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RESUMO 

Este estudo pretende demonstrar que os principais argumentos contrários utilizados 

para retardar o processo de inclusão das pessoas com deficiência no trabalho não 

se sustentam nos dias atuais. 

Iniciando pela trajetória das pessoas com deficiência na história da humanidade e no 

Brasil, o estudo analisa o cenário atual do debate da lei de cotas e os grandes 

números nacionais existentes, concluindo que é possível garantir o respeito à “Lei de 

Cotas” e o trabalho das pessoas com deficiência, com garantia de direitos 

trabalhistas e previdenciários. 

 

 

Palavras-chave: Deficiência, Trabalho, Lei de Cotas 

 

 

ABSTRACT 

"Law of Quotas" for the working of disabled people - an analysis and foundation of 

the main favorable and contrary arguments to the fulfillment of this law. 

This study intend to evidence that the main contrary arguments used to retard the 

inclusion process of disabled people at working do not hold up nowadays. 

The study initiates by the trajectory of disabled pleople in the history of humanity and 

in the history of Brazil. It analysis the current scenario of the "Law of Quotas" debate, 

and also analysis the large existing national numbers, and concludes that it is 

possible to ensure the respect for the "Law of Quotas" and for the working of disabled 

people, ensuring their labor and pension rights. 

 

 

Key words: 
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1 APRESENTAÇÃO   

Este estudo pretende contribuir para a “desconstrução” da principal barreira que 

ainda retarda o pleno emprego das pessoas com deficiência nas empresas públicas 

e privadas brasileiras. 

Esta barreira se apresenta de forma oculta, mas presente na formação das pessoas, 

que desde o nascimento vão sendo socializadas/educadas com aprendizado 

preconceituoso sobre a deficiência e chegam na vida adulta com um preconceito 

cultural fazendo parte de seus valores, que vão se manifestando nos espaços 

sociais, nos órgãos públicos, na mídia, nas relações de trabalho, entre os 

operadores do direito, etc. Por sua vez, o preconceito e a discriminação em relação 

à deficiência impactam negativamente também nas definições de políticas públicas e 

decisões da iniciativa privada para promover a plena inclusão na vida social e 

profissional deste segmento populacional. 

Acompanhando a movimentação das últimas duas décadas em torno dos embates 

relacionados à chamada “lei de cotas” é possível identificar alguns argumentos 

frequentemente utilizados para justificar o seu descumprimento, mas quando 

analisados à luz do conhecimento adquirido atualmente pela sociedade brasileira 

percebe-se que são facilmente refutados. 

Enquanto ocorria a formatação deste projeto foi realizada uma pesquisa exploratória 

com 7 pessoas que têm larga experiência na discussão da deficiência e trabalho, 

perguntando: “caso fosse conduzir esta pesquisa que caminho trilharia?”. Diante da 

mesma pergunta recebi 12 respostas diferentes, bem fundamentadas, como a 

demonstrar que não existe uma receita pronta para esta questão. Mas viam 

caminhos diferentes como solução. 1 

Essa discussão será realizada em cinco tópicos que são:  

Metodologia 

                                                             
1
 Os entrevistados foram 3 consultores de inclusão, dois empresários, sendo um do ramo industrial e 

o outro da área de serviços, uma assessora para assuntos de inclusão de um dos maiores sindicatos 

do país e uma coordenadora estadual de um órgão público voltado para a intermediação de mão-de-

obra de trabalhadores com deficiência. Todos os entrevistados já haviam dado sinais que tinham 

comprometimento com a inclusão.  
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Neste capítulo são indicados os caminhos trilhados para identificar os principais 

argumentos contrários ao cumprimento da lei de cotas e as fontes escolhidas para 

contra-argumentação. Para a base do estudo, além da leitura de livros, teses, 

dissertações, revistas especializadas e matérias jornalísticas sobre a questão foi 

necessário localizar e analisar fontes públicas e privadas.  

Os registros públicos selecionados vêm pelo Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, pelo 

Ministério da Previdência Social - MPS, pelo Sistema Nacional de Emprego – SINE, 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. Já os 

registros privados chegam das representações empresariais e sindicais, além de 

resultados de consultorias, etc. 

A maior parte das escolhas são frutos de uma experimentação de enfrentamento do 

descumprimento da lei de cotas em Osasco e região iniciada na década passada, 

onde a ideia de que a lei não tinha como ser cumprida já "contaminava" os órgãos 

fiscalizadores, os órgãos públicos de intermediação de mão de obra, o poder 

judiciário, a representação empresarial e sindical e também os meios de 

comunicação.  

Desta forma a linha de raciocínio em defesa da lei adotada naquela região é 

desenvolvida neste estudo, demonstrando que os mesmos argumentos continuam 

em todos os lugares mas podem ser enfrentados com as mesmas respostas. 

A questão da deficiência no túnel do tempo 

Optei por fazer uma viagem pelo túnel do tempo da história da humanidade 

identificando como os nossos ancestrais pré-históricos lidavam com a questão.  

Busquei registros da relação da sociedade com a deficiência no antigo Egito, na 

Grécia, em Roma Antiga e nos apontamentos da era cristã. A conduta dos povos de 

permitir a morte sumária ao nascer tem uma relação direta com os preconceitos 

culturais que as sucessivas gerações vão assimilando. Mas a sociedade foi 

avançando para rejeitar a morte, embora, no começo, ainda segregando, para 

depois atingir um estágio cultural que passou pela integração social e caminha em 

direção à inclusão social, principalmente com os movimentos políticos destas 

pessoas após a 2ª Guerra Mundial. 

A questão da deficiência no território brasileiro  
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Após a discussão do capítulo anterior, a pesquisa vai acompanhar a situação 

brasileira. A partir do século XVI, com o início da ocupação e da colonização temos 

mais informações sobre o tipo de acolhimento social oferecido às pessoas com 

deficiência, seja escravizado, seja indígena ou imigrante que aqui construíram o 

desenvolvimento do país.  

Iremos conferir a evolução da movimentação política das pessoas com deficiência 

para exigir o protagonismo de suas reivindicações que cunharam o lema “nada 

sobre nós, sem nós”, e os avanços conquistados na legislação, até os dias de hoje. 

As discussões atuais sobre a Lei de Cotas 

Para alicerçar o estudo busquei conteúdos em cinco publicações que têm relação 

próxima com as ideias em discussão. A primeira (PASTORE, 2000) prepara as 

bases do arsenal utilizado por setores do empresariado para tentar desqualificar a lei 

de cotas; a segunda (JAIME e CARMO, 2005) é fruto do convencimento de dois 

auditores fiscais que ousaram fazer a lei ser cumprida; a terceira (BAHIA, 2009) e a 

quarta (GARCIA, 2010) mostram a dedicação de dois pesquisadores, que passaram 

a conviver com deficiência, e buscam respostas para ampliar a participação 

profissional com qualidade de pessoas com deficiência; a última (GIL, 2012) 

demonstra que antes de existir a lei de cotas, o SENAI já capacitava pessoas com 

deficiência para a indústria paulista, desde a década de 1950. 

A fundamentação das críticas aos quatro argumentos contrários à lei de cotas 

Abriremos o capítulo discutindo a forma como foi tratada a lei por quem deveria 

fiscalizá-la, omitindo-se durante mais de uma década, abrindo caminho para que 

fosse combatida ferozmente por parcela do empresariado que tenta refutá-la 

atribuindo a imagem da pessoa com deficiência como incapaz de competir com 

igualdade, ou de até mesmo comprometer o desenvolvimento das empresas caso 

fossem contratadas, o que é um argumento fantasioso. 

Este capítulo pode ser considerado o ponto central do estudo porque nele estão 

elencados os quatro argumentos contra a lei de cotas, que são:  

a) Não há pessoas com deficiência em número suficiente para ocupar as vagas 

previstas na lei de cotas. 



16 
 

b) A formação destas pessoas é incompatível com as necessidades do mercado 

de trabalho. 

c) As pessoas com deficiência preferem o Benefício de Prestação Continuada 

da Assistência Social – BPC em vez de disputar as vagas do trabalho formal. 

d) Em muitos postos de trabalho há riscos que são proibitivos para as pessoas 

com deficiência. 

