurava apoio a suas 
iniciativas, através dos agentes técnicos e outros ‘articuladores’” (1994: 
132). 

 

Na esfera estadual, a relação do governo com o segmento de pessoas com 

deficiência mostra-se conflituosa no decorrer do tempo. Podemos dizer que o ponto 

culminante de divergências entre o segmento e a atual gestão deu-se com a 

iniciativa unilateral de desmembramento do Conselho Deliberativo da 

Superintendência numa ação coordenada pelo atual gestor – que já havia sido 

reconduzido ao cargo representando o governo - e impedindo que o Conselho 

indicasse o próximo superintendente. No mês de setembro de 2004, o governo 

decretou a instituição do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência/CONED. 

A existência de um órgão como a SEAD na estrutura do executivo estadual 

exige uma análise acurada da coerência entre seus objetivos e sua prática. É 

                                                 
28 Era o terceiro mandato do Sr. Miguel Arraes como governador do Estado. 
29 Início da gestão do atual governador, o Sr. Jarbas Vasconcelos, que foi reconduzido ao cargo em 2002. 
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importante observar que, apesar de a causa precípua da SEAD, prevista por lei,  ser 

a elaboração e viabilização da execução da política estadual para as pessoas com 

deficiência, a referida política jamais foi homologada30. O Sr. Muniz revela que:  

“A primeira ação da CEAD, já enquanto órgão de deliberação e 
execução, foi propor a definição de uma política em 95, aprovada e 
elaborada pelo conselho deliberativo e pelo segmento no Fórum 
Estadual. Em 1999, um novo Fórum atualizou e ratificou a proposta; no 
entanto, o governo nunca reconheceu a política por decreto ou projeto 
de lei”.  

 

Interessante aqui abordar a questão de que, no tocante à SEAD, não há 

propriamente um desgaste das proposições da sociedade civil e, sim, um embate, 

pois a despeito do superintendente ser pessoa com deficiência e ex-militante do 

movimento, este nitidamente mostra-se alinhado aos interesses governamentais – 

ainda que o Senhor Manuel Aguiar tenha sido um dos mais atuantes representantes 

de Pernambuco nas atividades da ONU em 1981, juntamente com o hoje presidente 

do CONED, o Sr. Messias Tavares31. Já na vivência do MEPES, seus líderes foram 

alçados à posição de dirigentes de programas municipais em pleno processo de 

mobilização social, alimentando a imagem de convergência de interesses.  

Assim, Nepomuceno observa: 

“ (...) o poder oficial neutraliza, se não absorve, uma possível 
polarização resultante da organização autônoma do movimento. Os 
programas sociais implementados constituem muito mais um 
mecanismo de integração (ou dispersão de interesses) para garantir o 
consenso político e social”. (1994: 134) 

 

Para o Sr. Sérgio Sá, coordenador de Profissionalização da SEAD32 e 

também militante do movimento e representante da sociedade civil no Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, há a necessidade de que as 

próprias pessoas com deficiência ocupem espaços como a superintendência e, 

principalmente, no Poder Legislativo. Ele ressalva que a pessoa deva ter 

qualificação, mas que não se sente representado quando se trata de alguém sem 

                                                 
30 Ver Anexo II. 
31 De acordo com informações obtidas na entrevista com o Sr. Antônio Muniz em março de 2005. 
32 Em entrevista concedida no dia 16/03/05 na SEAD. 
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deficiência: “eu sou defensor fervoroso que as pessoas com deficiência tenham 

representações do próprio segmento (...). As coisas só acontecem se estivermos lá”.  

Contudo, podemos dizer que existe certo arrefecimento das tensões em 

virtude, certamente, do receio de a SEAD perder credibilidade junto ao aparato 

governamental, o que seria visto como uma perda de espaço de representação de 

suas questões específicas para o segmento, apesar das limitações e entraves da 

superintendência diante das demandas que lhe são postas. Os pontos discordantes 

giram em torno da centralização e personificação da Superintendência na pessoa de 

seu gestor, que está à frente da SEAD desde 1999. Esse aspecto, em geral bastante 

criticado, pois também implica a fragilização dos mecanismos institucionais, é motivo 

de reconhecimento por parte de alguns conselheiros, que dizem que a força e o 

empenho pessoal do Sr. Manuel Aguiar trouxe ganhos significativos à 

superintendência, citando a realização de cursos em parceria com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial/ SENAI e a firmação de convênios com 

instituições públicas para estágios de estudantes com deficiência. 

O Sr. Muniz, que preside a Coordenação de Políticas Públicas do Coned, 

acredita que a SEAD é um órgão de articulação para execução, “mas as políticas 

devem ser tocadas pelas pastas do Coned”. Em meio à crise iniciada com a extinção 

do conselho Deliberativo – que chegou a ser objeto de denúncia no Ministério 

Público33-, o Coned vislumbra um aspecto positivo, que foi a instituição de um fundo 

estadual para o conselho – conquista das articulações do movimento, uma vez que o 

decreto inicial não o previa.  

A SEAD não constitui a única estrutura do estado para atender à população 

com deficiência, há ainda divisões especiais na Secretaria Estadual de Educação, 

na de Saúde e na Agência do Trabalho. O que particulariza a Superintendência é 

justamente o papel que lhe cabe de articuladora e provocadora de políticas e ações. 

Contudo, a realidade mostra-se bem diferente, segundo a análise do coordenador de 

profissionalização da SEAD, o Sr. Sérgio Sá:  

“Na prática, não existe essa parceria, esse trabalho em conjunto com 
outros órgãos do governo. Existe um elo, mas são ações esporádicas, 

                                                 
33 A referida denúncia foi feita anonimamente e, segundo fontes que preferiram não serem identificadas, 
baseava-se numa suposta irregularidade do superintendente, que não teria levado em consideração o 
posicionamento do Conselho Deliberativo, que era contra a medida naquele momento, por entender que a 
superintendência precisava de um novo gestor, a ser indicado pela sociedade civil. 
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pontuais. Não são freqüentes. A SEAD é um órgão articulador, mas a 
gente executa algumas ações, porque se não forem executadas por nós 
não serão executadas pelos outros”.  

 

Para orientar suas atividades e abordar a Pessoa com deficiência em sua 

totalidade, a SEAD oficialmente pauta-se por três objetivos básicos, segundo 

levantamento documental: 

Figura   1 : Parâmetros da SEAD 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Atividades da SEAD – 2004. 

 

Esses nortes são amplamente difundidos nos materiais publicitários do órgão 

e perpassam o discurso de suas chamadas “linhas estratégicas”, quais sejam: 

Cidadania e Políticas Públicas; Acompanhamento de Programas Sociais; Inserção 

no Sistema Produtivo; e Projetos Especiais. Sem dúvida, o maior espaço de 

publicização da SEAD é a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, realizada 

no mês de agosto de cada ano. Aquele é um momento de intensas e diversificadas 

atividades no estado, sobretudo na capital, mas já com repercussão nos municípios 

do interior, constituindo o segundo maior eixo convergente das ações do órgão, 

perdendo somente em visibilidade para as ações de inserção no mercado produtivo.  

No ano de 2004, foram realizadas 49 atividades na Região Metropolitana do 

Recife e 157 em municípios do interior. Tendo a Superintendência à frente, formam-

se parcerias com distintas instituições: organizações da sociedade civil, conselhos 

de direitos, empresas e governos municipais. A maior parte das ações está centrada 

em seminários e palestras sobre os direitos do segmento e momentos de divulgação 

de ações do governo.  
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Pela dinâmica das atividades, é possível perceber um grande apelo à 

socialização das questões relativas à deficiência e os direitos dessas pessoas. A 

informação é tida como instrumento primordial na mudança de condição de vida do 

público visado. Subsiste fortemente a idiossincrasia de que o preconceito da 

sociedade constitui o maior obstáculo à plena socialidade do segmento com 

deficiência, ou seja, sua ampla participação nos diferentes espaços sociais em geral 

e no mercado de trabalho em particular.  

 Tabela 5: Eventos e Atividades realizados na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência 

2004. 

Eventos/ Atividades 

Região 

Metropolitana 

do Recife 

Interior do 

Estado 
Total 

Seminário e Fóruns 03 06 09 

Palestras e Mesas Redondas 17 34 51 

Entrevistas e Debates -- 09 09 

Exposição de trabalhos 01 05 06 

Apresentações culturais 08 13 21 

Exibições de Filmes 05 23 28 

Oficinas de arte 01 23 24 

Panfletagens 02 08 10 

Passeatas e Caminhadas 02 07 09 

Outros 10 29 39 

Total 49 157 206 

Fonte: Programação da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência divulgada pela SEAD 
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Segundo o Sr. Sérgio Sá, os esclarecimentos à população são 

imprescindíveis em virtude de o primeiro obstáculo para o deficiente exercer sua 

cidadania é o preconceito:  

“É a imagem da inutilidade. Historicamente, isso foi construído. Hoje, 
para você colocar na cabeça de uma pessoa que o cidadão com 
deficiência pode ser um trabalhador produtivo é difícil. É todo um 
processo de convencimento, de sensibilizar mesmo”.  

 

Já a opinião do conselheiro Antônio Muniz mostra-se contrária: “só a 

sensibilização não leva a nada”. 

Apesar de criticar veementemente o assistencialismo que historicamente tem 

marcado as ações no que se refere aos deficientes, consta no referido relatório 

anual da superintendência34 a doação de cadeiras de rodas como feito de grande 

relevância na área da assistência social. 

E esse não seria o único equívoco do governo para o Coned, de acordo com 

a nossa fonte. Outro exemplo típico foi a inauguração da nova sede da 

superintendência35. Alardeada nos meios de comunicação, com a presença massiva 

de autoridades e políticos, o prédio possui infra-estruta e equipamentos adaptados e 

deverá dispor de um posto exclusivo da Agência do Trabalho voltado para colocação 

da mão-de-obra do trabalhador com deficiência no mercado. Afirmou o governador 

em exercício, à época da inauguração, o Sr. Mendonça Filho36:   

“Esse novo prédio da Superintendência é a tradução da atenção 
dedicada pelo Governo do Estado à pauta de reivindicações das 
pessoas portadoras de deficiência física em Pernambuco. Qualquer 
Governo que queira merecer o respeito por parte da sociedade tem que 
desenvolver políticas amplas que atendam a todos os seus cidadãos. O 
nosso esforço é no sentido de responder a todas as demandas desse 
segmento. Quero reafirmar o nosso compromisso para que as pessoas 
com deficiência em Pernambuco possam se afirmar com dignidade e se 
inserir, com respeito da sociedade, no mercado de trabalho”.  

 

                                                 
34 Frisamos que nos remeteremos constantemente ao relatório de 2004 porque a SEAD não nos disponibilizou 
dados de anos anteriores, alegando que aquele era o trabalho melhor consolidado. 
35 No Plano Anual de Ação 2005 da SEAD, consta que a construção da sede absorveria cerca de R$ 185.000,00 
de um total de R$ 762.404,00, que é a previsão de gastos da Superintendência. 
36 De acordo com texto jornalístico capturado no site oficial do governo: www.pernambuco.gov.br. 
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Na ótica do Sr. Manuel Aguiar37, superintendente da SEAD, foram amplos os 

ganhos do segmento – no qual o mesmo se inclui no seu discurso -, sob os 

auspícios do poder executivo:  “Graças à compreensão deste governo, hoje temos 

aqui um posto da Agência do Trabalho”. 

Toda essa perspectiva desmonta-se quando admitimos que, apesar de não 

haver um levantamento oficial, é grande o número de prédios públicos quase que 

totalmente inacessíveis ao deficiente por sua arquitetura ignorar especifidades de 

pessoas usuárias de cadeiras de rodas; ou ainda, a ausência de pessoal qualificado 

para interpretar a Língua Brasileira de Sinais em logradouros como os hospitais38; 

isso sem falarmos nas próprias ruas da cidade. Em reportagem do Diário de 

Pernambuco (07/11/2004), a respeito da acessiblidade de equipamentos públicos 

aos deficientes visuais na cidade do Recife, afirmava-se: “calçadas e equipamentos 

urbanos são pessimamente conservados e, geralmente, estão distribuídos pelas 

ruas sem qualquer tipo de padronização”. 

O risco que se corre é o de, persistindo a desarticulação da SEAD com os 

demais órgãos do executivo, ter-se criado um tipo de gueto ou uma verdadeira ilha 

da fantasia, distante da realidade de seu público-alvo. Nem mesmo o posto 

especializado da Agência do Trabalho pode ser simplesmente assimilado sem 

crítica: por que criar uma estrutura à parte em lugar de priorizar a adaptação das 

demais agências usualmente frequentadas pela população? Ao mesmo tempo, 

convém esclarecer que apenas se formaliza uma prática de fato: a quase totalidade 

das ações do governo para inserção do trabalhador com deficiência no mercado de 

trabalho há muito são desenvolvidas pela Superintendência, de acordo com 

afirmação do Sr. Sérgio Sá e com o que é sinalizado no próprio site da Agência do 

Trabalho. 

A tônica de concessão por parte do governo perpassa outras iniciativas 

demandadas pelas associações de pessoas com deficiência e pelo Coned, como é o 

caso do Serviço Especial de Transporte, o qual é acompanhado e avaliado pela 

                                                 
37 Fragmento de texto jornalístico disponível no site oficial do governo. 
38 É válido ressaltar que na área da Educação, o Estado já dispõe de uma estrutura mínima, que deve ser 
ampliada com a criação do Grupo de Magistério Público para Educação Especial no quadro de empregos do 
Executivo, em que os professores deverão estar aptos a trabalharem com a LIBRAS (JC de 23/11/2004). 
Também merece destaque a fiscalização feita pela Secretaria Estadual da Educação e Cultura, em parceria com o 
Ministério Público, em escolas particulares. De acordo com notícia da Agência Folha em Recife, de 10/02/2005, 
foram fechados 117 estabelecimentos de ensino que não atendiam a normas de acessibilidade. 
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coordenadoria de Projetos Especiais da SEAD: “os portadores de deficiência 

ganharam um Serviço Especial de Transporte (SET), com ônibus adaptados com 

elevadores na porta central. Os veículos facilitam o acesso das pessoas que utilizam 

cadeira de rodas39”.  

Esse discurso busca encobrir o número pífio de ônibus adaptados, apenas 16 

unidades em 13 linhas em toda a Região Metropolitana no ano de 2004, com tímida 

expansão no decorrer de 2005. Além disso, outras questões se revelam, como o 

constrangimento a que seriam submetidos os deficientes por ficarem expostos nas 

cadeiras da frente dos veículos, de forma a ostentar sua deficiência, sua “invalidez”, 

segundo falas de diversos entrevistados em reportagem do Jornal do Comércio40. 

São reservados os primeiros assentos dos transportes coletivos para gestantes – 

que devem pagar sua passagem -, idosos e deficientes em posse da Carteira de 

Livre Acesso implantada pelo governo. Até 2004, cinquenta e uma mil seiscentas e 

quarenta e cinco pessoas deficientes já tinham acesso à carteira41. 

Fica, assim, praticamente reduzida à adaptação de ônibus a questão da 

acessibilidade, fundamental na garantia ao direito de mobilidade de qualquer 

cidadão, em detrimento da formalização de uma política de acesso aos bens e 

serviços públicos, bem como a permanência em condições apropriadas às 

necessidades do usuário.  

A respeito da necessária interligação entre as políticas públicas para efeitos 

de melhoria das condições de vida das pessoas com deficiências, sobretudo através 

de programas que estimulem o emprego desses trabalhadores, Hodges-Aeberhard e 

Raskin fazem uma consideração fundamental: 

“Um programa pode ser bem concebido, mas se o sistema de 
transporte público e de edificações não for acessível, se programas 
extensivos não forem lançados para corrigir os estereótipos negativos e 
atitudes antidiscriminatórias enfrentadas por pessoas portadoras de 
deficiência (...) quando procuram emprego, e se o sistema de educação 
não oferecer a necessária formação adaptada às necessidades do 
indivíduo portador de deficiência, então o resultado prático será a 
limitação da eficácia do impacto do programa” (2000: 48). 
 
 

                                                 
39 Texto extraído do site oficial do governo. 
40 Disponível no site http://www2.uol.com.br/JC/sites/preconceito/ 
41 Fonte: Relatório SEAD/2004. 
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Suas observações podem ser ilustradas na seguinte figura: 

 
 
Figura  2   : Efeitos de Políticas de Reforço de Capital nas PPDs 

 
 
Fonte: FGV, 2003. 
 
 
 

Não há efetividade em iniciativas voltadas ao aumento do emprego de 

trabalhadores com deficiência, se o princípio da acessibilidade não permear os 

principais espaços de convivência social.  
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3.2 Cotas e Intermediação de Mão de Obra 

 

 

Considerada a atuação da SEAD na sua totalidade, deteremos nossa análise 

no seu desempenho no tocante ao acesso de trabalhadores com deficiência ao 

emprego formal, visto ser esse seu eixo estratégico principal, executado pela 

Coordenação de Profissionalização. 

Nas palavras do Sr. Sérgio Sá: 

“ A coisa mais importante em termos de inclusão social da pessoa com 
deficiência, que assegura, que faz com que a pessoa realmente se sinta 
incluída é o trabalho. O esporte, o lazer, a escola são muito 
importantes, mas o emprego é o que dá essa condição da pessoa se 
sentir útil, valorizada - não só para a pessoa com deficiência. Melhora a 
auto estima e motiva a pessoa a estar na condição de consumidor”. 

 

Como vimos, o papel da Superintendência seria de articular políticas, de 

racionalizar recursos no âmbito estadual para propiciar condições a que os direitos 

se efetivem no cotidiano do cidadão definido por lei nacional como pessoa com 

deficiência. O próprio nome da coordenação referida (de profissionalização) não 

revela de imediato que seu ponto motriz é a intermediação de mão-de-obra, ou seja, 

a execução de uma ação, que absorve completamente sua precária estrutura42.     

No enteder do Sr. Antônio Muniz43,  trata-se de um erro do governo delegar à 

SEAD as ações de emprego. E vai além: denuncia que  “as ações não são eficazes 

porque reproduzem o que as empresas fazem e encaminha deficientes leves”; o que 

teria contribuído para a permanência do atual superintendente no cargo. 

A discussão de deficientes chamados “leves” diz respeito àqueles 

trabalhadores que, embora, estando contemplados nas definições legais e que, 

portanto, têm direito à cota de emprego, não estão entre aqueles cujas deficiências 

                                                 
42 Na entrevista, o Sr. Sérgio resumiu a estrutura de apoio da coordenação na expressão “eu-quipe”, visto ser ele 
próprio a dar respostas a todas as demandas, do planejamento à execução.  Atualmente, a Sead emprega 34 
profissionais, dos quais apenas 7 são funcionários do Estado, cedidos de outros órgãos e secretarias, sendo o 
restante composto por trabalhadores terceirizados. No total, há  9 pessoas com deficiência trabalhando na 
superintendência, inclusive o próprio superintendente.   
43 Interessante observar que o Sr. Messias Tavares, presidente do Coned, quando procurado para dar entrevista a 
respeito do papel da SEAD na articulação de ações para o emprego de trabalhadores com deficiência, alegou não 
poder contribuir, visto não ter conhecimento de nenhuma ação da Superintendência nesse sentido. 
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têm mais dificuldades de serem aceitas pelos empregadores sem uma 

intermediação ostensiva. 

Fato é que foi a partir da estruturação da coordenação em questão, no ano de 

2002, que tornou-se perceptível uma dinâmica para o acesso dos trabalhadores com 

deficiência ao emprego nas ações do Estado, apesar de extremamente restrita pelos 

fatores já assinalados. Pensemos no quantitativo apontado pelo IBGE em 2000 de 

população com deficiência e na defesagem de tempo em relação à entrada da lei de 

cotas em vigor44.  

Tabela 6:– Número e Percentual de Pessoas com Deficiência em Pernambuco por 

tipo -  

População Total do Estado 7.918.344 100,00% 

PcD’s 1.365.334 17,24% 

Deficiência Auditiva 328.845 4,15% 

Deficiência Física: falta de membros ou de 

parte dele (perna, braço, pé ou dedo 

polegar) 

17.065 0,22% 

Deficiência Física: tetraplegia, paraplegia 

ou hemiplegia permanente 
41.787 0,53% 

Deficiência Motora: incapaz, com alguma 

ou grande dificuldade permanente de 

caminhar ou subir escadas 

466.123 5,89% 

Deficiência Mental Permanente 148.990 1,88% 

Deficiência Visual 964.883 12,19% 

Fonte: Relatório de Atividades da SEAD - 2004, baseado no Censo 2000 - IBGE. 

 

Ainda que, de acordo com o que o vimos no Capítulo II deste trabalho, essa 

taxa contabilizada pelo IBGE esteja inflada quando nos remetemos às 

                                                 
44 A Lei Federal nº 8.213 foi sancionada em 1991, mas somente com o Decreto nº 3.298 de 1999 os artigos 
referentes às cotas foram regulamentados. 
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conceituações legais que subsidiam as cotas, não há dúvidas de que o quantitativo 

de trabalhadores com deficiência é bastante expressivo.  

Ressaltamos que nem mesmo a SEAD tem uma estimativa mais precisa a 

esse respeito e outros órgãos consultados, como a Delegacia Regional do Trabalho 

e a Agência do Trabalho, não dispunham de um levantamento atualizado do total de 

postos a serem preenchidos por esses trabalhadores no estado, quando da nossa 

pesquisa de campo no primeiro semestre de 2005; mas no ano anterior de 2004, 

estimava-se que houvesse 23 mil postos destinados a esses trabalhadores45. 

Ainda assim, a experiência é relevante porque é pioneira em Pernambuco e 

angariou também resultados positivos. Um deles foi a formação do Grupo de 

Trabalho para Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, composto pelas 

seguintes instituições: Serviço Nacional da Indústria/SENAI, Delegacia Regional do 

Trabalho de Pernambuco/DRT-PE, Ministério Público do Trabalho/MPT-PE, Centro 

de Reabilitação e Educação Especia/CREE, Instituto Nacional de Seguridade 

Social/INSS, Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da Secretaria da Política de 

Assistência Social do Recife/CORDE-Recife, Agência do Trabalho e SEAD – 

cabendo a articulação do grupo à Coordenação de Profissionalização da 

Superintendência. Para o Sr. Sérgio Sá, o grupo representa um embrião de futuras 

atividades sistemáticas e integradas, apesar de já durar 2 anos e não ter sequer um 

documento formal de diretrizes e metas: 

“O GT da Empregabilidade tem o objetivo de discutir a empregabilidade 
da pessoa com deficiência com o foco na lei de cotas. Realizamos 
seminários de nivelamento para os técnicos das instituições envolvidas, 
buscando pensar conjuntamente alternativas e soluções para essa 
empregabilidade”.  

 

Por conta das dficuldades de organicidade interna do executivo, segundo o 

próprio coordenador, pode vir a ter um impacto positivo a iniciativa de buscar as 

citadas parcerias.  

Nessa mesma linha, outra parceria que tornou-se um modelo de atuação, de 

acordo com a superintendência e com o Coned, foi a articulação com o SENAI para 

                                                 
45 De acordo com Reportagem do Jornal do Comércio intitulada “Empresas Discriminam Deficientes”, de 
1/08/2004. E, segundo o Relatório Anual de Informações Sociais/2004 do Ministério do Trabalho, as empresas 
com 100 ou mais empregados absorviam 16.848.122 trabalhadores de um total de 31.407.576 empregados 
formais no país. 
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a realização de cursos profissionalizantes, dando-lhe suporte físico e humano 

quando necessário, disponibilizando softwares adaptados para deficientes visuais e 

a presença de intérpretes de LIBRAS nas salas de aula com estudantes deficientes 

auditivos. Os cursos ainda estão concentrados na Região Metropolitana do Recife, 

mas tendem a expandir-se devido à estrutura do SENAI em cidades interioranas. 

 

Tabela 7 : – Inclusão de Pessoas com Deficiência nos cursos do SENAI - 

Modalidade/Área x Tipo de Deficiência. Período 2000-2004. 

 

Tipo de Deficiência 

Modalidade Área de Atuação 

DV DA DM DF Mul Total 

Habilitação  

Profissional 

Construção Civil 
- - - 01 - 01 

Aperfeiçoamento 

profissional 

Alimentos e Bebidas 
17 07 - 21 - 45 

 Automotiva 05 31 04 75 03 118 

 Eletroeletrônica 04 09 01 37 - 51 

 Informática 07 09 01 19 - 36 

 Madeireira e Mobiliário 02 02 - 02 - 06 

 Metal – mecânica - - - 04 02 06 

 Refrigeração 01 - 02 09 01 13 

 Saúde e Segurança no trabalho - - 01 10 01 12 

 Têxtil e vestuário - 23 - 08 01 32 

Total 
36 81 09 186 08 320 

Fonte: Departamento Regional do Serviço Nacional da Indústria [SENAI] em Pernambuco. 
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No sentido de estimular a qualificação dos trabalhadores com deficiência, há 

que se mencionar a iniciativa de aproximação com as universidades públicas e 

privadas da capital para adequação de seus espaços e recursos didáticos (físicos e 

humanos) para a população com deficiência.  Para isso, ocorre anualmente o 

seminário “A Universidade e a Pessoa com Deficiência” em diferentes espaços 

acadêmicos e foi constituído em 2004 o Grupo de Trabalho para Acesso das 

Pessoas com Deficiência à Universidade. 

No entanto, o que demanda maiores esforços da Coordenação é justamente 

as ações relativas à intermediação do emprego. No rol de suas atividades, o Sr. 

Sérgio Sá destaca:  

- cadastramento de Pessoas com Deficiência para emprego e estágio - o cadastro 

é divulgado junto a todas as entidades representativas de pessoas com 

deficiência; 

- recebimento de solicitação de empresas de candidatos para vagas de trabalho; 

- visitas às empresas para levantamento de dados sobre a contratação de 

trabalhadores com deficiência; 

- análise profissiográfica in loco – estudo das funções requeridas em cada posto 

de trabalho para identificação daquelas compatíveis com as deficiêcias, no 

próprio local de trabalho; 

- assessoria às empresas referente ao processo de seleção e integração do 

trabalhador com deficiência; e 

- sistematização de um banco de dados relativo à intermediação governamental de 

mão-de-obra de trabalhadores com deficiência ao emprego em empresas 

privadas na Região Metropolitana de Recife 

 

Essas ações se justificam para a gestão da SEAD porque operam a lei 

fundamental no que se refere aos direitos das pessoas com deficiências, que seria a 

lei de cotas de emprego em empresas privadas. Esse normativo torna-se referência 

para a participação efetiva de trabalhadores com deficiência no mercado de 

trabalho, pois estipula um quantitativo mínimo a ser cumprido pelas grandes 
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empresas, tirando do campo do simples subjetivismo das supostas atitudes 

preconceituosas para uma realidade tangível, quantificável.  

No ver de Saad, a lei de cotas supera o chamado “preconceito branco”: 

 "De modo geral, a empresa não rejeita o deficiente que revela maior 
capacidade, para determinada tarefa, do que um outro candidato que 
não seja portador de qualquer defeito físico. O que importa ao 
empresário é que o rendimento do trabalho e a sua qualidade sejam 
bons. Em presença da realidade fática, não nos parece fácil provar-se 
que um empresário deixou de admitir um empregado por ser deficiente" 
(apud DIAS, 2005: 01). 

 

A compreensão do Sr. Sérgio Sá converge para a análise acima explícita e 

demonstra de forma inequívoca que o estabelecimento das cotas é um marco para a 

concepção de políticas públicas:   

“A gente trabalha muito baseado na questão da lei, porque é o 
instrumento principal que existe. O trabalhador com deficiência só está 
no mercado por conta de lei. Se não existissem as três possibilidades 
(cotas em empresas privadas e em concursos públicos e a possibilidade 
de convênio simplificado de entidades representativas com órgãos 
públicos para prestação de serviço), não existiria a superintendência... 
ou existiria para dar atenção a essa questão de forma assistencialista, 
clientelista”.  

 

A relação de simbiose do órgão estadual com a política federal é tal que cria 

uma ambigüidade de competências. Em entrevista recente46, a assessora de 

planejamento da SEAD afirmava: “existem leis que garantem a participação dos 

deficientes nas atividades de empresas privadas. Nós garantimos o cumprimento 

desse direito”. 