Pretendo analisar a fundamentação destas argumentações com dados primários e 

secundários produzidos pelo setor público e privado, com objetivo de conferir se a 

justificativa para o não cumprimento da lei de cotas tem sustentação ou é lastreada 

por mitos ou preconceito cultural das pessoas que tomam decisões no mundo do 

trabalho. 
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2 INTRODUÇÃO 

O trabalho tem uma importância fundamental na vida das pessoas. De cada 3 

pessoas que estão ocupadas em alguma atividade no Brasil, pelo menos 2 

trabalham como empregadas na iniciativa privada ou no setor público. O Censo do 

IBGE 2010 aponta que as pessoas com deficiência estão inseridas nas várias 

ocupações, mas têm no trabalho como empregados com carteira de trabalho 

assinada ou não, sua principal ocupação.  

A partir de minha experiência pessoal em relação ao assunto, escolhi dados 

primários e secundários produzidos pelo setor público e privado para analisar os 

principais argumentos corriqueiramente utilizados para “justificar” ou “enfrentar” o 

descumprimento da lei de cotas, que se apresentam fortemente lastreados por mitos 

e preconceito cultural, deixando em segundo plano ou mesmo ignorando 

informações objetivas a favor do respeito à lei. 

Não foi por coincidência que busquei na literatura referências históricas sobre a 

evolução do entendimento e aceitação da deficiência nas várias sociedades, desde 

a pré-história à chegada do século XXI. Parti da intuição de que o preconceito 

cultural aprendido e, transmitido de geração a geração, ainda é o principal 

determinante nas decisões e encaminhamentos sobre a questão no mundo do 

trabalho. Mas esta associação é rara na literatura. 

No início do estudo estava diante e um desafio espinhoso: associar preconceito 

cultural e trabalho, porque as pessoas ao ocupar posições sociais das mais diversas 

continuam com seus preconceitos, mas evitam assumi-los publicamente. Caso 

conseguisse refutar os argumentos utilizados para dificultar o direito ao trabalho às 

pessoas com deficiência, qual outra explicação ainda restaria para justificar as não 

contratações, se não o preconceito? 

Nos textos produzidos por organismos internacionais como a Organização das 

Nações Unidas – ONU e a Organização Mundial da Saúde – OMS na virada do 

milênio, busquei a convicção de que a deficiência faz parte da condição humana e 

está presente em todos os países. 

Das estatísticas brasileiras trouxe como testemunho os resultados dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010 que comprovam que a maioria absoluta da população 

não nasce com a deficiência, mas a adquire ao longo da vida. 
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Recorri a uma experimentação empírica utilizada de 2001 a 2013 para fazer valer o 

cumprimento da lei de cotas em Osasco e região. Lá ainda ocorrem esforços de 

aproximação de alguns órgãos públicos, sindicatos, empresas, entidades 

especializadas que atuam com pessoas com deficiência inseridas nas regras da lei 

de cotas, para diminuir as barreiras atitudinais.  

Como resultado o número de empresas que passaram a cumprir a lei saltou de 12 

para 543 registros e pelo lado dos trabalhadores partiu-se de 601 inseridos em 2001 

para 11.348 inclusões em 2013, de acordo com a Gerência Regional do Trabalho e 

Emprego (GRTE) de Osasco. Estudo realizado em conjunto com a GRTE e o 

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região indicou que o índice médio de 

cumprimento da lei de cotas em cerca de cem empresas do setor oscilou de 87,6%, 

em 2013 para 98,9%, em 2014. Em dezembro daquele ano 62,6% das empresas 

pesquisadas já cumpriam integralmente a lei de cotas comprovando que a inclusão 

traz benefícios a todas as partes envolvidas. 

A evolução destes resultados está associada ao interesse da fiscalização local em 

cumprir o seu papel no tocante à lei de cotas, e à busca de respostas objetivas a 

quatro justificativas contrárias à efetividade da lei, que pretendo analisar. 

A primeira resistência: “não há pessoas com deficiência em número suficiente para 

ocupar as vagas previstas na lei de cotas”, presente no contexto de publicações 

como Pastore (2000) e largamente utilizada até os dias de hoje, é refutada quando 

se confrontam as informações dos Censos 2000 e 2010 frente aos registros de 

trabalhadores com deficiência inseridos pela fiscalização trabalhista ou por 

trabalhadores com deficiência declarados pelas empresas nas RAIS de 2007 a 

2013. As diferenças são gritantes e irrefutáveis. 

Várias empresas de Osasco e região tentavam justificar nos anos 2002 e 

subsequentes que não existiam pessoas com deficiência para serem contratadas. 

Esta desculpa ocorreu após o fato da então Subdelegacia Regional do Trabalho de 

Osasco (hoje GRTE-Osasco) expedir um comunicado para cerca de mil endereços 

de empresas com cem ou mais trabalhadores da região para que provassem que 

estavam cumprindo a lei de cotas. Como parceiro da ação, enquanto dirigente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, percebi as dificuldades do próprio 

órgão público em ter acesso aos registros de empresas e trabalhadores sobre sua 

jurisdição para iniciar a malha da fiscalização. Vencida esta etapa e diante da 
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argumentação das empresas, os primeiros indicadores do Censo 2000 sobre 

pessoas com deficiência com 15 anos ou mais e pessoas com deficiência ocupadas, 

com a mesma faixa etária, foi suficiente para fazer desaparecer aquele tipo de 

desculpa, frente à enorme diferença dos números em discussão. 

Na época documentamos estes dados regionais comparando a situação em cada 

um dos 15 municípios abrangidos pela então Subdelegacia Regional do Trabalho e 

Emprego de Osasco e as informações passaram a ser de conhecimento da 

comunidade local (CLEMENTE, 2003, p. 36). 

A partir desse momento surge outro argumento contrário à contratação: “os níveis de 

escolaridade e formação destas pessoas são incompatíveis com as necessidades do 

mercado de trabalho”. 

Novamente os resultados sobre escolaridade das pessoas com deficiência 

apontados no Censo 2000 derrubaram aquele argumento porque havia quantidade 

destas pessoas com ensino médio e superior completo, em número muitas vezes 

superior ao total de vagas que comportavam a lei de cotas naquela região. Outro 

fato que ajudou a vencer resistências no tocante a “escolaridade” é que grandes 

empresas passaram a assimilar as contratações, comprovando que não estava 

havendo prejuízos em seus sistemas de qualidade ou de certificação. 

Estávamos no ano de 2003 e àquela altura ainda não havia registros disponíveis no 

Ministério do Trabalho (nem local, nem nacional) que indicasse o perfil de 

escolaridade das pessoas com deficiência que estavam sendo contratadas. 

Acompanhando a movimentação nacional pelo respeito à lei de cotas já nos anos 

2013, percebemos que a associação entre escolaridade/nível de instrução e 

ocupação de vagas continua presente nos meios de comunicação, nas mesas de 

negociações, em decisões do judiciário, em teses de mestrado e doutorado, etc., 

demonstrando um desconhecimento generalizado de informações que deveriam ser 

de domínio público. 

A terceira afirmação para justificar as não contratações é baseada na tese de que 

“quem poderia ocupar as vagas da lei de cotas prefere receber o Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social – BPC em vez de tentar ingressar no 

trabalho formal”. 
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Para responder a este questionamento levantamos informações de escolaridade das 

pessoas com deficiência incluídas no trabalho formal (disponíveis apenas a partir a 

RAIS 2007), do perfil de escolaridade dos beneficiários do BPC – pessoas com 

deficiência, disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, e os resultados práticos da iniciativa legal que passou a permitir que estes 

beneficiários pudessem participar do mercado de trabalho ou de programas de 

aprendizagem. Tive a oportunidade de testar este raciocínio durante dois momentos 

diferentes, debatendo o assunto em Comissões temáticas na Câmara dos 

Deputados em 2011 e em 2013. 

Os indicadores apontam que estão em extinção as vagas para pessoas analfabetas 

(tendo deficiência ou não), mas no caso especifico de pessoas com deficiências que 

recebem o BPC, mesmo que tenham curso superior completo, continuam ignoradas 

em seu potencial de trabalho. Isto demonstra que o cruzamento de registros públicos 

é fundamental para comprovar a inconsistência deste tipo de argumentação. 

A quarta justificativa (argumento) para a não contratação que ganha força à medida 

que os três argumentos anteriores não se sustentam mais, é: “Em muitos postos de 

trabalho há riscos que são proibitivos para as pessoas com deficiência”. 

Para comprovar a existência dos debates em torno desta afirmação, localizei 

decisões judiciais utilizando este raciocínio e documento da CNI “101 propostas para 

a modernização trabalhista”, que estava na mídia e nos gabinetes de deputados 

alimentando Emendas de projetos em tramitação para descaracterizar o objetivo 

original da lei de cotas. 

Para responder estas afirmações localizei informações produzidas no próprio 

“Manual de Inclusão de Pessoas com Deficiência”, editado pelo MTE em 2007; na 

“Nota Técnica 185/2013”, apresentada por equipe de auditoria fiscal do MTE à 

Relatora do Projeto da Lei Brasileira da Inclusão que estava em tramitação 

“carregando” Emendas parlamentares originárias das 101 Propostas da CNI; além 

de estudo sobre inclusão de trabalhadores com deficiência na indústria da 

construção pesada no Estado de São Paulo e pesquisa sobre presença de 

trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico de Osasco e região. Em ambos 

os casos os riscos considerados para a execução das atividades são grandes, mas 

as inclusões aumentam ano a ano, o que também derruba este tipo de 

argumentação. 
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A estratégia de selecionar fontes que indicam desconexão entre as reais 

potencialidades das pessoas com deficiência para o trabalho formal e as insistentes 

argumentações contrárias apontaram para a relação de registros, como os da 

Reabilitação Profissional, já que parte dos acidentados do trabalho que podem 

ocupar as vagas da lei de cotas na condição de reabilitados não tinham nenhuma 

deficiência quando ingressaram nas empresas. Este aspecto da lei de cotas já 

vigora no Brasil desde 1960, e não apenas a partir de 1991. Para aqueles que 

alegam não saber onde encontrar pessoas com deficiência, o próprio local de 

trabalho é um dos grandes geradores, representando em volume a 3ª causa de 

registros. 

Outras provas que revelam o desconhecimento sobre deficiência e trabalho vêm de 

resultados das pesquisas Ethos 2010 e Instituto I.Social 2014, onde tanto a direção 

das empresas pesquisadas quanto os profissionais de recursos humanos 

reconhecem que não estão preparados para lidar com o assunto, mas palpitam que 

“falta qualificação para as pessoas com deficiência trabalharem”. 

O repertório do “imaginário”, do desconhecimento e do preconceito não isenta a 

própria representação dos trabalhadores já que existem poucas cláusulas nas 

negociações coletivas que tratam da questão nos últimos 13 anos e quase sempre 

seus conteúdos ficam orbitando em torno de recomendações de cumprimento da 

própria lei, porque o tema ainda não tem espaço nas mesas de negociações. 

Pesquisas do DIEESE ajudaram a compreender esta questão. 

Outro exemplo da baixa adesão sindical ao tema é comprovado na apresentação 

das bandeiras de lutas e na pauta das Centrais Sindicais entregue aos candidatos à 

Presidência da República em 2010 e 2014, onde em todos os casos o tema só 

aparecia de forma subliminar, nas entrelinhas. O material recolhido na etapa de 

coleta de dados faz parte da análise da pesquisa. 

Este preconceito cultural sobre a questão foi identificado até na escolha de indicação 

de candidatos para as empresas que utilizam a intermediação de mão de obra do 

SINE, que é público e gratuito. Há rejeição de candidatos com deficiência e escolha 

de candidatos com deficiências “leves”, independentemente de suas qualificações. O 

fato acontece de norte a sul do país e é integrante do presente estudo. 
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3 METODOLOGIA  

 

Para a realização desta pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica que buscou 

compreender como a questão da deficiência aparece ao longo da história. 

Também foram analisadas bibliografias que têm como foco o contexto atual da 

discussão. Buscando se contrapor aos argumentos contrários a lei de cotas, foram 

estudadas diferentes e complementares fontes de dados que são:  

a) O Censo do IBGE de 2000 e 2010   

O Censo Demográfico é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada dez anos. 

Através dele são reunidas informações sobre toda a população brasileira. Os dados 

coletados descreveram a prevalência dos diferentes tipos de deficiência e as 

características das pessoas que compõem esse segmento da população. A 

deficiência foi classificada pelo grau de severidade de acordo com a percepção das 

próprias pessoas entrevistadas sobre suas funcionalidades. 

O Censo permite quantificar a presença de pessoas com deficiência em idade de 

atuar no trabalho formal, pessoas com deficiência “ocupadas”, níveis de 

escolaridade, distribuição das deficiências por grupo de idade, etc. Mesmo existindo 

diferenças de escolaridade desfavorável às pessoas com deficiência observadas nos 

dois Censos demográficos, demonstraremos que há pessoas com deficiência 

disponíveis para garantir o imediato cumprimento da lei de cotas e que estas 

pessoas têm níveis de instrução compatíveis com a exigência do mercado de 

trabalho. 

As informações censitárias também permitirão comprovar que há concentração e 

exclusão de determinadas deficiências ao serem comparadas com os dados da 

RAIS.  

b) RAIS de 2007 a 2013 

Em relação à inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, o 

Ministério do Trabalho e Emprego vem disponibilizando dados por meio da Relação 
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Anual de Informações Sociais (RAIS) que contém declaração de todos os 

estabelecimentos brasileiros.2  

Estes dados secundários são originados em lei que obriga as empresas a enviarem 

anualmente ao MTE informações sociais de seus trabalhadores.  

c) Previdência Social – Reabilitação Profissional  

A Previdência Social tem um sistema de registros de acompanhamento dos 

“Reabilitados”, que são trabalhadores incapacitados parcial ou totalmente para o 

exercício de uma atividade laboral que tenham cumprido o Programa de 

Reabilitação Profissional do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, ao final 

do programa, tenham recebido um certificado que lhes garante esta condição. 

d) BPC – Pessoas com Deficiência – Registros do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

Trata-se de um direito constitucional que corresponde a um salário mínimo mensal 

destinado às pessoas com deficiência, de qualquer idade, que comprovem não 

possuir meios de prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua 

família. Só consegue este benefício quem é membro de família cuja renda individual 

seja até ¼ do salário mínimo.3 

O MDS possui informações sobre critérios e quantificação de Benefícios de 

Prestação Continuada da Assistência Social – BPC pagos a pessoas com 

deficiências e sobre, escolaridade dos beneficiários, que será fonte importante para 

comparar com níveis de instrução do trabalho formal (GOVERNO FEDERAL). 

e) Registros do Ministério do Trabalho para fiscalização e controle da lei de 

cotas 

                                                             
2
 Anualmente, as empresas declaram informações que possibilitam traçar um perfil dos trabalhadores 

formais – incluindo dados de remuneração, sexo, raça, escolaridade, profissão, idade, entre outros. 

Desde 2007, é obrigatória informar na RAIS se o trabalhador possui alguma deficiência e qual 

deficiência, em caso afirmativo. 

3
 Desde 2011, através da lei nº 12.470, de 31/08/2011, a pessoa com deficiência beneficiária do BPC 

pode trabalhar (tendo o benefício suspenso), participar de Programas de Aprendizagem Profissional, 

acumulando o salário de aprendiz com o recebimento do benefício por até 2 (dois) anos.  
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Os registros de acompanhamento do cumprimento de cotas por parte do MTE têm 

estas origens: 

1. de 2000 a 2004 – informações foram produzidas pelo Programa Brasil Gênero e 

Raça, da Assessoria Internacional do Ministério.4  

2. de 2005 a 2013 – a partir de 2005 a sistematização dos dados de inserção de 

trabalhadores com deficiência por ação fiscal passou a ser da responsabilidade 

da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do mesmo Ministério, que publica os 

resultados de trabalhadores com deficiência registrados sob ação fiscal, através 

de planilhas do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho – 

SFIT/SIT/DEFIT/MTE .  

 

f) Resultados do Sistema Nacional de Emprego – SINE  

O SINE é um programa do Governo Federal que trabalha com a intermediação da 

mão de obra no mercado de trabalho – a partir das vagas anunciadas pelas 

empresas. O órgão também realiza o atendimento para liberação do seguro-

desemprego e emissão da carteira de trabalho e previdência social (CTPS)5. 

Ao realizar o cadastro pessoalmente nas unidades de atendimento ou no site o 

cidadão informa sobre sua deficiência e a partir desta informação passa a concorrer 

as vagas de emprego disponibilizadas pelas empresas e destinadas as pessoas com 

deficiência, de acordo com o seu perfil profissional. 

                                                             
4
 Em 01/06/2000 a Portaria 604 do MTE criava 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, com a 

obrigação, entre outras tarefas, de “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”. 