Desse modo, a SEAD encontraria sua justificativa de ser, num contexto em 

que não consegue responder às demandas que lhe são postas. Exemplo disso é a 

frágil interiorização dos seus serviços, limitados a ações pontuais como palestras e 

contatos para possíveis ações, com poucos resultados concretos. Aliás, a própria 

concepção de estratégia para integração do trabalhador com deficiência nos 

municípios fora da Região Metropolitana denota a ausência de planejamento para 

esse universo, onde são poucas as empresas com 100 ou mais empregados – às 

                                                 
46 Diário de Pernambuco, 23/01/2006. 
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quais referem-se as cotas: “no interior, tem que haver um trabalho de sensibilização 

para o cidadão que tenha lá um mercadinho. E  sensibilizar para dar oportunidade 

para o deficiente lá no sítio de outro”. 

  Evidente, se levarmos em consideração a concentração populacional na 

área metropolitana, os serviços certamente devem ser aí mais abrangentes. 

Contudo, não é possível relegar a segundo plano a situação daqueles trabalhadores 

alheios a esse contexto, mas que carecem de condições de sobrevivência como os 

demais. 

Mesmo na capital, com toda uma infra-estrutura mais ampla e prestações de 

serviços por parte também de organizações da sociedade civil voltadas à 

profissionalização de deficientes, os desafios encontrados dentro da estrutura do 

governo e no modo de organização da sociedade como um todo  mostram-se 

capazes de engessar ações ou mesmo inviabilizá-las. Com a sistematização de 

atividades para inserção no mercado dos trabalhadores deficientes desde 2002, os 

números ostentados pela SEAD em diversas ocasiões na mídia impressa e 

televisionada são, na verdade, bastante modestos. A despeito da curiosa 

colaboração das empresas que buscam a SEAD para esta enviar trabalhadores para 

preencherem suas cotas.  

O Coordenador de Profissionalização nos dá informações significativas a esse 

respeito. Em sua opinião, a legislação em vigor levou a que houvesse fiscalização 

por parte dos órgãos competentes como a DRT e o MPT e, assim: 

 “As empresas também começaram a se manifestar no sentido de 
estarem buscando a pessoa para essa mão-de-obra. Lógico, algumas, 
até a maioria, tentam burlar isso, contratando pessoas com determinado 
tipo de seqüela que se não caracterizam como pessoa com deficiência”. 

 

 Não contribui para a mudança dessas atitudes o Relatório Anual de 

Informações Sociais/RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego, baseado em 

informações geradas pelas empresas que respondem, seguindo seus próprios 

critérios, se têm e quantos são os trabalhadores com deficiência. Somente com a 

fiscalização no local é possível apreender a realidade, mas esses processos são 

sigilosos e não tivemos sucesso na tentativa de obtermos informações sobre a 

atuação do Núcleo de Combate à Discriminação no Emprego e na Profissão da 
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DRT-PE, encarregado de averiguar esses fatos e realizar mesas de negociação 

entre as partes (empresas e denunciantes, normalmente, associações 

representativas) 

A resistência das empresas é notória. De acordo com a fiscal do trabalho que 

nos atendeu, algumas preferem até mesmo pagar multas a contratar essa mão-de-

obra. Em outro estudo realizado em Recife sobre trabalho para pessoas com 

deficiência esse aspecto também foi abordado: “muitos empregadores evitam e 

exitam em contratar trabalhadores com deficiência por pressuporem que os custos 

com adaptações nos locais de trabalho serão muito altos” (SOUZA, 2000: 17). 

Essa visão é corroborada nos achados da Coordenação, quando em contato 

com empresas. Segundo o Sr. Sérgio Sá, é recorrente o receio das empresas de que 

teriam um custo alto ao contratarem pessoas deficientes47: 

 “Na cabeça do empregador, é derrubar toda a empresa e construir 
outra. Contratar um cego significa comprar um software de voz. Um 
trabalhador usuário de cadeira de rodas implica alargar a porta do 
banheiro e colocar rampa. Qual a alternativa que eles usam? Contratar 
uma pessoa com o grau de comprometimento o mais leve possível para 
não ter de fazer adaptação e conseqüentemente não ter custo”. 

 

Por isso, a experiência da Coordenação demonstra que o tipo de deficiência 

com menor rejeição pelos empregadores é a auditiva, porque o surdo não tem 

dificuldade motora ou visual e se adapta facilmente à linha de montagem, sendo 

ótima mão-de-obra operacional, com pouca dispersão – de acordo com do 

coordenador de profissionalização da SEAD, que é psicólogo especialista em 

recursos humanos. 

No intuito de superar esses problemas, é atividade rotineira do coordenador a 

realização de visitas a empresas com a finalidade de sensibilizá-las para a 

contratação de pessoas com diferentes tipos de deficiência. Na verdade, essa 

sensibilização corresponde à socialização de dados sobre o desempenho de 

trabalhadores com deficiência em determinadas funções; dados esses subsidiados 

                                                 
47 Uma alternativa a esse obstáculo, tem sido o custeio, ao menos em parte, das adaptações por parte dos 
governos em países como a Espanha (BORJA, 2006: 2). No Brasil, esse tipo de ação é localizada, como é o caso 
da cidade de Petrolina, onde a lei municipal nº 900 de 15/12/99 concede estímulos fiscais e creditícios a 

empresas que preencham, no mínimo, 10% seus postos de trabalho com menores carentes e ou deficientes 

físicos e sensoriais. De acordo com a OIT, “as autoridades competentes deveriam pôr à disposição dos 

empregadores incentivos para a realização de adaptações no espaço de trabalho” (2004: 42). 
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pela análise profissiográfica realizada na própria empresa, quando esta requisita 

esse serviço à SEAD. O Sr. Sérgio Sá adverte que mesmo dispondo desse serviço 

gratuito na Superintendência, algumas empresas de grande porte preferem buscar 

uma assessoria particular para a mesma finalidade. De acordo com ele, esse serviço 

privado teria seus resultados parciais porque atenderiam ao desejo da empresa 

contratante. 

 

Torna-se melhor definido o caminho percorrido pela superintendência: 

atendimento da demanda das empresas para o preenchimento de suas cotas, com o 

máximo de informações aos empregadores para que estes se “tranqüilizem” ao 

contratar um trabalhador com deficiência. Consta no Relatório de Atividades da 

SEAD/2004 que o encaminhamento de candidatos a emprego visa: “atender a 

demanda das empresas por pessoas com deficiência”. Podemos nos questionar se 

não há uma inversão de prioridades – ao invés de basear-se nas necessidades de 

seu público-alvo, ou seja, as pessoas com deficiência, a SEAD volta suas ações 

para o atendimento dos empregadores. 

 

Tabela 8 : – Encaminhamento Mensal de Candidatos a Emprego pela SEAD em 

2004. 

Tipo de Deficiência MÊS 
DA DF DM DV 

Total 

Janeiro - 19 - - 19 

Fevereiro 01 48 - - 49 

Março 28 73 - - 101 

Abril 05 - - - 05 

Maio 07 52 - 04 63 

Junho - 28 - - 28 

Julho 22 26 - - 48 
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Tipo de Deficiência MÊS 
DA DF DM DV 

Total 

Agosto 12 22 - - 34 

Setembro 21 20 - 04 45 

Outubro 13 29 - - 42 

Novembro 15 34 - - 49 

Dezembro 37 22 - - 59 

 120 233 - 08 542 

Fonte: Coordenação de Profissionalização/SEAD 

Legenda: DA – deficiência auditiva; DF – deficiência física; DM – deficiência 

mental; e DV – deficiência visual. 

 

 Chama a atenção a nulidade de encaminhamento de pessoas com deficiência 

mental. Em primeiro lugar figura a deficiência física com 233 encaminhamentos, de 

acordo com a prevalência de sua taxa na população em geral. Em seguida, a 

deficiência auditiva (120), conforme o que o próprio coordenador já nos informou 

sobre a preferência das empresas por esse tipo. Por fim, a deficiência visual, com os 

pouco significativos 08 encaminhamentos. 

 Atenta à franca desvantagem dos deficientes visuais, a SEAD promoveu o I 

Encontro Nacional de Profissionais de Tecnologia da Informação com Deficiência 

Visual, com o objetivo de que esses profissionais pudessem trocar experiências e 

elaborar propostas e soluções para seus problemas comuns de inserção no mercado 

de trabalho, quer de natureza técnica ou política. 

  Como já referido, esse papel de agenciador48 faz com que a Coordenação 

disponha de um cadastro de trabalhadores com deficiência, que, segundo Sr. 

                                                 
48 Convém ainda esclarecer que a Superintendência também intermedia trabalhadores para realizarem estágios 

em órgãos públicos como a DRT, a Chesf, o Conselho Regional de Medicina/CREMEPE e a Secretaria Estadual 

de Saúde.  
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Sérgio, seria amplamente divulgado com todas as entidades representativas e na 

mídia em geral. Desse modo, causa-nos estranheza a limitação do número de 

currículos nos arquivos da superintendência, do início de sua sistematização em 

2002 até o fim do período por nós considerado, o ano de 2004. 

 

Tabela 9: – Nº de Currículos de Pessoas com Deficiência Cadastrados na SEAD, 

por escolaridade, tipo de deficiência e sexo. 

Tipo de Deficiência 
Auditiva Física Mental Visual 

Total 
Escolaridade 

F M F M F M F M F M 

3º grau (completo 

e incompleto) 
06 05 03 15 0 0 03 05 12 25 

2º grau (completo 

e incompleto) 
22 19 31 60 04 07 17 17 74 103 

1º grau (completo 

e incompleto) 
20 23 11 16 02 13 06 21 39 73 

Total 48 47 45 91 06 20 26 43 125 201 

Fonte: Coordenação de Profissionalização/SEAD 

Legenda: F – sexo feminino e M – sexo masculino. 

 No corte por sexo, o número de homens (201) que buscam fazer parte do 

cadastro da SEAD supera o de mulheres (125). No tocante à escolaridade, as 

mulheres têm sua maior participação na faixa de 2º grau em todos os tipos de 

deficiência, à excessão da visual, em que predominam os currículos de mulheres 

com o 1º grau. Quanto aos homens, estes ficam em sua maioria na faixa de 1º grau 

em todas as deficiências, menos na deficiência física que se situa na de 2º grau. São 

também os homens com deficência física que apresentam o maior escolaridade (15 

na faixa de 3º grau). Quanto ao tipo de deficiência, em primeiro lugar estão os 

deficientes físicos (136 currículos, entre homens e mulheres), em segundo a 

deficiência auditiva (95), em terceiro a visual (69) e, por fim, a deficiência mental com 
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26 currículos cadastrados. Todas as deficiências têm maior participação na faixa de 

2º grau (177 currículos), à excessão da deficiência mental, cuja maior parte situa-se 

na faixa de 1º grau (15). Dos quatro tipos, somente a deficiência mental não tem 

nenhum cadastro de pessoa com 3º grau. 
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Tabela 10: – Nº de Currículos de Pessoas com Deficiência cadastradas na SEAD 

que estão Trabalhando*, por escolaridade, tipo de deficiência e sexo. 

Tipo de Deficiência 
Auditiva Física Mental Visual 

Total 
Escolaridade 

F M F M F M F M F M 

3º grau (completo 

e incompleto) 
01 01 05 05 0 0 0 0 04 06 

2º grau (completo 

e incompleto) 
08 04 21 21 01 02 05 08 31 35 

1º grau (completo 

e incompleto) 
04 05 02 02 0 01 0 02 06 10 

Total 13 10 22 28 01 03 05 10 41 51 

*Levantamento realizado no período de maio e junho de 2004. 

Fonte: Coordenação de Profissionalização/SEAD 

Legenda: F – sexo feminino e M – sexo masculino. 

  

 Entre os 92 trabalhadores cadastrados na SEAD que estavam em atividade 

no período de maio a junho de 2004, a maioria é composta por homens (51), 

enquanto as mulheres (41) só os superaram na área da deficiência auditiva (13 

mulheres e 10 homens). A grande maioria do total de trabalhadores (66) estava na 

faixa do 2º grau. Há uma inconsistência no total dos dados relativos ao 3º grau, mas 

seguramente há um presença significativa de deficientes físicos, tanto homens como 

mulheres. 

 Sobre o nível de complexidade que esses trabalhadores desempenham nas 

empresas, o Coordenador de Profissionalização esclarece: 

 

“Geralmente, os postos de trabalho oferecidos para pessoa com 
deficiência é de um nível de complexidade pequeno. Às vezes, 
brincamos: ‘você não tem vaga pra diretor ou gerente’? Se oferecem, é 
sempre na área operacional - faxineiro, telefonista. Quando surge 
solicitação de empresas de grau de complexidade grande – o que 
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ocorre muito raramente -, não tenho candidato, por conta da história de 
chegar à escola. No geral, é pra trabalhar no nível mais elementar”.  

 

Em estudo realizado po Lancilotti, sobre trtabalhadores com deficiência em 

empresas publicas no Mato Grosso do Sul, também ficou constatado esse aspecto: 

“nas funções de maior responsabilidade e nos cargos de chefia, são poucos os 

trabalhadores com deficiência colocados” (2003: 43). 

Salientamos que o total de 92 trabalhadores com deficiência em atividade 

com a intermediação da SEAD até maio de 2004 revela-se muito aquém do número 

citado pelo superintendente na referida reportagem ao Jornal do Comércio de agosto 

de 2004. Nas suas palavras: “nesses últimos 2,5 anos, atingimos 2.100 colocados”. 

Considerando que o cadastro de currículos da Coordenação de Profissionalização, 

no período considerado, não chegava a trezentos, expõe-se uma enorme lacuna 

entre o que o governo coloca na mídia e a realidade factual. 

No nosso entender, apesar da inegável contribuição de um órgão como a 

SEAD na estrutura do executivo, no sentido de agregar recursos humanos 

qualificados e meios tecnológicos avançados, o desvio de suas atribuições de 

articulação de políticas para mero executor de colocação profissional - e de outras 

ações pontuais, como a distribuição das carteiras de Livre Acesso - compromete não 

só sua estrutura, já bastante deficitária no tocante à interiorização de suas ações, 

mas – e principalmente- sua razão de ser. Esse problema se agrava, quando 

consideramos que já existe uma estrutura no governo estadual para intermediação 

de mão-de-obra, que é a Agência do Trabalho, pois revela a incapacidade da própria 

superintendência descentralizar seu know-how.  