5
 O SINE é um convênio firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Municípios e/ou 

Estado. A unidade de atendimento do SINE, atende trabalhadores com ou sem deficiência a partir de 

14 anos. Não há unidades exclusivas para pessoas com deficiência. No Estado de São Paulo, foi 

criado em 1995 o PADEF-Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, cujo objetivo é orientar as 

empresas e as pessoas com deficiência atendidas nas unidades do SINE vinculadas ao Governo do 

Estado (PAT's e Poupatempo) nas questões relacionadas a Lei de Cotas (8.213/91 Art. 93).  
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g) Resultados da pesquisa ETHOS – 2010 

A pesquisa Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 maiores Empresas do Brasil e 

suas Ações Afirmativas – 2010, busca traçar o perfil dos funcionários e dirigentes 

das maiores empresas que atuam no país observando sua representação em todos 

os níveis hierárquicos de acordo com o sexo, a cor ou raça, a faixa etária, o tempo 

de empresa e a escolaridade, bem como a presença de pessoas com deficiência.   

A pesquisa busca ainda levantar as políticas e ações afirmativas estabelecidas por 

essas empresas com o objetivo de valorizar a diversidade e a equidade entre seu 

público interno. Busca também conhecer a percepção do principal gestor de cada 

organização sobre a situação das mulheres, dos negros, das pessoas com mais de 

45 anos, dos jovens aprendizes e das pessoas com deficiência de seu corpo de 

funcionários. 

Para o estudo, o instituto tomou como base os questionários respondidos pelas 500 

empresas participantes do ranking da revista Exame. Foram analisados os dados de 

623.960 pessoas, entre homens e mulheres do quadro funcional, supervisão, 

gerência e quadro executivo das maiores empresas, no período de 24 de fevereiro a 

18 de junho de 2010. 

h) CNI: 101 propostas para a modernização trabalhista - 2012 

A Confederação Nacional da Indústria elaborou uma pauta específica em 2012 para 

ser “trabalhada” no parlamento e no governo com 101 propostas, que vão desde a 

alteração no texto constitucional, passando por mudanças na legislação ordinária, 

tratados internacionais, decretos e portarias, até súmulas e enunciados de tribunais 

superiores. 

Segundo a CNI as “101 Propostas para Modernização Trabalhista” garantiriam 

competitividade às empresas atacando problemas que se refletem em custos, 

burocracia, insegurança jurídica, restrições à produtividade, assim como em 

dificuldades para os trabalhadores e para o próprio Estado”. 

O documento sinaliza 7 propostas (Ementas) em relação ao trabalho de pessoas 

com deficiência e reabilitados. 

 Ementa 40 – Reabilitação Profissional: propõe que o INSS cumpra sua 

obrigação de promover a reabilitação profissional; 
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 Ementa 41 – Benefício de Prestação Continuada (BPC) e empregos para 

pessoas com deficiência: propõe as medidas de manutenção parcial do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) durante a permanência no 

emprego, visando estimular a inserção de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho; 

 Ementa 42 – Sistema Nacional de Emprego para Pessoas com Deficiência: 

propõe a criação de um sistema de emprego para pessoas com deficiência no 

âmbito do Sistema Nacional de Emprego (SINE); 

 Ementa 43 – Encargos previdenciários de pessoas com deficiência:  propõe a 

desoneração do custo previdenciário na contratação de pessoas com 

deficiência; 

 Ementa 44 – Lista descritiva de deficiências para fins de cumprimento das 

cotas: propõe a mudança dos critérios utilizados para identificar as 

deficiências aceitas para o cumprimento das cotas; 

 Ementa 45 – Cota de pessoas com deficiência e cargos que exigem aptidão 

plena: propõe a exclusão das atividades que demandam aptidão física, 

auditiva, visual ou mental plena da base de cálculo das cotas de contratação 

de pessoas com deficiência;    

 Ementa 46 – Cota de pessoas com deficiência em locais com restrições de 

acessibilidade: propõe a flexibilização da obrigatoriedade de cumprimento das 

cotas de contratação de pessoas com deficiência nos casos de restrições de 

locomoção e acesso dos trabalhadores. 

Pretendo analisar o estereótipo criado pela CNI ao se referir ao aproveitamento 

profissional de trabalhadores com deficiência. 

i)  Centrais Sindicais  

As Centrais Sindicais (CGTB, CTB,CUT, Força Sindical, Nova Central e UGT) 

atualizaram a agenda de lutas comuns movidas pela experiência das Marchas da 

Classe Trabalhadora e outras ações unitárias, incluindo a Conferência Nacional das 

Classes Trabalhadores, realizada em 2010 no Estádio do Pacaembu – SP. 

Atualizando a Agenda em 2014, com o título “Agenda da Classe Trabalhadora para 

um Projeto Nacional de Desenvolvimento, com Soberania, Democracia e 

Valorização do Trabalho”, ela foi encaminhada aos candidatos à eleição presidencial 

de 2014, onde são detalhadas dezenas de diretrizes de ação reunidas em 6 eixos 
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estratégicos, incluindo proposta para o emprego produtivo de trabalho de pessoas 

com deficiência. 

j) Dieese – Acompanhamento de Cláusulas ligadas a trabalhadores com 

deficiência 

O Sistema de Acompanhamento de Contratações Coletivas do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (SACC–DIEESE) tem como 

principal objetivo subsidiar o movimento sindical nos processos de negociação 

coletiva, tanto na preparação das campanhas reivindicatórias quanto na 

argumentação das mesas de negociação, bem como viabilizar estudos e pesquisas 

de interesse dos trabalhadores.6 

A partir dos registros do SACC–DIEESE foram produzidos estudos sobre garantias a 

trabalhadores com deficiências nos acordos e convenções coletivas de importantes 

categorias profissionais.    

O estudo permitirá perceber o “estágio” do debate nas mesas de negociações  

k) Pesquisa do Instituto I.Social 2014  

A Pesquisa “Profissionais de Recursos Humanos – expectativas e percepções sobre 

a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho – 2014” identificou 

como as empresas estão trabalhando com o desafio da inclusão e como elas 

promovem a interação e convivência.7 

A pesquisa foi realizada pelo I.Social – Soluções em Inclusão Social em parceria 

com a CATHO e com o apoio da ABRH-Nacional.  

l) Manual “Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho” 

Produzido em 2007 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tem a finalidade de 

esclarecer auditores fiscais do trabalho e atores do mundo do trabalho sobre o 

                                                             
6
 Criado em 1993, o sistema é composto atualmente pelos acordos e convenções coletivas de 225 

unidades de negociação abrangendo aproximadamente 50 categorias profissionais em todo território 

nacional.  

7
 Foram entrevistados 2949 profissionais de Recursos Humanos que ocupam posição de gerentes, 

coordenadores, diretores de empresas, onde se observou: preparo dos profissionais de recursos 

humanos, dos gestores e os processos de recrutamento e seleção, barreiras e preconceitos, 

qualificação profissional e comportamentos das pessoas com deficiência, etc. 
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funcionamento da lei de cotas e sua interpretação, em perguntas e respostas. Está 

disponível no site do MTE e será utilizado na pesquisa para comprovar que a lei 

pode ser cumprida imediatamente. 

m) Nota Técnica nº 185/2013 – SIT/MTE 

Documento produzido por grupo de trabalho da Secretaria da Inspeção do Trabalho, 

em julho de 2013, com o objetivo de colaborar e trazer contribuições técnicas e 

jurídicas para análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência em tramitação na 

Câmara dos Deputados. 

Durante a tramitação, o “Estatuto” passou a ser “batizado” de Lei Brasileira da 

Inclusão, sendo aprovada na Câmara em 05/03/2015.  

n) Livro: Construindo a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho – 

A experiência na indústria da construção pesada no Estado de São 

Paulo 

O livro de autoria de José Carlos do Carmo, coordenador do projeto de inclusão de 

trabalhadores com deficiência da SRTE/SP, ajudará a desvendar as possibilidades 

de trabalho de pessoas com deficiência em áreas de risco III e risco IV em 

ambientes de canteiros de obra da construção civil pesada. 

O autor ouviu empregadores e trabalhadores do setor e oferece importante 

contribuição para a análise do trabalho de pessoas com deficiência em áreas de 

risco. 

o) 9ª Pesquisa Lei de Cotas: Trabalhadores com Deficiência no setor 

Metalúrgico de Osasco e região 

A pesquisa realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região em 

parceria com a Gerência Regional do Trabalho de Osasco, divulgada em fevereiro 

de 2015, apresenta o perfil do cumprimento da lei de cotas em 99 empresas que em 

sua quase totalidade se enquadram nos riscos de atividade de graus III e IV, 

considerados os mais perigosos para se trabalhar, de acordo com a classificação de 

riscos atualmente adotadas pela CNAE.  

p) Decisões da Justiça do Trabalho sobre a lei de cotas 

Os juízes têm que ter consciência de que estão aplicando a lei, mas eles são 

influenciados por seus próprios preconceitos quando têm que decidir sobre as 

demandas da lei de cotas. 
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Cheguei a esta conclusão analisando 10 sentenças e acórdãos cuja tramitação 

ocorreu entre novembro de 2000 e agosto de 2013 em Varas do Trabalho, Tribunais 

Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, o que permite compreender 

que as decisões demonstram divergências de opiniões sobre uma mesma questão e 

em muitos casos há desconhecimento, pelos magistrados, das circunstâncias da 

origem das deficiências, das possibilidades profissionais das pessoas com 

deficiência, ignorância em relação aos resultados dos Censos Demográficos do 

IBGE e até sobre a existência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da ONU, que desde julho de 2008 é integrante de nossa Constituição 

Federal trazendo uma orientação sobre o direito ao trabalho de pessoas com 

deficiência. 

As sentenças sinalizam que cada magistrado julga de acordo com suas convicções, 

e que, em vários casos podem estar equivocadas e fertilizadas por preconceito 

cultural, que independe do uso da toga. 

q) Compilação de Romeu K. Sassaki sobre Lei de Cotas Laborais para 

Pessoas com Deficiência  

A presença do trabalho de pessoas com deficiência começa a ser tratada na mídia 

com maior frequência a partir do início da aprovação da lei de cotas, em 1991, e 

focando de uma maneira geral o despreparo destas pessoas em ocupar as vagas 

oferecidas, dando a entender que para bons postos de trabalho não teriam 

candidatos nestas condições para ocupá-los. 

No noticiário não aparece casos de ocupação de vagas da “primeira lei de cotas”, a 

destinada aos trabalhadores reabilitados pela Previdência após acidentes de 

trabalho, que vigorou de 05/09/1960 a 23/07/1991. Neste período, a lei passou 

despercebida pela imprensa e ignorada pelo mundo do trabalho. Não incomodava as 

empresas e já demostrava um descaso generalizado com o sistema de sua 

fiscalização. 

A leitura da compilação de reportagens sobre Lei de Cotas Laborais para Pessoas 

com Deficiência, organizada por Sassaki (2013) permite ter uma visão de como o 

tema aparece na mídia entre 1960 a 2013.  

r) Projeto Meu Novo Mundo – FIESP/SRTE-SP  
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Termo de Cooperação firmado entre a Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo – Fiesp e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo 

– SRTE/SP, em 20/08/2014, visando à integração da Fiesp e da auditoria fiscal do 

trabalho da SRTE/SP, para “trabalharem juntas e atraírem a pessoa com deficiência 

para o ingresso em programas de aprendizagem profissional com atividades 

esportivas, objetivando a efetiva inclusão no mercado de trabalho”. O programa é 

destinado para indústrias cujas matrizes estejam localizadas no Estado de São 

Paulo. 

Pretendo demonstrar o risco de precarização do trabalho, rebaixamento de 

remuneração e suspensão de contratações de pessoas com deficiência já formadas 

e aptas para o trabalho, que está contido na proposta. 
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4 A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA NO TÚNEL DO TEMPO 

Historicamente as pessoas com deficiência foram ignoradas por 

sociedades e governos. Marginalizadas, tratadas de forma 

assistencialista, sujeitas a estigmas, discriminação e tuteladas 

por famílias, instituições e profissionais, as pessoas com 

deficiência nem mesmo tinham o direito de falar por si mesmas 

(30 ANOS DO ANO INTERNACIONAL DAS PESSOAS 

DEFICIENTES 1981 – 2011). 

Dentre os principais argumentos que abrem ou fecham as portas do mercado de 

trabalho formal às pessoas com deficiência, no Brasil no início do século XXI, o que 

separa o mito e o preconceito, dos avanços já conquistados?  

Antes de dialogar com estas questões à luz das informações existentes no 

momento, selecionamos alguns aspectos da trajetória da pessoa com deficiência na 

história da humanidade, para chamar atenção de como o tema foi tratado desde a 

idade das cavernas - com quase nenhum recurso para a manutenção da vida – aos 

dias de hoje, com o aparato tecnológico disponível para parcela expressiva da 

população e para os meios de produção. 

O contato com civilizações e grupos sociais que viveram em momentos diferentes 

auxilia a compreensão das mudanças do modo de vida da humanidade, abrindo 

horizontes de transformações na sociedade. 

No início do século XXI o mundo civilizado descobriu que a deficiência faz parte da 

condição humana e já convive com mais de 1 bilhão de habitantes com deficiência. 

Nestes primeiros anos do novo milênio a Organização das Nações Unidas – ONU, e 

a Organização Mundial da Saúde – OMS alertam que as barreiras sociais (de 

atitudes e arquitetônicas) são os maiores obstáculos à sua participação plena na 

sociedade (OMS, 2011).  

4.1   Preconceito cultural sobre a deficiência tem origens históricas 

  

É importante entender o processo histórico e cultural para compreender os motivos 

que levaram a sociedade avançar, experimentando as etapas da exclusão, 

segregação, integração e iniciando o momento da inclusão das pessoas com 

deficiência, e, principalmente, contribuir para o desenvolvimento de novas atitudes 
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de tolerância, respeito e aceitação das diferenças. Isso porque, quando nos 

deparamos com essas pessoas, nossa atitude revela não somente as crenças e 

valores individuais como também o contexto social em que vivemos. 

Por meio de uma socialização cultural aprendemos os preconceitos e reproduzimos 

estigmas de acordo com cada momento histórico. A trajetória histórico/cultural das 

pessoas com deficiência reflete como foi o desenvolvimento dos valores da 

humanidade e nos ajudam a entender os motivos porque um dia condenamos ao 

extermínio um grupo de pessoas e hoje estamos aprendendo a conviver com a 

diversidade humana. 

Esta perspectiva histórica ajuda compreender a análise das questões do trabalho 

das pessoas com deficiência nos dias de hoje, tendo em mente os avanços já 

conquistados pela sociedade, em vez de “martelar” preconceitos culturais que não 

se sustentam mais.  

Pessoas com deficiência da pré-história ao Século XXI 

Pessoas com deficiência sempre existiram na história da humanidade, desde o 

mundo primitivo até os dias de hoje.  

Segundo autoridades em Antropologia e historiadores de Medicina podem ser 

observados dois tipos de atitudes em relação às pessoas com deficiência8: 

Na primeira, as pessoas à margem do grupo principal devido a acidentes, doenças, 

velhice ou deficiência são em geral aceitas das mais variadas maneiras, incluindo-se 

a tolerância pura e simples, chegando ao tratamento carinhoso, ao recebimento de 

honrarias e a obtenção de um papel relevante no seu grupo ou em sua comunidade.  

No segundo tipo de atitude, estas mesmas pessoas são diminuídas e colocadas à 

margem do seu grupo, ou, em certas culturas primitivas, são abandonadas à própria 

sorte em ambientes agrestes e perigosos, morrendo devido à desnutrição ou aos 

ataques dos animais selvagens.  

No início da humanidade, a habitação era em cavernas, copas de árvores, saliências 

rochosas ou tendas feitas de galhos e cobertas de folhas ou pele de animais. Os 

estudiosos acreditam que a sobrevivência de uma pessoa com deficiência nos 

                                                             
8
 (GARCIA, 2011). 
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grupos humanos primitivos era impossível porque o ambiente era desfavorável e 

porque essas pessoas representavam um fardo para o grupo. Só os mais fortes 

conseguiam sobreviver e era muito comum que certas tribos se desfizessem das 

crianças com deficiência. Mas quando a deficiência era adquirida durante a vida as 

reações eram as mais diversas. 

Materiais variados descobertos e analisados por paleontólogos e por 

paleopatologistas indicam que pessoas muito feridas em suas atividades de caça ou 

mesmo de trabalho dentro das cavernas, com deficiência, não foram alijadas do 

grupo ou mortas9.  