Na verdade, mais que uma situação localizada, a situação da SEAD é 

também reflexo das próprias atitudes do governo estadual no intuito de afastar-se 

das demandas populares. 
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___________________________________CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

O nosso método de investigação nos possibilitou situar historicamente o 

convívio social de pessoas com deficiência a partir do desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações que os homens estabeleceram ao longo do tempo com os 

meios de trabalho. Desse modo, pudemos identificar a demanda desses 

trabalhadores com deficiência por acesso ao mercado de trabalho, na atualidade, 

com a luta da classe trabalhadora em geral para acessar os meios de produção, 

uma vez que esta só dispõe de sua força de trabalho para sobreviver no modo de 

organização capitalista da vida material. 

Assim, o termo acessibilidade, largamente utilizado para se referir às 

adaptações de recursos materiais às especificidades de pessoas com deficiência, 

trata, na verdade, de um processo dinâmico transversal aos diversos espaços da 

sociabilidade moderna que reflete as conquistas, sobretudo políticas, dos 

trabalhadores na definição da alocação dos bens socialmente produzidos: por 

exemplo, políticas educacionais para além da capacitação dos indivíduos cuja força 

de trabalho média é potencialmente explorável com o mínimo investimento do 

empregador.   

Portanto, o entendimento da disponibilidade ou escassez de recursos que 

contemplem as diversidades presentes no meio social, nos limites de uma sociedade 

marcada pela primazia da propriedade privada, requer mediações representativas da 

correlação de forças existentes. 

O Estado brasileiro, historicamente, responde às demandas sociais de forma 

descontínua e segmentada, mesmo depois da promulgação dos direitos sociais da 

Carta Magna de 1988. Os princípios constitucionais universais ainda não se fizeram 

acompanhar de políticas igualmente universalizantes num projeto de 

desenvolvimento nacional com inclusão da crescente massa de trabalhadores 

desempregados ou de emprego precário. Nesse contexto, as políticas públicas, 

recentes, voltadas ao atendimento das demandas pertinentes ao conjunto dos 

trabalhadores com deficiência demonstram o caráter contraditório da intermediação 
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do Estado diante das conquistas políticas desse segmento e dos retrocessos em 

matéria de garantia de direitos. 

A política de cotas de emprego é a síntese dos dilemas enfrentados pelos 

trabalhadores com deficiência. Ao mesmo tempo em que contam com uma definição 

legal quantitativa e com a fiscalização do Estado para o cumprimento dessas 

disposições, a referida política tenta se estabelecer num meio adverso e figura como 

iniciativa quase isolada. Há a reserva do posto de trabalho, mas os empregadores 

permanecem resistentes porque se negam a arcar sozinhos com o ônus de 

adaptações de equipamentos e logradouros. As famílias onde existe alguma pessoa 

com deficiência assistida do Benefício de Prestação Continuada se opõem, muitas 

vezes, a que o deficiente opte por trabalhar, sem garantias de que vai permanecer 

empregado, e perca o direito ao benefício destinado exclusivamente àqueles inaptos 

ao trabalho, ao invés de complementar o BPC com um programa de habilitação e 

reabilitação socioprofissional, a fim de que essas pessoas tenham suas 

potencialidades estimuladas. Os avanços mais significativos estão, sem dúvida, na 

área da educação com crescente número de alunos especiais49, o que pode criar 

uma nova cultura de participação para as próprias pessoas com deficiência, para a 

família e para o todo da sociedade. É absolutamente relevante uma unidade de 

propósitos nas políticas, não sendo possível que elas sejam concorrentes entre si.     

O nosso estudo de caso revelou que, em Pernambuco, os trabalhadores com 

deficiência encontram meios precários de inserção no mercado de trabalho, tendo 

como mediador principal de sua mão-de-obra a Superintendência Estadual de Apoio 

à Pessoa com Deficiência, cujo histórico de conflitos com a sociedade civil 

organizada distancia suas ações dos anseios de seu público-alvo.  

A atuação da SEAD revela que sua intermediação privilegia o atendimento 

das demandas dos empregadores interessados em cumprirem suas cotas de 

empregados com deficiência. Apesar da relevância de muitas de suas ações, a 

superintendência tem tímido impacto transformador na estrutura do governo estadual 

para acolhimento de pessoas com deficiência em sua rede de serviços públicos.    

                                                 
49 Segundo o Censo Escolar 2005, houve 378.074 matrículas na Educação Especial em todo o país; em 
Pernambuco, o número de matrículas foi de 14.708 (Disponível no site www.inep.gov.br).  Na análise da 
Secretaria de Educação Especial do MEC, houve um aumento de quase 20% no atendimento inclusivo no 
período de 2002 a 2005 (Fonte: www.mec.gov.br). Entretanto, ressaltamos que essa participação de pessoas com 
deficiência na vida escolar dá-se dentro de uma estrutura precária do ensino público. 
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ANEXO – Leis relativas aos direitos da pessoa com deficiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988) 

 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 
CAPÍTULO II 

Dos Direitos Sociais 

 
Art. 7 - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:  
 
XXXI - Proibição de qualquer discriminação do tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 
portador de deficiência; 
 

TÍTULO III 

Da Organização do Estado 
 
CAPÍTULO II 
Da União 
 
Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
 
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
 
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
XIV - Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
 

CAPÍTULO VII 

Da Administração Pública 
SEÇÃO I 
Disposições Gerais 
 
Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
 

TÍTULO VIII 

Da Ordem Social 
 
CAPÍTULO II 

Da Seguridade Social 

 
SEÇÃO IV 
Da Assistência Social 
 
Art. 203 - A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos:  
 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; 
 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a Lei. 
 

CAPÍTULO III 

Da Educação, da Cultura e do Desporto 
 
SEÇÃO I 
Da Educação 
 
Art. 208 - O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de:  
 
III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino; 
 

CAPÍTULO VII 

Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso 
 
Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
 
§ 2º - A Lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de 
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras 
de deficiência; 
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TÍTULO IX 

Das Disposições Constitucionais Gerais 
 
Art. 244 - A Lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos 
de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 
deficiência, conforme o disposto no Art. 227 § 2º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA CONSTIUIÇÃO ESTADUAL (1989) 
 
TÍTULO II 
Da Organização do Estado e Seus Poderes 
 
CAPÍTULO I  
Da Competência do Estado  
 
Art. 5 - O Estado exerce em seu Território todos os Poderes que explícita ou implicitamente não lhe 
sejam vedados pela Constituição da República. 
 
II - Cuidar da saúde e assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiências; 
 
TÍTULO IV 
Da Administração Pública 

 
CAPÍTULO I 
Dos Princípios da Administração  
 
Art. 97 - A administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes do Estado e 
dos Municípios obedecerá aos Princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, além 
dos relacionados nos artigos 37 e 38 da Constituição da República e dos seguintes: 
 
VI - Previsão, por Lei, de cargos e empregos públicos civis para as pessoas portadoras de deficiências, 
mantidos os dispositivos contidos neste Artigo e seus incisos, observadas as seguintes normas:  
 

a)  Será reservado por ocasião dos concursos públicos, de provas ou de provas e títulos, o percentual 
de três por cento  e o mínimo de uma vaga, para provimento por pessoa portadora de deficiências, 
observando-se a habilitação técnica e outros critérios previstos em edital público; 

b)  A Lei determinará a criação de órgãos específicos que permitam ao deficiente o seu ajustamento à 
vida social, promovendo assistência, cadastramento, treinamento,  seleção, encaminhamento, 
acompanhamento profissional e readaptação funcional; 

c)  Será garantida às pessoas portadoras de deficiências a participação em concurso público, através da 
adaptação dos recursos materiais e ambientais e do provimento de recursos humanos de apoio; 

 
TÍTULO VI 
Da Ordem Econômica  
 
CAPÍTULO I  
Do Desenvolvimento Econômico  
 
Art. 144 - A política de desenvolvimento urbano será formulada e executada pelo Estado e Municípios, 
de acordo com as diretrizes fixadas em lei, visando a atender à função social do solo urbano, ao 
crescimento ordenado e harmônico das cidades e ao bem-estar dos seus habitantes; 
 
§ 2º - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano o Estado e os 
Municípios deverão assegurar: 
 

f)  O acesso adequado das pessoas portadoras de deficiências físicas aos edifícios públicos, 
logradouros e meios de transporte coletivo; 

 
TÍTULO VII 
Da Ordem Social  
 
CAPÍTULO I  

Da Seguridade Social  

 

SEÇÃO IV  

Da Assistência Social  

 
Art. 175 - A assistência social será prestada, tendo por finalidade:  
 
III - A habitação das pessoas portadoras deficiências e sua integração na sociedade; 
 
IV - A garantia às pessoas portadoras de deficiência visual, da gratuidade nos transportes coletivos 
urbanos; 
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V - Executar, com a participação de entidades representativas da sociedade, ações  de preservação, 
tratamento e reabilitação de deficiências físicas, mentais e sensoriais; 
 
CAPÍTULO II  
Da Educação, da Cultura, do Desporto e do Lazer  
 
SEÇÃO I  

Da Educação  

 
Art. 192 - Os estabelecimentos de ensino reservarão vagas para matrícula de pessoas portadoras de 
deficiências, devendo proporciona-lhes atendimento adequado; 
 

SEÇÃO II  

Da Cultura  
 
Art. 197 - O Estado tem o dever de garantir a todos a participação no processo social da cultura; 
 
§ 7º - O Estado assegurará o direito a informação e comunicação as pessoas portadoras de  deficiência 
visual e auditiva, através da adaptação dos meios de comunicação e informação; 

 

SEÇÃO III  

Do Desporto e do Lazer  

 
Art. 201 -  O Estado estimulará práticas desportivas formais e não-formais e fomentará as atividades de 
lazer ativo e contemplativo, atendendo a todas as faixas e áreas de trabalhadores e estudantes, 
observando: 
 
VI - Garantia, as pessoas portadoras de deficiências, de condições para a prática da educação física, do 
esporte e lazer, incentivando o esporte não-profissional e as competições esportivas, assim como a 
prática de esporte nas escolas e espaços público; 
 

CAPÍTULO V  

Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso  
 
Art. 227 - O Estado e os Municípios promoverão programas de assistência integral a criança e ao 
adolescente, com a participação deliberativa e operacional de entidades não-governamentais, através 
das seguintes ações estratégicas: 
 

II - Criação e implementação de programas especializados de prevenção, de atendimento e integração 
social, dos portadores de deficiências físicas, sensoriais e mentais, facilitando o acesso deles aos bens e 
serviços coletivos pela eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos; 
 
III - concessão de incentivos fiscais as atividades relacionadas a pesquisa, tecnologia e produção de 
materiais e equipamentos especializados para uso das pessoas portadoras de deficiências; 
Art. 230 - O Estado tem o dever de propiciar as pessoas portadoras de deficiências e as pessoas idosas, 
segurança econômica, condições de habitação e convívio familiar e comunitário que evitem o 
isolamento ou marginalização social, conforme dispõe Lei Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVOS 
 

1. ACESSIBILIDADE 
 

1.1- FEDERAL 
 
 

Lei nº 10.436, de 24.04.02 

 
EMENTA: Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
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Lei 10.182, de 12.02.01 

 
EMENTA: Restaura a vigência da lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre Produtos 
Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e 
ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto de importação para os produtos que 
especifica, e dá outras providências. 

 

 

 

Lei nº 10.226, de 15.05.01 

 

EMENTA: Acrescenta parágrafos ao art. 135 da Lei n. 4.737, 15 de julho de 1965, que 
institui o Código Eleitoral, determinando a expedição de instruções sobre a escolha dos 
locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor deficiente físico. 
 
Art. 135 ”........................................................................................................ 
§ 6oA Os Tribunais Regionais Eleitorais deverão, a cada eleição, expedir instruções aos Juízes 
Eleitorais, para orientá-los na escolha dos locais de votação de mais fácil acesso para o eleitor 
deficiente físico”. 
 
 

Resolução/ BC nº 2.878, de 26.07.01 

(art. 9º, 10º, 11º e 12º) 
 
Dispõe sobre procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na construção de operações e na prestação de 
serviços aos clientes e ao publico em geral. 
 

 

Lei nº 10.048, de 08.11.00 

 
EMENTA: Da prioridade de atendimento as pessoas que especifica, e da outras providencias.  

 

Art. 1º As pessoas portadores de deficiência física, os idosos com idade igual ou superior a sessenta e 
cinco anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento 
prioritário, nos termos desta lei. 
 
Art. 2º As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a 
dispensar atendimento imediato ás pessoas a que se refere o art.1º 
 
Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento ás 
pessoas mencionadas no art.1º 
.......................................................................................................................... 
Art. 4º Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso Público, terão normas de 
construção , para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade 
competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência. 
 
Art. 5º Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses da publicação desta lei 
serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadores de deficiência. 
 
 

Lei nº 10.098, de 20.12.00 

 
EMENTA: Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

 

Portaria/MEC nº 1.659, de 02.12.99 

 
Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os 
processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. 
 

 

Decreto no 2592, de 15.05.98 
(art. 6º e 10º) 

 
EMENTA: Aprova o Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado prestado no regime público.  
.......................................................................................................................... 
Art. 6o. A partir de 31 de dezembro de 1999, em localidades com Serviço Telefônico Fixo Comutado, 
com acessos individuais, a Concessionária deverá assegurar condições de acesso ao serviço para 
deficientes auditivos e da fala, que disponham da aparelhagem adequada à sua utilização, observando 
as seguintes disposições: 
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............I - tornar disponível centro de atendimento para intermediação da comunicação; 

............II - atender às solicitações de acesso individual, nos seguintes prazos máximos: 

............a) a partir de 31 de dezembro de 1999, em doze semanas; 

............b) a partir de 31 de dezembro de 2000, em seis semanas; 

............c) a partir de 31 de dezembro de 2001, em três semanas; 

............d) a partir de 31 de dezembro de 2002, em duas semanas; 

............e) a partir de 31 de dezembro de 2003, em uma semana. 