Em uma caverna pré-histórica situada perto de Marselha, na França, atualmente 

parcialmente submersa, notou-se que havia pinturas rupestres10 com sinais de 

ocupação contínua desde mais de 25.000 anos e, além da ilustração de muitos 

animais, lá estão visíveis contornos de mais de 56 mãos, das quais muitas 

apresentam dedos amputados. As imagens de silhuetas de mãos – muitas mãos em 

cavernas distantes a centenas de quilômetros uma das outras - pertenceram a 

pessoas como nós, hoje, no século XXI, como a nos dizer: “Eu estive aqui”. “Eu faço 

parte deste grupo”. “Eu moro aqui”. “Eu não tenho dedos...” .SOCIEDADES 

PRIMITIVAS – www.bengalalegal.com/pcd-mundial acesso em 21/12/2014). 

Figura 1 - Imagens rupestres de animais e contornos de mãos com dedos amputados 

             

Deduz-se desta descoberta que a perda de dedos das mãos deveria significar um 

problema muito comum nas variadas fases da Pré-História, mas a mera 

                                                             
9
 (www.mvdeficiencia.comunidades.net/index acesso em 14/09/2014).  

10
 Pinturas rupestres são pinturas e desenhos registrados no interior das cavernas, abrigos rochosos 

ou mesmo ao ar livre. Podem ser feitas com os dedos ou com a ajuda de utensílios; as cores, obtidas 

do carvão (preta), do óxido de ferro (vermelha ou amarela) e, às vezes, com cera de abelha. São 

empregadas nas pinturas substâncias líquidas – água, clara de ovo, sangue, etc. 

http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial%20acesso%20em%2021/12/2014
http://www.mvdeficiencia.comunidades.net/index%20acesso%20em%2014/09/2014
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sobrevivência de indivíduos com lesões sérias, com amputações ou fraturas, já é 

indicação clara de um verdadeiro apoio do grupo humano, que permitia sua 

convalescença e recuperação. 

Antiguidade 

Os povos da antiguidade possuíam uma visão mística acerca da deficiência. 

Entendida como uma culpa por algum pecado cometido ou resultante da ação 

sobrenatural inspirava o medo e a repugnância, o que justificava o sacrifício das 

pessoas com deficiência.   

O Egito Antigo foi por muito tempo conhecido como a Terra dos Cegos porque a 

população era constantemente acometida de infecção nos olhos que resultavam em 

cegueira. Há papiros contendo fórmulas para tratar de diversas doenças, dentre 

elas, as dos olhos. 

Figura 2 - Imagem do porteiro do Templo de Astarte, Rama 

O registro mais antigo de uma pessoa com 

deficiência é do tempo dos Faraós. A obra 

mostra o porteiro do Templo de Astarte, 

Rama, apoiado em um comprido bastão por 

causa de uma anomalia na perna esquerda. 

No Egito Antigo a pessoa com deficiência 

física, exercia normalmente suas atividades, 

conforme revela a Estela votiva da XIX 

Dinastia e originária de Memphis, que pode 

ser vista no Museu Ny Carlsberg Glyptotek, 

em Copenhagen, Dinamarca. Essa pequena 

placa de calcário que traz a representação 

de uma pessoa com deficiência física, sua 

mulher e filho, fazendo uma oferenda à 

deusa Astarte, da mitologia fenícia, indica 

sinais de 

poliomielite.(http://www.ampid.org.br/ampid/A

rtigos/PD_Historia.php)     

Evidências arqueológicas de 4.500 anos a.C. indicam que no Egito Antigo a pessoa 

com deficiência integrava-se nas diferentes classes sociais, como faraó, nobres, 

altos funcionários, artesões, agricultores e escravos. Estas revelações encontram-se 

na arte egípcia, nos afrescos, nos papiros, nos túmulos e nas múmias. 

http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php
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Ter as pernas arqueadas e só conseguir andar com a ajuda de bengalas não foi 

impeditivo para que Tutancâmon, faraó egípcio da 18ª Dinastia tornar-se rei aos 9 

anos de idade e dirigisse o trono até os 18 anos, quando morreu, em 1327 a.C. 

Sua deficiência está associada a uma relação incestuosa entre dois irmãos. Na 

tumba de Tutancâmon, que foi descoberta intacta em 1922 pelo arqueólogo britânico 

Haward Corter, foram encontradas 130 bengalas. “Os antigos egípcios acreditavam 

que o incesto mantinha a linhagem pura, mas na realidade ocorre o oposto. Eles não 

tinham ideia das implicações para a saúde dos herdeiros”, afirmou Albert Zink, 

diretor do Instituto de Múmias da Itália (AVENTURAS NA HISTÓRIA, ed.137, 

dezembro de 2014, p.6 e 7). 

Na Roma Antiga, pela lei das XII Tábuas, o pai estava autorizado a matar os filhos 

que nascessem com deformidades físicas, de imediato ou pela prática de 

afogamento.11 

Na Grécia Antiga tornou-se amplamente conhecido o costume de Esparta (cidade-

estado marcada pelo militarismo), de jogar crianças com deficiência em um 

precipício. Por outro lado, muitas deficiências podiam ser adquiridas diante da 

prática da mutilação como forma de punição a não obediência às regras sociais, ou 

mesmo como castigo aos guerreiros que perdiam uma batalha. Paralelamente, os 

soldados mutilados devido aos atos heroicos nas guerras recebiam um tratamento 

mais digno, com práticas terapêuticas de cura e alívio como recompensa (SILVA; 

SHIMONO, 2007, p.3).12 

                                                             
11

 Fruto de uma conquista dos Plebeus que reclamavam por uma lei escrita que os contemplasse, em 

igualdade com os Patrícios, a Lei das XII Tábuas foi redigida no ano 451 antes da Era Cristã e 

considerada a mais importante lei do Período Republicano. As XII Tábuas estavam anexadas no 

Fórum Romano em 450 a.C.  

A Tábua Quarta registrava no seu primeiro item que “é permitido ao pai matar o filho que nasce 

disforme, mediante o julgamento de 5 vizinhos”. As Doze Tábuas falavam de acesso à justiça, de 

julgamento e furtos, do pátrio poder e do casamento, de heranças, do direito à propriedade, dos 

delitos, dos direitos prediais, do direito público, do direito sacro, etc. 

12
 Conteúdo elaborado para o 2º Programa de Sensibilização Social e Empresarial para Inclusão das 

Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Programa realizado entre março e agosto de 

2007.  
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Entre as famílias nobres romanas, quando um bebê nascia com características 

“defeituosas” ou precocemente, o poder paterno vigente permitia a execução 

sumária ou a alternativa para os pais de deixar os bebês nas margens dos rios ou 

locais sagrados, onde pudessem ser acolhidos por escravos ou pessoas pobres. 

Quem não seguisse esta determinação teria o confisco de metade dos bens da 

família (DIAZ, 1995). 

Muitos homens cegos eram usados como remadores na travessia do rio Tibre. 

Adolescentes cegas eram colocadas em prostíbulos. Segundo o historiador Durant, 

“existia em Roma um mercado especial para compra e venda de homens sem 

pernas ou sem braços, de três olhos, gigantes, anões e hermafroditas” (HISTÓRIA 

DA CIVILIZAÇÃO, de WILL DURANT, in SILVA, 2007). 

Até o aparecimento do cristianismo a pessoa com deficiência era vista como um ser 

sem alma, dotado de uma infelicidade por ser assim constituído. A partir de então 

ele passa a ser considerado um ser dotado de alma e não pode mais ser 

abandonado e morto, sem que isso fosse considerado um atentado contra os 

desígnios de Deus. Entretanto, apesar de ser reconhecido, acolhido e alimentado, 

“também passa a ser culpado pela sua condição, já que tem uma deficiência por 

castigo divino” (PESSOTTI, 1984, p.4). 

No tempo de Cristo, era clara a identidade da deficiência com o pecado, como pode 

ser verificado na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, ao encontrarem um 

cego de nascença: “Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse 

cego?”, ao que Jesus negou: “Nem ele pecou, nem seus pais” (JOÃO 9:2-3, BIBLIA 

SAGRADA)13. 

Século III 

No Século III a doutrina Cristã era adotada pela maioria dos europeus. O 

cristianismo estimulava a caridade, o amor ao próximo, a humildade, a valorização e 

compreensão da pobreza, princípios respaldados pela população marginalizada e 

desfavorecida, dentro da qual se incluíam as vítimas de doenças crônicas, de 

deficiência física ou de problemas mentais. Isso levou ao assistencialismo e ao 

atendimento dessas pessoas nos hospitais e asilos mantidos pela igreja. 