.......................................................................................................................... 
Art. 10o. A concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade Local deverá 
assegurar que, nas localidades onde o serviço estiver disponível, pelo menos dois por cento dos 
Telefones de Uso Público sejam adaptados para uso por deficiente auditivos e da fala e para os que 
utilizam cadeira de rodas, mediante solicitação dos interessados, observados os critérios estabelecidos 
na regulamentação, inclusive quanto à sua localização e destinação. 
............Parágrafo único. As solicitações de que trata o caput deverão ser atendidas nos prazos máximos 
a seguir: 
............I - a partir de 31 de dezembro de 1999, em oito semanas; 
............II - a partir de 31 de dezembro de 2000, em quatro semanas; 
............III - a partir de 31 de dezembro de 2001, em duas semanas; 
............IV - a partir de 31 de dezembro de 2003, em uma semana. 
 

 

Lei nº8.899/94 de 29.06.94 

(regulamentada pelo Decreto 3.691, de 19.12.2000 e disciplinada pela Portaria Interministerial 003, de 
10.04.2001) 

 
EMENTA: Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiências no sistema de transporte 
coletivo interestadual. 
 

 

Resolução nº 14.550, de 01.09.94 

 
Estabelece critérios para a Propaganda Eleitoral Gratuita na TV com utilização de intérprete de 

LIBRAS. 

 

 

Resolução/ MPF nº 02 de 04.08.94 

 
Pessoas portadoras de deficiências. Direito de Acesso em logradouros e edifícios de uso público. 
Constituição Federal, art. 227, § 2º, e 244.  
 
Recomenda aos Prefeitos Municipais: 
 
I - Que não sejam permitidas novas construções, se inexistirem normas específicas a respeito de 
construções de logradouros e edifícios de uso público garantindo acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência; 
II - Que sejam editadas, no mais curto espaço de tempo possível, Normas de Construção de logradouros 
e edifícios de uso público que garantam acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência; 
III - Que seja exigida a adequação dos logradouros e edifícios de uso público às normas relativas ao 
acesso de pessoas portadoras de deficiência; 
IV - Que se valha, como subsídio, para edição das normas, onde não existam, das técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (A.B.N.T.)." 
 

 

Lei nº 8.160, de 08.01.91 

 
EMENTA: Dispõem sobre a caracterização e símbolo que permita a identificação de pessoas 
portadoras de deficiência auditiva. 
 
 

Lei 8.383, de 30.12.91 
(art.72 -IV) 

 
EMENTA: Institui a unidade fiscal de referencia, altera a legislação do imposto de renda, e da outras 

providencias.  

.......................................................................................................................... 
Art. 72º-Ficam isentas do IOF as operações de financiamento para a aquisição de automóveis de 
passageiros de fabricação nacional de até 127HP de potência bruta (SAE),quando adquirido por: 
.......................................................................................................................... 

IV- pessoas portadoras de  deficiência física, atestada pelo Departamento de trânsito do Estado onde 
residirem em caráter permanente, cujo laudo de perícia médica especifique: 

a)  o tipo de defeito físico e a total incapacidade do requerente para dirigir automóveis convencionais;  

b)  habilitação do requerente para dirigir veículo com adaptações especiais,  descritas no referido 
laudo.  
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Lei Complementar nº 53/86, de 19.12.86 

 
EMENTA: Concede isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ICM para veículos 
destinados a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos. 
 

Lei nº 4.613 de 02.04.65 

 
EMENTA: Isenta  dos impostos de importação e de consumo bem como da taxa de despacho 

aduaneiros os veículos especiais destinados a uso exclusivo de paraplégicos ou de pessoas portadoras 

de defeitos físicos os quais fiquem impossibilitados de utilizar os modelos comuns.  

 
 

Lei nº 7.405, de 12.12.85 

  
EMENTA: Torna obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acesso em todos os locais 
e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência, e dá outras 
providências. 
 
 

Lei nº 6.606, de 07.12.78 

 
EMENTA: Obriga as emissoras de televisão a incluir, nas suas programações semanais de filmes 

estrangeiros, um filme, pelo menos, com legenda em português.  

 

 
Resolução/ CNT nº 6505 de 13.12.77 

 
Estabelece as condições e facilidades de que deverão dispor os meios de hospedagem de turismo para o 
tratamento adequado, visando a assegurar aos deficientes físicos o pleno exercício de seus direitos 
básicos e a efetiva integração social. 
 

 
 
 
 

1.2 ESTADUAL 
 

 

Lei nº 12.045, de 18.07.01 

 

EMENTA: Concede gratuidade nos transportes coletivos intermunicipais às pessoas portadoras 
de deficiência física, sensorial e mental e dá outras providências. 

 
 

Lei nº 11.897, de 18.12.00 

 

EMENTA: Concede transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiências físicas, sensoriais 
ou mentais através do Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana do Recife e dá 
outras providências. 

 

 

Decreto nº 21.451, de 25.05.99 

 
EMENTA: Introduz alterações na Consolidação da Legislação Tributária do Estado, decorrentes de 

Convênios ICMS, de caráter impositivo, e dá outras providências. 

......................................................................................................................... 
Art. 9º - são isentas do imposto: 
CXXVIII - relativamente a operações com equipamentos ou acessórios destinados a portador de 

deficiência física ou auditiva 

 

 

Decreto nº 21.342, de 30. 03.99 
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EMENTA: Introduz alterações na Consolidação da Legislação Tributária do Estado, relativamente a 

Convênios 

ICMS de caráter impositivo, e dá outras 
providências. 
......................................................................................................................... 
Art. 9º - (...) são isentas do imposto: 
......................................................................................................................... 
XCIX - as saídas de veículo automotor que se destinar a uso exclusivo do  
adquirente, paraplégico ou portador de deficiência física, impossibilitado 
de utilizar o modelo comum 
 
 
 

Lei nº 11.519, de 05.01.98 

 

EMENTA: Estabelece critérios para concessão de gratuidade no transporte público de passageiros em 
todo o território do Estado de Pernambuco e dá outras providências. 

 
Lei nº 10.849, de 28.12.92  

(art. 5 – III) 

 
EMENTA: Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores- IPVA. 
.......................................................................................................................... 
Art. 5º. É isento de IPVA a propriedade de: 
.......................................................................................................................... 

VII – veículo de fabricação nacional ou nacionalizado, de propriedade de deficiente físico, ou cuja 
posse este detenha em decorrência de contrato mercantil – “leasing”, observando-se, quanto ao 
mencionado benefício: 

a) estende-se a veículo cuja propriedade ou posse, nos termos definidos neste inciso, seja 
de entidade que tenha como objetivo principal o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física; 

b) fica limitado a 1 (um) veículo por beneficiário. 
 
 

Lei nº 10.778 de 29.06.92 

 

EMENTA: Estabelece prioridade no atendimento pelos órgãos públicos do Estado para 
gestantes, idosos e deficientes e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL 
 
2.1 FEDERAL 
 

Decreto nº 4.229, de 13.05.02 
 



Intervenção Governamental e Cotas de Emprego para Trabalhadores com Deficiência ...  

 

 8 
 
 

EMENTA: dispõe sobre o programa nacional de direitos humanos - pndh, instituido pelo decreto 1.904, 
de 13 de maio de 1996, e da outras providencias.  
 
ANEXO - Portador de Deficiência 
 
265- Apoiar as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - 
CONADE, bem como dos conselhos estaduais e municipais.  
 
266- Instituir medidas que propiciem a remoção de barreiras arquitetônicas, ambientais, de transporte e 
de comunicação para garantir o acesso da pessoa portadora de deficiência aos serviços e áreas públicas 
e aos edifícios comerciais.  
 
267- Regulamentar a Lei nº 10.048/2000 de modo a assegurar a adoção de critérios de acessibilidade na 
produção de veículos destinados ao transporte coletivo.  
 
268- Observar os requisitos de acessibilidade nas concessões, delegações e permissões de serviços 
públicos.  
 
269- Formular plano nacional de ações integradas na área da deficiência, objetivando a definição de 
estratégias de integração das ações governamentais e não-governamentais, com vistas ao cumprimento 
do Decreto nº 3298/99.  
 
270- Adotar medidas que possibilitem o acesso das pessoas portadoras de deficiência às informações 
veiculadas em todos os meios de comunicação.  
 
271- Estender a estados e municípios o Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - 
SICORDE.  
 
272- Apoiar programas de tratamentos alternativos à internação de pessoas portadoras de deficiência 
mental e portadores de condutas típicas - autismo.  
 
273- Apoiar programas de educação profissional para pessoas portadoras de deficiência.  
 
274- Apoiar o treinamento de policiais para lidar com portadores de deficiência mental, auditiva e 
condutas típicas - autismo.  
 
275- Adotar medidas legais e práticas para garantir o direito dos portadores de deficiência ao reingresso 
no mercado de trabalho, mediante adequada reabilitação profissional.  
276- Ampliar a participação de representantes dos portadores de deficiência na discussão de planos 
diretores das cidades.  
 
277 -Desenvolver ações que assegurem a inclusão do quesito acessibilidade, de acordo com as 
especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos projetos de moradia 
financiados por programas habitacionais.  
 
278- Adotar políticas e programas para garantir o acesso e a locomoção das pessoas portadoras de 
deficiência, segundo as normas da ABNT.  

 
279- Garantir a qualidade dos produtos para portadores de deficiência adquiridos e distribuídos pelo 
Poder Público - órteses e próteses.  
 
280- Apoiar a inclusão de referências à acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência nas 
campanhas promovidas pelo Governo Federal e pelos governos estaduais e municipais.  
 
281- Promover a capacitação de agentes públicos, profissionais de saúde, lideranças comunitárias e 
membros de conselhos sobre questões relativas às pessoas portadoras de deficiência.  
 
 

 

Decreto nº 3.956 de 08.10.01 

 
EMENTA: Promulga a convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiencia.  
 

 

Portaria Interministerial nº 2.998, de 23.08.01 

 
Exclui a exigência de carência para a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por 
invalidez aos segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS:  

 

 

Portaria/SEAS nº 2.854, de 19.07.00 

Institui modalidades de atendimentos, caracteriza serviços e determina valores para apoio financeiro da 
União na área da Assistência Social. 

 

 

Decreto nº 3.321, de 30.12.99 

 
EMENTA: Promulga o protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 
matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais “Protocolo de São Salvador”, concluído em 17 de 
novembro de 1988, em São Salvador. El  Salvador. 
......................................................................................................................... 
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Art. 18 - Proteção de Deficientes  
Toda pessoa afetada pela diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem direito a receber 
atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados-
Partes comprometem-se a adotar as medidas necessárias para esse fim e, especialmente, a:  
a) executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes os recursos e o ambiente 
necessário para alcançar esse objetivo, inclusive programas adequados a suas possibilidades e que 
deverão ser livremente aceitos por eles ou, quando for o caso, por seus representantes legais;  
b) proporcionar formação especial aos familiares dos deficientes, a fim de ajudá-los a resolver os 
problemas de convivência e a convertê-los em elementos atuantes do desenvolvimento físico, mental e 
emocional dos deficientes;  
c) incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento urbano a consideração de 
soluções para os requisitos específicos decorrentes das necessidades desse grupo;  
d) promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes possam desenvolver uma vida 
plena.  
 

 

 

Decreto nº 3.048, de 06.05.99 
 
EMENTA: Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências. 
.......................................................................................................................... 
Art. 3º - A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, 
traduzidas em proteção à (...) à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição `a 
seguridade social. 
.......................................................................................................................... 
Art. 30º - Independe de carência a concessão das seguintes prestações:  
III - Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, 
bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência  Social, for 
acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da 
Saúde e da Previdência e Assistência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, 
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 
mereçam tratamento particularizado; 
.......................................................................................................................... 

V - Reabilitação profissional. 

Parágrafo Único - Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem 
traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária 
da capacidade laborativa. 
.......................................................................................................................... 
Art. 136 - A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação 
genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados 

parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e as 
pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de 
trabalho e no contexto em que vivem. 
 
Art. 137 - O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido 
por meio das funções básicas de: 
I - Avaliação do potencial laborativo; 
II - Orientação e acompanhamento da programação profissional; 
III - Articulação com a comunidade, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho; e 
IV -  Acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. 
§ 1º  A execução das funções de que trata o “caput” dar-se-ä preferencialmente, mediante o trabalho de 
equipe multiprofissional especializada em medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, 
terapia ocupacional e outras afins ao processo, sempre que possível na localidade do domicilio do 
beneficiário, ressalvadas as situações expcionais em que este terá direito a reabilitação profissional fora 
dela. 
§ 2º Quando indispensáveis ao desenvolvimento do processo de reabilitação profissional, o Instituto 
Nacional do Seguro Social fornecerá aos segurados, inclusive aposentados, em caráter obrigatório, 
prótese e órtese, seu reparo ou substituição, instrumentos de auxílio para locomoção, bem como 
equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação, transporte urbano e alimentação e, na medida 
das possibilidades do Instituto, aos seus dependentes. 
§ 3º No caso das pessoas portadoras de deficiência, a concessão dos recursos materiais referidos no 
parágrafo anterior ficara condicionada à celebração de convênio de cooperação técnico-financeira. 
§ 4º O Instituto Nacional de Seguro Social não reembolsa as despesas realizadas com a aquisição  de 
órtese ou prótese e outros recursos materiais não prescritos ou não autorizados por suas unidades de 
reabilitação profissional. 
.......................................................................................................................... 
Art. 141 - A empresa com  cem ou mais empregados está obrigada a preencher de dois por cento a 
cinco por cento de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até duzentos empregados, dois por cento; 
II -  de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 
III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 
IV - mais de mil empregados, cinco por cento. 
§ 1º A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, quando se tratar de contrato por 
tempo superior a noventa dias e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá 
ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. 
.......................................................................................................................... 
Art. 186 - Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso III do art. 30, independe de 
carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao 
Regime Geral de Previdência Social, for acometido de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget 
(osteite deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida, ou contaminação por radiação, 
com base em conclusão da medicina especializada. 
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Medida Provisória nº l.799-6 de 10.06.99 

(ratificada pelo Decreto 3.298/99 de 20 de dezembro de 1999) 
 
Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, no âmbito do Ministério da 
Justiça, como órgão superior de deliberação colegiada, ao qual compete, principalmente, o 
acompanhamento e a avaliação da Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência e das políticas 
setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, 
política urbana, no que concerne à pessoa portadora de deficiência. 
 
  

Ordem de Serviço/MPAS nº 596, de 03.04.98 
 
Define os procedimentos para a operacionalização da concessão, manutenção e revisão do Benefício 
Assistencial de que trata a Lei 8.742, de 07.12.1993, e dá outras providências. 
 

 

Decreto nº 1.744, de 08.12.95 

 
EMENTA: Regulamenta o benefício de prestação continuada devido à pessoa portadora de 
deficiência de família com renda mensal familiar per capta de até um quarto do salário mínimo e 
incapacitado para a vida independente e para o trabalho. 

 

Lei nº 8.742, de 07.12.93 

 
EMENTA: Dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providencias.  

 

Art. 1º - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não 
contributiva, que prove os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 
iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas; 
Art. 2º - A assistência social tem por objetivos:  
.......................................................................................................................... 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência  e ao idoso 
que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 
.......................................................................................................................... 
Art. 20º - O Benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios 
de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

§ 1º Para os efeitos do disposto no “caput” entende-se por família a unidade mono nuclear, vivendo sob 
o mesmo teto cuja economia é mantida pela contribuição de seus integrantes. 
§ 2º  Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada 
para a vida independente e para o trabalho. 
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. 
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 
no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência média. 
§ 5º A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao 
benefício. 
§ 6º A deficiência será  comprovada através de avaliação e laudo expedido por serviço que conte com 
equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS ou Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS, credenciados para esse fim pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços credenciados no Município de residência do beneficiário, 
fica assegurado o seu encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal estrutura. 
.......................................................................................................................... 
Art. 22º - Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de auxílio por 
natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário 
mínimo. 
§ 2º Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de 
situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para a criança, a família, o idoso, a pessoa 
portadora deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos  de calamidade púbica. 
.......................................................................................................................... 
Art. 24º - Os programas de assist6encia social compreendem ações integradas e complementares com 
objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e 
os serviços assistências. 
.......................................................................................................................... 
§ 2º Os programas voltados ao idoso e à integração da pessoa portadora de deficiência serão 
devidamente articulados com benefício de prestação continuada estabelecido no artigo vinte desta Lei. 

 

Lei nº 8.686, de 20.07.93 

 
EMENTA: Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deficientes físicos portadores da 
Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20.12.1982. 

 

Decreto nº 914, de 06.09.93 

 
EMENTA: Institui a Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, e 
dá outras providências. 
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Lei nº 8.213, de 24.07.91  

(regulamentada pelo Decreto nº 357 de 07.12.1991) 

 

EMENTA: Dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social e da outras providencias 

............................................................................................................... 

Subseção II 

Da habilitação e da reabilitação profissional 

.......................................................................................................................... 
Art. 89º - A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário 
incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras deficiência, os meios para a 
(re)educação e de  (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho 
e do contexto em que vive. 
 
Parágrafo Único - A reabilitação profissional compreende: 

a)  O fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a 
perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos 
necessários à habilitação e reabilitação social e profissional; 

b)  A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso 
normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário; 

.......................................................................................................................... 
Art. 93º - A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
 I - até 200 empregados..............................2% 
 II - de 201 a 500.......................................3% 
 III - de 501 a 1.000..................................4% 
 IV - de 1.001 em diante............................5% 
§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo 
determinado de mais de 90 dias, e a imotivida, no contrato por prazo indeterminado, só poderá ocorrer 
após a contratação de substituto de condição semelhante.. 
§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência social deverá gerar estatísticas sobre o total de 
empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e de deficientes habilitados, fornecendo-as, quando 
solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. 
 
 

Lei nº 8.212, de 24.07.91 

 

EMENTA: dispõe sobre a organização da seguridade social, institui plano de custeio, e da outras 
providencias.  
.......................................................................................................................... 
Art. 4º - A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, 
traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa 
portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. 
.......................................................................................................................... 
Art. 55º - Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente  

de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: 

......................................................................................................................... 
III - Promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, 

em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência.  

 
 

Lei nº 8.069, de 13.07.90 

 
EMENTA: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. 
.......................................................................................................................... 
Art. 11º - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de 
Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. 

.......................................................................................................................... 

Art. 54 “........................................................................................................... 

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na rede 
regular de ensino”. 
.......................................................................................................................... 
Art.66 - Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 

 
 

Decreto nº 99.710, de 21.11.90 

 
EMENTA: Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança 
 
ANEXO – Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (em vigor internacional 
desde 02.09.90) 
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.......................................................................................................................... 

Art. 23º 

1.  Os estados Partes reconhecem que a criança portadora de deficiências físicas ou mentais deverá 
desfrutar de um vida plena e decente em condições que garantam sua dignidade, favoreçam sua 
autonomia e facilitem sua participação ativa na comunidade. 

2.  Os Estados Partes reconhecem o direito da criança deficiente de receber cuidados especiais e, de 
acordo com os recursos disponíveis e sempre que a criança ou seus responsáv4eis reúnam as 
condições requeridas, estimularão e assegurarão a prestação da assistência solicitada, que seja 
adequada ao estado da criança e às circunstâncias de seus pais ou das pessoas encarregadas de seus 
cuidados.     

3.  Atendendo às necessidades especiais da criança deficiente, a assistência prestada, conforme 
disposto no parágrafo 2º do presente Artigo, será gratuitamente sempre que possível, levando-se 
em consideração a situação econômica dos pais ou das pessoas que cuidem da criança, e visará 
assegurara à criança deficiente o acesso efetivo à educação, à capacitação, aos serviços de saúde, 
aos serviços de reabilitação, à preparação para o emprego e às oportunidades de lazer, de maneira 
que a criança atinja a mais completa integração social possível e o maior desenvolvimento 
individual factível, inclusive seu desenvolvimento cultural e espiritual.  

4.  Os Estados Partes promoverão, com espírito de cooperação internacional, um intercâmbio 
adequado de informações nos campos da assistência médica preventiva e do tratamento médico, 
psicológico e funcional das crianças deficientes, inclusive a divulgação de informações a respeito 
dos métodos de reabilitação e dos serviços de ensino e formação profissional, bem como o acesso a 
essa informação, a fim de que os estados Partes possam aprimorar sua capacidade e seus 
conhecimentos e ampliar sua experiência nesses campos. Nesse sentido, serão levadas 
especialmente em conta as necessidades dos países em desenvolvimento.   

 
 

 

Lei nº 7.853, de 24.10.89  

(regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 20.12.1999) 

 
EMENTA: Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora Deficiência - CORDE, institui a 
tutela jurisdicional de  interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina  a atuação do 
Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 
 

 

Emenda Constitucional nº 012 de 17.10.78 

 

EMENTA: Altera a constituição federal.  

Artigo único: É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica 

especialmente mediante: 

i - educação especial e gratuita;  

ii - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do pais; iii - proibição de 

discriminação inclusive quanto a admissão ao trabalho ou ao serviço publico e a salários;  

iv - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.  

 
 
 
 
 
2.2 ESTADUAL 
 
 

Lei 11.743, de 20.01.00 
(substitui a Lei nº 10.554, de 08.01.91, que cria a CEAD. É alterada pela Lei nº 11.864, de 

30.10.00, passando a SUPORD a ser denominada Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa 
com Deficiência-SEAD) 

 
EMENTA: Sistematiza a prestação de serviços públicos não exclusivos, dispõe sobre a qualificação de    
Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e o fomento às atividades 
sociais, e dá outras providências. 
Art. 35-43. Fica instituída a Superintendência de Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de 
Deficiência- 
SUPORD. 

 

 

Decreto nº 21.670, de 27 de agosto de 99. 

 

EMENTA: Institui o Programa Estadual de Direitos Humanos e dá outras providências. 
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ANEXO I – Item 10 (Portadores de Deficiência) 

 
1– Fazer cumprir em caráter emergencial a Política Estadual para a Pessoa Portadora de 
Deficiência , aprovada pelo IV Fórum Estadual Relativo à Pessoa Portadora de Deficiência, 
realizado em 30 de setembro de 1996. 
2 – Apoiar a formação de Fóruns Municipais composto visando a criação de Conselhos 
Municipais de defesa das pessoas portadoras de deficiência. 
3 – Desenvolver ações sistemáticas que garantam o acesso e permanência das Pessoas 
Portadoras de Deficiência enquanto necessitarem dos serviços de saúde, reabilitação, 
educação, assistência social, trabalho, esporte, cultura e lazer, com vistas à sua inclusão 
efetiva na sociedade. 
4 – Garantir o acesso das Pessoas Portadoras de Deficiência às Políticas de Capacitação 
Profissional e Geração de Empregos e Renda com assessoria das entidades representativas. 
5 – Criar banco de empregos permanentes, visando garantir percentual de vagas no 
mercado de trabalho para pessoas portadoras de deficiência. 
6 – Implantação de programas de orientação à família da Pessoa Portadora de Deficiência 
de modo à envolvê-la e valoriza-la como participante ativa e prescindível no processo de 
reabilitação e integração. 
7 – Promover programas de capacitação profissional das Organizações Governamentais e 
Não-Governamentais visando à orienta-los quanto ao trato das questões relativas à Pessoa 
Portadora de Deficiência. 
8 – Promover campanhas sistemáticas de conscientização da sociedade quanto às 
potencialidades das Pessoas Portadoras de Deficiência, a serem veiculadas nos meios de 
comunicação e transportes públicos. 
9 – Criar incentivos para a adaptação do serviço público de transporte coletivo, visando um 
melhor atendimento ao usuário portador de deficiência. 
10 – Adequar as vias urbanas com vistas a facilitar a locomoção dos Portadores de 
Deficiência em consonância com o segmento envolvido. 
11 – Propugnar pela regulamentação de preceitos constitucionais e demais dispositivos 
legais referentes aos direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, ainda pendentes de 
normatização. 
12 – Garantir o acesso das Pessoas Portadoras de Deficiência sensoriais à informação 
assegurando-lhes a utilização de linguagem própria – o acompanhamento de profissionais 
que dominem a língua brasileira de sinais – aos deficientes auditivos; como também, material 
gravado em fitas cassete, disketes, CDRomm, em braile e tipos ampliados para os 
portadores de deficiência visual. 
13 – Formular e implantar programa de auxílio técnico e capacitação profissional na área de 
reabilitação e atendimento às pessoas portadoras de deficiência. 
 

3. EDUCAÇÃO 
 
3.1 FEDERAL 
 

 

 

Lei nº 10.436, de 24.04.02 

 
EMENTA: Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. 
 
Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 
expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, 
constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil. 
 
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços 
públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras 
como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 
 
Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde 
devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo 
com as normas legais em vigor. 
 
Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito 
Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e 
de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, 
como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente. 
Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da 
língua portuguesa. 
 

 

Resolução/CONADE nº 008, de 20.06.01. 
Recomenda ao Ministério da Educação - MEC a ao Conselho Nacional de Educação - CNE, medidas 
referentes à inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência, no sistema regular de ensino, e dá outras 
providências. 
 
 

Portaria/MEC nº 319, de 26.02.99 

 
Institui, no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de Educação Especial/SEESP e presidida 
pelo titular desta, a Comissão Brasileira do Braille, de caráter permanente. 
 
 

Lei nº 9.610, de 10.02.98 
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EMENTA: Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.  
.......................................................................................................................... 
Art. 46º - Não constitui ofensa aos direitos autorias: 
I - a reprodução: 

.......................................................................................................................... 

d)  De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a 
reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema de Braille ou outro procedimento 
em qualquer suporte para esses destinatários. 

 

 

Lei nº 9.394, de 20.12.1996  

(art. 4 - III; art. 58; art.59; art.60) 
 
EMENTA: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
.......................................................................................................................... 
TÍTULO III 
Do Direito à Educação e do Dever de Educar 
.......................................................................................................................... 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 
.......................................................................................................................... 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
.......................................................................................................................... 
CAPÍTULO V 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, 
em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns 
de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a 
seis anos, durante a educação infantil. 
 
Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 
necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular. 
 
Art. 60º. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, 
para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 
independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 
 
 

 

Decreto  nº 1.917, de 27. 05.96  

(art. 26; 32;33) 
 
EMENTA: aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e funções 
gratificadas do ministério da educação e do desporto e da outras providencias.  
.......................................................................................................................... 
Art. 26º - À Secretaria de Educação especial compete: 
I - Planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política 
Nacional de educação Especial; 
II - Apoiar, técnica e financeiramente, os sistemas de ensino de educação especial; 
III - Definir diretrizes para a organização dos sistemas de ensino de educação especial; 
IV - Promover a articulação com organismos nacionais, estrangeiros e internacionais, visando a 
melhoria do atendimento na área de educação especial; 
V - Orientar e acompanhar a elaboração e definição de planos, programas e projetos na área de 
educação especial; 
VI -  Avaliar planos, programas e projetos desenvolvidos pelos sistemas público e privado de ensino, 
apoiados, técnica e financeiramente, pela Secretaria; 
VII - Zelar pelo cumprimento da legislação nacional pertinente à educação especial.  
.......................................................................................................................... 
Art.32º - Ao Instituto Benjamin Constant compete: 
I - Subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência visual; 
II - Promover a educação de deficientes visuais, mediante sua manutenção como órgão de educação 
fundamental, visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o trabalho de pessoas 
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cegas e de visão reduzida, bem como desenvolver experiências no campo pedagógico da área de 
deficiência visual; 
III - Promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência visual; 
IV - Promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos campos pedagógicos, psicossocial, 
oftalmológico, de prevenção das causas da cegueira e de integração e reintegração de pessoas cegas e 
de visão reduzida à comunidade; 
V - Promover programas de divulgação e intercâmbio de experiências, conhecimentos e inovações 
tecnológicos na área de atendimento às pessoas cegas e de visão reduzida; 
VI - Elaborar e produzir material didático-pedagógico para o ensino de pessoas cegas e de visão 
reduzida; 
VII - Apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino e as instituições que atuam na área de 
deficiência visual, em articulação com a Secretaria de Educação Especial; 
VIII - Manter desenvolvimento pedagógico visando o aprimoramento e a atualização de recursos 
instrucionais; 
IX - Desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de mercado de trabalho e de promoção de 
encaminhamento profissional visando possibilitar, às pessoas cegas e de visão reduzida, o pleno 
exercício da cidadania; 
X - Atuar de forma permanente junto à sociedade, através dos meios de comunicação  de massa e de 
outros recursos, visando o resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida. 
   