                                                             
13

 O comentário muda de acordo com a tradução, mas de modo geral mostra-se a condição social da 

maioria das pessoas com deficiência ligada à mendicância.  
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Século IV 

Por influência do Cristianismo, o Imperador Constantino publicou uma lei no ano de 

315, que considerava crime o costume de eliminação sumária de crianças que 

nasciam com defeitos físicos. A determinação do Imperador teria sido publicada em 

todas as cidades da Grécia e da Itália, disseminando a ideia de que era imoral a 

eliminação de filhos nascidos com deficiência. 

Neste século surgem registros mais frequentes de hospitais para atendimento de 

pobres e marginalizados, incluindo as pessoas com deficiência, sob a influência 

cristã e seus princípios de amor ao próximo. 

Século V – Igreja presta assistência à pessoa com deficiência mas 

não a deixa atuar como padre 

No ano de 451 o Concílio da Calcedônia estabeleceu a diretriz que determinava aos 

bispos e outros párocos a responsabilidade de prestar assistência aos pobres e 

enfermos de suas comunidades. 

Mesmo sendo caridosa em relação às pessoas com deficiência, a Igreja Católica 

insistia na impossibilidade de que elas atuassem como padres, já que nos chamados 

Canones Apostolorum elaborados nos três primeiros séculos da Era Cristã existiam 

restrições ao sacerdócio para os candidatos que tinham certas mutilações ou 

deformidades (SILVA, 1987 p.166 apud. GARCIA, 2010 p.17). 

O Papa Gelásio I que reinou entre 492 a 496 sinalizou que os candidatos a 

sacerdotes não poderiam ser analfabetos nem ter alguma parte do corpo 

“incompleta ou imperfeita”. 

Entre os séculos V e XV a própria Igreja Católica modificou a postura de caridade, 

rejeitando aqueles que estavam fora de um “padrão de normalidade”, seja pelo 

aspecto físico ou por terem opiniões diferentes do catolicismo, especialmente no 

período da Inquisição. 

O costume e a prática de eliminar crianças que nasciam com membros disformes 

difundiram-se novamente, principalmente porque esta condição passou a estar 

associada às crenças negativas e de punição divina. Aqueles que sobreviviam eram 

em sua maioria, ridicularizados ou desprezados.  Existem vários registros de anões 

e corcundas que estiveram nesta situação durante o período medieval (SILVA, 1987, 

p. 126 apud. GARCIA, 2010 p.18). 
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Século XIII – Fundado Hospital para pessoas cegas 

O rei Luis IX, que reinou entre 1214 a 1270, fundou o primeiro hospital para pessoas 

cegas, o Quinze-Vingts.14  

Século XIV – Deficiência associada à pobreza  

Surgia em 1337 em Pádua, na Itália, a Congregação de Santa Maria dos Cegos. As 

organizações dos cegos em corporações, confrarias ou associações foi algo muito 

frequente, muitas vezes realizado por intermédio ou com o apoio da Igreja Católica. 

São inúmeros os registros de sacerdotes que atuaram neste sentido, sendo que os 

cegos tinham autorização para esmolar nas escadarias e nas portas das igrejas, 

como também podiam vender grinaldas e flores nestes recintos. Percebe-se assim, 

que a relação entre deficiência e mendicância ou trabalho informal é muito antiga e 

decorre da condição de pobreza associada à deficiência (GARCIA, 2010, p. 19). 

Século XV – Deficiência é deficiência, pobreza é pobreza!  

A partir do século XV uma mudança sociocultural passa a reconhecer lentamente o 

valor humano, há avanço da ciência e a libertação de crendices, onde o homem 

deixou de ser escravo de poderes naturais ou da ira divina. Neste momento 

fortalece-se a ideia de que a população com deficiência deveria ter uma atenção 

própria, “deixando de ficar associada à massa de pobres ou marginalizados” 

(GARCIA, 2010, p. 20). 

Século XVI e XIX – Avanços sociais 

A partir do Renascimento e da chamada Era Moderna, depois da Revolução  

Industrial na Inglaterra (1760), e a Revolução Francesa (1789), começaram a 

aparecer com mais frequência registros de trabalho produtivo de pessoas com 

deficiência, especialmente com o surgimento das cadeiras de rodas, bengalas e 

próteses. No início do século XIX, na França, Louis Braille cria o código Braille, 

permitindo a integração dos cegos a uma linguagem escrita (GARCIA, 2010, p. 10). 

O Século XIX, ainda com reflexos das ideias humanistas da Revolução Francesa, 

ficou marcado na história das pessoas com deficiência. Finalmente se percebia que 

elas não só precisavam de hospitais e abrigos, mas também, de atenção 

                                                             
14

 Quinze-Vingts significa 15x20=300. Era o número de cavaleiros Cruzados franceses que tiveram 

seus olhos vazados na 7ª Cruzada. 
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especializada. É nesse período que se inicia a constituição de organizações para 

estudar os problemas de cada deficiência. Difundem-se então os orfanatos, os asilos 

e os lares para crianças com deficiência física. Grupos de pessoas organizam-se em 

torno da reabilitação dos feridos para o trabalho, principalmente nos Estados Unidos 

e Alemanha. 

Napoleão Bonaparte determinava expressamente a seus generais que reabilitassem 

os soldados feridos e mutilados para continuarem a servir o exército em outros 

ofícios como o trabalho em selaria, manutenção dos equipamentos de guerra, 

armazenamento dos alimentos e limpeza dos animais. Nasce com ele a ideia de que 

os ex-soldados eram ainda úteis e poderiam ser reabilitados. 

Essa ideia de reabilitação foi compreendida em 1884 pelo Chanceler alemão Otto 

Von Bismark, que constitui a lei de obrigação à reabilitação e readaptação no 

trabalho. 

Em alguns países Nórdicos surgiram iniciativas quanto ao trabalho produtivo das 

pessoas com deficiência na segunda metade do século XIX, como na Dinamarca, 

onde foi criado em 1872 a Sociedade e Lar para Deficientes, que além das questões 

médicas, incentivava o trabalho manual e cooperativo entre os pacientes com 

deficiência, para que estas pessoas pudessem encontrar uma maneira independente 

de garantir o seu sustento. 

Século XX      

As guerras do século XX produziram contingentes de sequelados tanto nos campos 

de batalha como na população civil. Paralelamente foram ocorrendo avanços na 

área de reabilitação para adultos e para crianças com deficiência, mas os horrores 

da guerra não estavam restritos aos campos de batalha. Pessoas com deficiência 

foram eliminadas em câmaras de gás nazistas, junto com outros grupos perseguidos 

pelo regime alemão, como os judeus, dissidentes políticos capturados, etc. Em 1937 

os nazistas criaram o Programa de Eutanásia de Adultos, o AKTION T-4, um 

programa de limpeza genética que incluía a eliminação de crianças com deficiência 

ou com doenças terminais e a esterilização de adultos nestas condições. “Estima-se 

que 275 mil adultos e crianças com deficiência morreram neste período e, outras 

400 mil pessoas suspeitas de terem hereditariedade de cegueira, surdez e de 

deficiência mental foram esterilizadas em nome da política da raça ariana pura:” 
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(Exposição PARA TODOS – SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, BRASIL, 

2011).  

Gil (2012) registra o panorama após a segunda Guerra Mundial na década de 50, a 

partir de publicação do SENAI – SP sobre trabalhadores cegos na indústria paulista: 

Terminada a segunda grande Guerra Mundial (...) são criados, em todas as partes do 

mundo, Centros de Reabilitação, visando atender os deficientes físicos e mentais, 

muito especialmente os acidentados de guerra, que são populações inteiras. O 

desenvolvimento econômico do pós-guerra não poderia compreender milhões de 

seres humanos marginalizados somente por uma deficiência física. O movimento é 

universal. Governos, nações, organismos internacionais, instituições científicas de 

todo tipo, grupo e pessoas, estão se movendo no sentido de recuperar para uma vida 

produtiva todos os que foram vitimados por deficiência física ou mental (GIL, 2012). 

As marcas da guerra incentivaram a criação de várias organizações internacionais 

como a Organização Internacional do Trabalho - OIT15, Organização das Nações 

Unidas – ONU16 e a Organização Mundial de Saúde - OMS17, que passam a tratar a 

questão da deficiência como um desafio a ser enfrentado pela comunidade 

internacional, tanto nos aspectos de compreensão do que seja a deficiência, como a 

                                                             
15

 A OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra 

Mundial. Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode 

estar baseada na justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas com uma 

estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de empregadores e 

de trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do 

trabalho (convenções e recomendações) As convenções,  uma vez ratificadas por decisão soberana 

de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O Brasil está entre os membros 

fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião. 