Art.33º - Ao Instituto Nacional de Educação de Surdos compete: 
I - Subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência auditiva; 
II - Promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência 
auditiva; 
III - Assistir tecnicamente aos sistemas de ensino visando o atendimento educacional a deficientes 
auditivas, em articulação com a Secretaria de educação Especial; 
IV - Promover intercâmbio com associações e instituições educacionais do País, visando incentivar a 
integração de deficientes auditivos; 
V - Promover a educação de deficientes auditivos, através de sua manutenção como órgão de educação 
fundamental e educação média, visando garantir o atendimento educacional e a preparação para o 
trabalho de pessoas surdas, bem como desenvolver experiências no campo pedagógicos na área de 
deficiência auditiva; 
VI - Promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nas áreas de prevenção da surdez, avaliação dos 
métodos e técnicas utilizados e desenvolvimento de recursos didáticos, visando a melhoria da qualidade 
do atendimento aos deficientes auditivos; 
VII - Promover programas de intercâmbio de experiências, conhecimentos e inovações na área de 
educação de deficientes auditivos; 
VIII - Elaborar e produzir material didático-pedagógico para o ensino de deficientes auditivos; 
IX - Promover ação constante junto à sociedade, através dos meios de comunicação de massa e de 
outros recursos, visando o resgate da imagem social dos deficientes auditivos; 
X - Desenvolver programas de reabilitação, pesquisa de mercado de trabalho e promoção de 
encaminhamento profissional com a finalidade de possibilitar às surdas o pleno exercício da cidadania. 
 
 
 

Decreto nº 000000 de 11.01.94 

 
EMENTA: cria, no âmbito da secretaria-geral da presidencia da republica, comissão encarregada de 

estudar e propor alternativas para a integração do programa nacional de educação a distancia com os 

meios oficiais de comunicação, e da outras providencias.  

.......................................................................................................................... 
Art. 3º  - São também criadas três Comissões temáticas Setoriais, com três membros cada uma, 
designados pelo Presidente da República, com a finalidade de estudar e propor a programação cultural 
a ser desenvolvida pelos meios oficiais de comunicação, nas áreas de: 
.......................................................................................................................... 
III - Programação destinadas aos portadores de deficiências visuais. 
 
 
 

Lei nº 7.853, de 24.10.89  

(art. 2º- I) 

 
Lei referida na temática Acessibilidade 
.......................................................................................................................... 
Art. 2º  “........................................................................................................... 
I - na área da educação: 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a 
educação precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação 
profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; 
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; 
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades 
hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência; 
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas 
portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino”. 
 

 

Lei nº 9.619, de 24.03.89  

( art. 5º, § 4º; art.7º VIII) 
 
EMENTA: Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências.  
.......................................................................................................................... 
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Art. 5º - O Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP é uma autarquia federal com 
a finalidade de promover, desenvolver a prática do desporto e exercer outras competências específicas 
que lhe são atribuídas nesta Lei. 
.......................................................................................................................... 
 § 4º - O INDESP expedirá instruções e desenvolverá ações para o cumprimento do disposto no inciso 
IFV do art. 217 da Constituição Federal e elaborará o projeto de fomento da prática desportiva para 
pessoas portadoras de deficiência. 
.......................................................................................................................... 
Art. 7º - Os recursos do INDESP terão a seguinte destinação: 
.......................................................................................................................... 
VIII - Apoio ao desporto para pessoas portadoras de deficiência. 
 
 
 
 
 

 
3.2 ESTADUAL 
 
 

Resolução CEE/PE nº 01/2000, de 16.02.00 

 

Fixa normas relativas ao Cap. V – Art. 58, 59 e 60 – da Lei Federal n º 9.394, de 20.12.96, no que se 

refere à Educação de Educandos Portadores de necessidades educativas especiais. 

 

 

Lei nº 10.552 de 08.01.91 
 

EMENTA: Dispõe sobre o atendimento educacional especializado às pessoas portadoras de deficiência 
e dá outras providências. 

 

 

Decreto nº 14.703 de 30.11.90 

 

EMENTA: Ficam criadas no âmbito da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do estado de 
Pernambuco, Unidades Interdisciplinares de apoio Psicopedagógico.  

 
 

Portaria/SECE nº 7.192, de 08.08.90 

(contemplada na Instrução Normativa/DEE de 12.12.92) 

 

Garante os direitos do aluno portador de deficiência, no que concerne ao seu atendimento e, ainda, 
quanto à organização de classes, acesso e acompanhamento ao pessoal docente. 
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4. EMPREGO E RENDA 
 
4.1FEDERAL 
 

 

Recomendação nº 06.12.01 

(Promotoria de Justiça de Brasília) 
 
Dispõe sobre o tratamento a ser dispensado às pessoas portadoras de deficiência em concurso público. 
Recomenda: 
aos órgãos da administração Pública, direta e indireta, que, na 

autorização, realização e contratação de concursos públicos, bem como 

na contratação de prestadores de serviço para execução de referidos 

concursos, atentem para as disposições legais pertinentes às pessoas 

portadoras de deficiência, notadamente o Decreto nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1.999, em especial os arts. 37 a 43, tomando providências 

para que, dentre outras, sejam adotadas as seguintes medidas: 

1. O edital - requisitos 

 

1.1O edital deve assegurar à pessoa portadora de deficiência o 

direito de se inscrever em concurso público, em igualdade de 

condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas 

atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. 

 

1.2Ao candidato portador de deficiência o edital deve reconhecer o 

direito de concorrer a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o 

percentual previsto em lei em face da classificação obtida. Caso a 

aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em 

número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número 

inteiro subseqüente. 

 

1.3 O edital deve conter: 

 

1.3.1 O número de vagas existentes, bem como o total correspondente à 

reserva destinada à pessoa portadora de deficiência; 

 

1.3.2As atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 

 

1.3.3Previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do 

estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; 

 

1.3.4Exigência de apresentação, pelo candidato portador de 

deficiência, no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie 

e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 

como a provável causa da deficiência. 

 

1.3.5Estabelecimento de prazo para que o candidato portador de 
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deficiência possa requerer condições diferenciadas e/ou a dilatação 

de horário para participação das provas. 

 

2. Requisitos no ato da inscrição ou de sua confirmação 

 

2.1 Dar ciência expressa ao candidato portador de deficiência do 

direito de solicitar tratamento diferenciado nos dias do concurso, em 

prazo determinado em edital, indicando as condições diferenciadas de 

que necessita para a realização das provas. 

 

2.2 Dar ciência expressa ao candidato, que necessitar de tempo 

adicional para realização das provas, de que poderá requerê-lo, com 

justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área 

de sua deficiência, no prazo estabelecido no edital do concurso. 

 

2.3 Solicitar ao candidato portador de deficiência que informe a 

utilização de prótese ou aparelho que, a critério dos organizadores 

do concurso, possa ensejar a necessidade de verificação do sistema de 

segurança do concurso. 

 

2.4 Dar ciência ao candidato, antes da realização do concurso, das 

condições especiais que lhe serão oferecidas. 

 

3. Aplicação de provas 

 

3.1 O local de realização de provas deverá oferecer condições de 

acessibilidade aos candidatos portadores de deficiência, segundo as 

peculiaridades dos inscritos. 

 

3.2 O pessoal responsável pela aplicação das provas e da segurança do 

concurso deve ser orientado, previamente, sobre o tratamento a ser 

dispensado aos candidatos portadores de deficiência, de modo a evitar 

constrangimentos; 

 

3.3 Ainda que o candidato portador de deficiência não tenha optado 

por sala especial ou condições diferenciadas, a organização do 

concurso deverá fornecer aos responsáveis pela aplicação das provas 

dados, estritamente o que for necessário para a segurança, relativos 

a referidos candidatos inclusive sua localização nas salas comuns; 

 

3.4 Ao identificar os candidatos, os responsáveis pela aplicação das 

provas devem usar de discrição e todos os procedimentos de segurança 

serão utilizados antes do início das provas, salvo situações 

excepcionais detectadas no curso de sua aplicação. 

 

3.5 Orientar o pessoal responsável pela aplicação do concurso a 

respeito do tratamento que deve receber o portador de deficiência, 

tenha ou não requerido condições diferenciadas, de modo a evitar-lhe 
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constrangimentos durante a realização do certame. 

 

3.6 Na hipótese em que a realização das provas dependa da intervenção 

de terceiros, deverão ser utilizados meios - como a gravação, por 

exemplo - que permitam recuperar com segurança, para efeito de 

recurso, as informações passadas ao candidato e suas respostas às 

questões formuladas. 

 

4. Do resultado - A publicação do resultado final do concurso será 

feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os 

candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 

somente a pontuação destes últimos. 

 

5. Avaliação do candidato 

 

5.1 - Equipe multiprofissional - O órgão responsável pela realização 

do concurso deverá ter a assistência de equipe multiprofissional 

composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das 

deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais 

integrantes da carreira almejada pelo candidato, de modo a permitir a 

correta avaliação do candidato portador de deficiência aprovado, no 

que se refere a suas potencialidades e à adequação do meio ambiente 

de trabalho que deverá executar. 

 

5.2 Da avaliação e do recurso - A avaliação, no sentido de estar o 

candidato apto ou não ao exercício do cargo ou emprego, deverá ser 

fundamentada com clareza, propiciando-se ao aprovado a oportunidade 

de dela recorrer em caso de inconformismo. 

 

5.3 Local da avaliação - O ambiente escolhido para a avaliação do 

candidato deverá ser amplamente acessível e contar com indicações 

seguras de localização, evitando-se que o candidato, principalmente 

portador de deficiência, seja prejudicado por excesso de procura ou 

por eventual atraso. 

 

 
 

Instrução Normativa/MTE nº 20, de 26.01.01 

 
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pela Fiscalização do Trabalho no exercício da atividade 
de fiscalização do trabalho das pessoas portadoras de deficiência. 
Resolve: 
.......................................................................................................................... 
Art. 2º Caracteriza relação de emprego a inserção no mercado de trabalho da pessoa portadora de 
deficiência, sob as modalidades de colocação competitiva e seletiva.  
 

Art. 3º Colocação competitiva é a contratação efetivada nos termos da legislação trabalhista e 

previdenciária que não exige a adoção de procedimentos especiais para a sua concretização, ressalvada 

a utilização de apoios especiais.  

 
Art. 4º Colocação seletiva é a contratação efetivada nos termos da legislação trabalhista e 
previdenciária, que em razão da deficiência, exige a adoção de procedimentos e apoios especiais para 
sua concretização.  
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Art. 5º Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para viabilizar a contratação e o 
exercício da atividade laboral da pessoa portadora de deficiência, tais como: jornada variável, horário 
flexível, proporcionalidade de salário, adequação das condições e do ambiente de trabalho e outros.  
Art. 6º Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e as ajudas técnicas, entre outros 
elementos que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais 
ou mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as suas limitações.  
 
Art. 7º Não constitui relação de emprego o trabalho da pessoa portadora de deficiência realizado em 
oficina protegida de produção, desde que ausentes os elementos configuradores da relação de emprego, 
ou em oficina protegida terapêutica.  
 
Art. 8º Considera-se oficina protegida de produção a unidade que observar as seguintes condições:  
I - que suas atividades laborais sejam desenvolvidas mediante assistência de entidades públicas e 

beneficentes de assistência social; 

II - que tenha por objetivo o desenvolvimento de programa de habilitação profissional, com currículos, 

etapas e diplomação, especificando o período de duração e suas respectivas fases de aprendizagem, 

dependentes de avaliações individuais realizadas por equipe multidisciplinar de saúde; 

III - que as pessoas portadoras de deficiência participantes destas oficinas não integrem o quantitativo 

dos cargos previsto no art. 10 desta Instrução; e 

IV - que o trabalho nelas desenvolvido seja obrigatoriamente remunerado.  

 
Art. 9º Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade assistida por entidade pública ou 
beneficente de assistência social e que tenha por objetivo a integração social, mediante atividades de 
adaptação e capacitação para o trabalho.  
 
Art. 10º O AFT verificará, mediante fiscalização direta ou indireta, se a empresa com cem ou mais 
empregados preenche o percentual de 2 a 5 por cento de seus cargos com beneficiários reabilitados da 
Previdência Social ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção:  
I até duzentos empregados, dois por cento; 

II de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento; 

III de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou 

IV mais de mil empregados, cinco por cento.  

§ 1º Para efeito de aferição dos percentuais dispostos neste artigo, será considerado o número de 
empregados da totalidade dos estabelecimentos da empresa.  
§ 2º Os trabalhadores a que se refere o caput poderão estar distribuídos nos diversos estabelecimentos 
da empresa ou centralizados em um deles.  
§ 3º Cabe ao AFT verificar se a dispensa de empregado, na condição estabelecida neste artigo, foi 
suprida mediante a contratação de outra pessoa portadora de deficiência, nos termos do art. 36, § 1º do 
Decreto nº 3.298, de 1999.  
 
Art. 11º Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o conjunto de ações utilizadas para 
possibilitar que a pessoa portadora de deficiência adquira nível suficiente de desenvolvimento 
profissional para ingresso ou reingresso no mercado de trabalho.  
 
Art. 12º Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que esteja capacitada 
para o exercício da função mesmo não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação.  
 
 

Portaria/MPOG nº 08, de 23.01.01 

 
Resolve: 
Estabelecer critérios para realização de estágios em  órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional que tenham condições de proporcionar 
experiência prática na linha de formação, fixando em 5% das vagas o quantitativo destinado a 
estudantes portadores de deficiência.  
 
 

Portaria nº 604, de 01.05.00 

 
Resolve: 
Instituir, no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho, os Núcleos de Promoção da Igualdade de 
Oportunidades e de Combate à Discriminação, encarregados de coordenar ações de combate à 
discriminação em matéria de emprego e profissão. 
.......................................................................................................................... 
Art. 2º - Compete aos Núcleos: 
......................................................................................................................... 
V - manter cadastro, através de banco de dados, da oferta e demanda de emprego para portadores de 
deficiência, com vistas ao atendimento da cota legal nas empresas 

Lei 9.867, de 10.11.99 

 
EMENTA: Dispõe sobre a criação e o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando à integração 
social dos cidadãos, conforme especifica. 
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Art. 1o As Cooperativas Sociais, constituídas com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem 
no mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da comunidade em 
promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos, e incluem entre suas atividades: 
I – a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; e 
II – o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de serviços. 
................................................................................................................... 
Art. 3o Consideram-se pessoas em desvantagem, para os efeitos desta Lei: 
I – os deficientes físicos e sensoriais; 
II – os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de acompanhamento psiquiátrico 
permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos; 
 
 

Decreto nº 3.000, de 26.03.99 

(art. 39 - VI e art. 80 § 3º) 

 
EMENTA: Regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
............................................................................................................. 
Art. 39º. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:  
VI - os valores recebidos por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e auxílio, quando 
decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de entidades de previdência privada (Lei 
nº 8.687, de 20 de julho de 1993, art. 1º);  
......................................................................................................................... 
Art. 80º. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos 
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º, inciso II, alínea " a "). 
 
§ 3º Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente físico ou 
mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento efetuado a entidades 
destinadas a deficientes físicos ou mentais.  
 
 

 
Portaria/MPT nº 375, de 7.10.99 

(modificada pelas portarias nº 436, de 18 de novembro de 1999 e nº 60 , de 09 de março de 2001) 
 

Constitui Comissão Mista de Estudos composta por representantes do MPT, MTE, INSS, 

CORDE e FEBRABAN, com vistas a definir políticas de atuação em procedimentos que 

objetivem promover a integração nos locais de trabalho, a qualificação profissional e o 

acesso, de preferência, direto ao mercado de trabalho de trabalhadores portadores de 

deficiência física. 

 

 

Portaria/MTE nº 772, de 26.08.99 

 
Dispõe sobre a caracterização da relação de trabalho da pessoa portadora de deficiência com o tomador 
de serviços. 
 
Art. 1º - O trabalho da pessoa portadora de deficiência não caracteriza relação de emprego com o 
tomador de serviços, se atendidos os seguintes requisitos: 
I - Realizar-se com a intermediação de entidade sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e de 
comprovada idoneidade, que tenha por objetivo assistir ao portador de deficiência; 
 
II - A entidade assistencial intermediadora comprovar a regular contratação dos portadores de 
deficiência nos moldes da Consolidação da Leis do Trabalho; 
 
III - O trabalho destinar-se a fins terapêuticos, desenvolvimento da capacidade laborativa reduzida 
devido a deficiência, ou inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho; 
 
IV - Igualdade de condições com os demais trabalhadores, quando os portadores de deficiência 
estiverem inseridos no processo produtivo da empresa. 
 
§ 1º - O trabalho referido neste artigo poderá ser realizado na própria entidade que prestar 
assistência ao deficiente ou âmbito da empresa que para o mesmo fim celebrar convênio ou 
contrato com a entidade assistencial. 
 
§ 2º O período de treinamento visando a capacitação e inserção do portador de deficiência no mercado 
de trabalho não caracterizará vínculo empregatício com o tomador ou com a entidade sem fins 
lucrativos, de natureza filantrópica, se inferior a seis meses. 
 
 

Instrução Normativa/SRF nº 65, de 05.12.96 

 
Dispõe sobre a dedutibilidade de despesas com instrução, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas 
para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na declaração de ajuste 
anual das pessoas físicas. Aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas. 
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Lei nº 8.687, de 20.07.93 

 
EMENTA: Retira da incidência do Imposto de Renda benefícios percebidos por deficientes mentais. 
 
Art. 1º Não se incluem entre os rendimentos tributáveis pelo Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza as importâncias percebidas por deficientes mentais a título de pensão, 
pecúlio, montepio e auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência 
social ou de entidades de previdência privada.  
Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei, considera-se deficiente mental a pessoa que, 
independentemente da idade, apresenta funcionamento intelectual subnormal com origem durante o 
período de desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo.  
 
Art. 2º A isenção do Imposto de Renda conferida por esta lei não se comunica aos rendimentos de 
deficientes mentais originários de outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos 
benefícios referidos no artigo anterior.  
 
 

Lei nº 8.686, de 20.07.93. 
 
EMENTA: Dispõe sobre o reajustamento da pensão especial aos deficientes físicos portadores da 
Síndrome de Talidomida, instituída pela Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982. 
 

 
Lei nº 8.666, de 21.06.93 

 
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências. 
.......................................................................................................................... 
Art. 24º. É dispensável a licitação: 
.......................................................................................................................... 
XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de 
comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Admininistração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado. (Inciso incluído pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

 
 

Lei nº 8.213, de 24.07.91 

(Subseção II - art. 89, 90, 91, 92 e 93) 
 
Lei referida na temática Assistência e Seguridade Social. 
.......................................................................................................................... 
Art. 93º. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por 
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
I - até 200 empregados ....................... 2% 

II - de 201 a 500 ............................ 3% 
III - de 501 a 1.000 ......................... 4% 
IV - de 1.001 em diante ...................... 5% 
§ 1º. A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado ao final de contrato por prazo 
determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só 
poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. 
§ 2º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatística sobre o total de 
empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando 
solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. 
 
 

Decreto nº 129, de 22.05.91 

 
Promulga a Convenção nº 159, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Reabilitação 
Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes. 
PARTE I 
Definições e Campo de Aplicação 
Art. 1º - Para efeitos desta Convenção, entende-se por "pessoas deficientes" toda a pessoa cujas 
possibilidades de conseguir e manter um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente 
comprovada. 
Para efeitos desta Convenção, todo o País Membro deverá considerar que a finalidade da reabilitação 
profissional é a de permitir que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e progrida no 
mesmo, e que se promova, assim, a integração ou a reintegração dessa pessoa na sociedade. 
Todo o País Membro aplicará os dispositivos desta Convenção através de medidas adequadas às 
condições nacionais e de acordo com a experiência (costume, uso e hábitos) nacional. 
As proposições desta Convenção serão aplicáveis a todas as categorias de pessoas deficientes 
 
PARTE II 
Princípios da Política de Reabilitação Profissional e 
Emprego para Pessoas Deficientes 
......................................................................................................................... 
Art. 3º - Essa política deverá ter por finalidade assegurar que existem medidas adequadas de 
reabilitação profissional ao alcance de todas as categorias de pessoas deficientes e promover 
oportunidades de emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho. 
 
Art. 4º - Essa política deverá ter como base o princípio de igualdade de oportunidades entre os 
trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em geral. Dever-se-á respeitar a igualdade de 
oportunidades e de tratamento para as trabalhadoras deficientes. As medidas positivas especiais com a 
finalidade de atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento entre os trabalhadores 
deficientes e os demais trabalhadores, não devem ser vistas como discriminatórias em relação a estes 
últimos. 
.......................................................................................................................... 
PARTE III 
Medidas em Nível Nacional para o Desenvolvimento de Serviços de Reabilitação Profissional e 
Emprego para Pessoas Deficientes 
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Art. 7º - As autoridades competentes deverão adotar medidas para proporcionar e avaliar os serviços de 
orientação e formação profissional, colocação, emprego e outros semelhantes, a fim de que as pessoas 
deficientes possam obter e conservar um emprego e progredir no mesmo; 
sempre que for possível e adequado, serão utilizados os serviços existentes para os trabalhadores em 
geral, com as adaptações necessárias. 
 
Art. 8º - Adotar-se-ão medidas para promover o estabelecimento e desenvolvimento de serviços de 
reabilitação profissional e do emprego para pessoas deficientes na zona rural e nas comunidades 
distantes. 
 

 
 

Lei nº 8.112, de 11.12.90 

(art. 5º § 2º; art.98 § 2º e 3º; art.217- I e) 
 
EMENTA: dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da união, das autarquias e das 
fundações publicas federais.  
.......................................................................................................................... 
 Art. 5º “........................................................................................................... 
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; 
para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”. 
.......................................................................................................................... 
Art. 98º – “....................................................................................................... 
§ 2º - Também será concedida horário especial ao servidor portador de deficiência, quando 
comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário”. 
∗ § 2º acrescentando pela Lei nº9.527, de 10.12.1997 (DOU de 11.12.1997), em vigor desde a 

publicação). 
 
§ 3º - As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjugue, filho ou 
dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na 
forma do inciso II do art. 44. 
∗ § 3º acrescentando pela Lei nº 9.527, de 10.12.1997, em vigor desde a publicação). 
 
Art. 217º - São beneficiários das Pensões: 
I - Vitalícia: 
......................................................................................................................... 

e)  A pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam 
sob a dependência econômica do servidor. 

 
 
 

Lei nº 7.853, de 24.10.89 

 (regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 20.12.1999) 

 
Lei referida na temática Acessibilidade. 
........................................................................................................................ 
Art. 2º “......................................................................................................... 
III - na área da formação profissional e do trabalho: 
a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, 

inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; 

b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo 
parcial, destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; 
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas 
portadoras de deficiência; 
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das 
pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que 
regulamente a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, 
nelas, das pessoas portadoras de deficiência; 
 
 

Decreto nº 62.150, de 19.01.68  

 
EMENTA: Promulga a Convenção nº 111 da OIT sobre discriminação em matéria de emprego e 

profissão. 

 
Art. 1º1. Para fins da presente convenção, o termo "discriminação" compreende:  
a) Toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, côr, sexo, religião, opinião política, 
ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão;  
b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade 
de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser especificada pelo 
Membro Interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e 
trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados.  
2. As distinção, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado 
emprego não são consideradas como discriminação.  
3. Para os fins da presente convenção as palavras "emprego" e "profissão" incluem o acesso à formação 
profissional, ao emprego e às diferentes profissões, bem como as condições de emprego.  
 
 
 
 
4.2 ESTADUAL 
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Lei nº 10.553, de 08.01.91 

 
EMENTA: Dispõe sobre a reserva de cargos e empregos públicos civil para as pessoas 
portadoras de deficiência e dá outras providências. 

 

Lei nº 8.903, de 12/ 81 

 
EMENTA: Dispõe sobre condições para ingresso de portadores de deficiência física ou limitação 
sensorial no serviço público, e dá outras providências. 
 
 
 
5. SAÚDE 
 
5.1 FEDERAL 
 
 

Portaria Ministerial/ MS nº 1060 de 5.2.02 
 

Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. 
 

 

Medida Provisória nº 2.097, de 21.06.01 

( altera a Lei nº 9.656 de 03.06.1998) 
 
EMENTA: altera a lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de 
assistência à saúde e da outras providencias.  
......................................................................................................................... 
Art.14º - Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, 
ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde (NR). 
 

 

Portaria/MS nº 818 de 05.06.01 

 
EMENTA: Dispõe sobre a criação de mecanismos para a organização e implementação de Redes 
Estaduais de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física. 

Resolve: 
....................................................................................................................... 
Art. 2º “.......................................................................................................... 
 
§ 1° As Redes Estaduais de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física, de que trata este 

Artigo, serão integradas por: 

 

a-Serviços de Reabilitação Física - Primeiro Nível de Referência Intermunicipal; 

 

b-Serviços de Reabilitação Física - Nível Intermediário; 

 

c-Serviços de Referência em Medicina Física e Reabilitação; 

 

d-Leitos de Reabilitação em Hospital geral ou Especializado”. 

 

 
 

Resolução/CNS nº 206, de 05.12.96 

 
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Sexagésima Primeira Reunião Ordinária, realizada 
nos dias 04 e 05 de dezembro de 1996, no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pela Lei 8.080, de 19.09.1990, e pela Lei 8.142, de 28.12.1990, considerando: 
• A necessidade de atenção integral à pessoa portadora de deficiência no âmbito do SUS; 
• Que a atenção básica dispõe de procedimentos de promoção à saúde, prevenção e detectação 

precoce de deficiências; 
• Que historicamente as instituições filantrópicas têm participado e desenvolvido essas ações junto à 

comunidade; 
• O número elevado de pessoas portadoras de deficiências que necessitam destes serviços constante 

na tabela de procedimentos ambulatorias AVEIAM; e 
• Que estes procedimentos são de exclusividade dos prestadores públicos, resolve: 
Determinar que os procedimentos relativos a Educação em Saúde, atendimento em grupo executado 
por profissionais de nível superior e visita domiciliar, voltados para o atendimento à pessoa portadora 
de deficiência, sejam também prestados por profissionais de saúde vinculados às entidades 
filantrópicas. 
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Portaria nº 146 de 14.10.93 

 
Estabelece normas gerais para a concessão de órteses e próteses através da assistência ambulatorial. 
 
 

Portaria/SNAS nº 304, de 02.07.92 

 
Modifica a Portaria 237, de 13.02.1992, que dispõe sobre normas de funcionamento dos serviços de 
saúde para atendimento da Pessoa Portadora de Deficiência - PPD no sistema Único de Saúde.   

 

 

Portaria/SNAS nº 305, de 02.07.92 

 
Modifica a portaria no 204, de 26.12.1991, que dispõe sobre a inclusão do tratamento de reabilitação no 
SIH-SUS. 
 
 

Lei nº 7.853, de 24.10.89  

 
Lei referida na temática Acessibilidade. 
Art 2º - “......................................................................................................... 
II - na área da saúde: 
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento 
genético, ao acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, 
à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do 
metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de 
deficiência; 
b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de 
tratamento adequado a suas vítimas; 
c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; 
d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e 
privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados; 
e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; 
f) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, 
desenvolvidos com a participação da sociedade e que lhes ensejem a integração social”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 ESTADUAL 

 

Instrução normativa nº 002/94 

 
Aprova o Regulamento referente ao atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência em 
Núcleos/Centros de Reabilitação. 
 
 

Portaria nº 063-A/ SES 

 
Assegura a permanência de acompanhante nas internações hospitalares da Rede do SUS-PE.  

 
 

Portaria nº 203-A/ SES 

 
Garante prioridade nas marcações de consultas, exames e no atendimento nas Unidades 
Ambulatoriais e Hospitalares da Rede do SUS-PE. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