16
 Criada ao término da II Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas  tem como objetivo 

principal garantir a paz no mundo através do bom relacionamento entre os países. E, embora não 

tenha atingido seus objetivos em alguns casos, apresenta fundamental importância na tentativa de 

amenizar as desigualdades sociais no mundo. O horror causado pelas duas grandes guerras foi o 

principal motivo da fundação da ONU em 24 de outubro de 1945. 

17
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) foi fundada no dia sete de abril de 1948 com o objetivo de 

desenvolver o nível de saúde de todos os povos. Atualmente, a OMS é composta por 193 Estados-

membros que incluem territórios que não necessariamente são membros da Organização das Nações 

Unidas também. 
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prevenção, reabilitação, trabalho e especialmente aceitando a ideia de que a 

deficiência faz parte da condição humana. Vários “Protocolos” e “Convenções” 

surgiram a partir das guerras. 

A movimentação das pessoas com deficiência em várias partes do mundo após a 

segunda guerra mundial tem uma mensagem clara de que elas querem ser 

protagonistas de uma sociedade inclusiva.  

“Nada sobre nós, sem nós”18 

As pessoas com deficiência estão dizendo; “exigimos que tudo que se refira a nós 

seja produzido com a nossa participação. Por melhores que sejam as intenções das 

pessoas sem deficiência, dos órgãos públicos, das empresas, das instituições 

sociais ou da sociedade em geral, não mais aceitamos receber resultados forjados à 

nossa revelia, mesmo que em nosso beneficio”, (SASSAKI, 2007) 

Século XXI – ONU e OMS reconhecem que a deficiência faz parte da condição 

humana. 

Neste novo milênio as pessoas com deficiência representam 15% da população 

mundial, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas, sendo que 200 milhões 

experimentam dificuldades funcionais consideráveis (Organização Mundial da 

Saúde, 2011, p. 5). 

Dois passos importantes para o entendimento da questão chegam através das 

organizações internacionais. 

1. ONU 

Fruto da movimentação das pessoas com deficiência pelo mundo, em 2006 a 

Organização das Nações Unidas – ONU aprova a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoa com Deficiência, assinada por mais de 100 países em Março de 2007, e 

ratificada pelo Congresso Nacional em julho de 2008. 

Para a Convenção, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de 

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

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

                                                             
18

 Lema do movimento Internacional da Pessoa com Deficiência, cunhado em 1981. 
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Como princípios gerais este tratado internacional específico para as pessoas com 

deficiência aponta: 

A. O respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, inclusive a liberdade 

de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas; 

B. A não-discriminação; 

C. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

D. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como 

parte da diversidade humana e da humanidade; 

E. A igualdade de oportunidades; 

F. A acessibilidade; 

G. A igualdade entre o homem e a mulher; 

H. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com 

deficiência de preservar sua identidade.  

No tocante ao trabalho, o artigo 27 da Convenção assegura a liberdade de escolha 

de trabalho, adaptação física e atitudinal dos locais de trabalho, formação 

profissional, justo salário em condição de igualdade com qualquer outro cidadão, 

condições seguras e saudáveis de trabalho, sindicalização, garantia de livre 

iniciativa no trabalho autônomo, empresarial ou cooperativado, ações afirmativas de 

promoção de acesso ao emprego privado ou público, garantia de progressão 

profissional e preservação do emprego, habilitação e reabilitação profissional, 

proteção contra o trabalho forçado ou escravo, etc. 

 

2. OMS 

Em 2011 a Organização Mundial de Saúde com o apoio do Banco Mundial lança o 

Relatório Mundial sobre a Deficiência, afirmando que nos próximos anos a 

deficiência será uma preocupação ainda maior – porque sua incidência tende a 

aumentar por causa do envelhecimento das populações e pelo risco maior de 

deficiência na população de mais idade, bem como ao aumento global de doenças 

crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios mentais. 

O Relatório faz recomendações para iniciativas nos níveis local, nacional e 

internacional, sugere ações para governos, organizações da sociedade civil e 

organizações de pessoas com deficiência, para criar ambientes facilitadores, 

desenvolver serviços de suporte e reabilitação, garantir uma adequada proteção 
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social, criar programas e políticas de inclusão, e fazer cumprir as normas e a 

legislação, tanto existentes como novas, para o benefício das pessoas com 

deficiência e da comunidade como um todo. O Relatório alerta que as pessoas com 

deficiência devem estar no centro de tais esforços. 

É interessante notar que a Convenção da ONU e o Relatório da OMS trabalham o 

conceito de que “a deficiência faz parte da condição humana”. Os dois documentos 

internacionais também dedicaram capítulos específicos sobre o Direito ao Trabalho 

das Pessoas com Deficiência. 

Neste capítulo fizemos uma viagem iniciada na Idade das Cavernas e pelo túnel do 

tempo pudemos verificar o comportamento das sociedades em relação às pessoas 

com deficiência. Posturas como a de eliminação sumária, ao nascer, e diversas 

formas do entendimento sobre a deficiência, passando pela exclusão, segregação, 

integração. Começamos a experimentar algumas luzes da inclusão, com posições 

firmes de organizações internacionais como a ONU e a OMS afirmando que a 

deficiência faz parte da condição humana e que o mundo precisa se preparar para 

conviver com a deficiência e investir recursos para a plena inclusão, já que iniciamos 

o novo milênio com as pessoas com deficiência representando 15% da população 

mundial, superando 1 bilhão de pessoas. 

Mas, no centro da evolução cultural da sociedade para a questão ainda nos 

deparamos com condutas preconceituosas no mundo do trabalho que iremos 

demonstrar durante esta pesquisa, que não são diferentes de um caso repercutido 

pela imprensa internacional em agosto de 2014: o abandono de um bebê com 

síndrome de Down gerado em barriga de aluguel na Tailândia, a pedido de um casal 

australiano que rejeitou a criança, tem mobilizado atos de solidariedade ao redor do 

mundo19. 

O preconceito está presente no mundo do trabalho no Brasil em relação as 

mulheres, pessoas negras, jovens, pessoas com 45 anos ou mais e em relação às 

                                                             
19

 Após ter a informação de que um dos bebês teria Síndrome de Down o casal australiano que 

contratou a barriga de aluguel de uma tailandesa pediu que ela abortasse os fetos. Ela não aceitou a 

proposta porque sua religião não permitia. Quando as crianças nasceram, uma foi levada para 

Austrália e o garoto ficou para trás, mesmo precisando de tratamento médico urgente por nascer com 

má formação congênita do coração (informações extraídas de noticias.uol.com.br, acesso em 

10/10/2014).    
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pessoas com deficiência, através de atitudes dos principais atores sociais: pessoas 

que estão em empresas, sindicatos, justiça, órgãos de fiscalização, etc. É possível 

superarmos as barreiras atitudinais e recuperar o tempo perdido rumo à igualdade 

de oportunidades para todos, tendo deficiência ou não. 
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5 A QUESTÃO DA DEFICIÊNCIA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO  

 

5.1   A Deficiência em momentos da história do Brasil 

A existência da deficiência faz parte da nossa história. O costume de excluir crianças 

e abandonar os que ficavam com deficiência em nosso território era semelhante aos 

praticados por outros povos.  

Entre nossos antigos índios Tupinambá (nação indígena mais conhecida da costa 

brasileira) do século XVI, o adulto doente ou com deficiência por ferimentos graves 

de guerra, de caça devido a acidentes na floresta, era deixado à vontade em sua 

cabana, praticamente sem contato algum com o restante da tribo. Ficava sem comer 

e sem beber, se assim o desejasse. Podia pedir alimentos, que lhe era fornecido 

pelo tempo que considerasse necessário, mesmo que fosse pelo resto de sua vida. 

O que em geral acontecia, porém, por posicionamento do guerreiro ferido, era que 

acabava morrendo à míngua (www.crfaster.com/br/atitudes.htm acesso em 

21/09/2014). 

A deficiência física ou sensorial dos negros escravizados foi originada em muitos 

casos pelo trajeto negreiro, com embarcações superlotadas e desumanas. E 

também pelos castigos físicos a que eram submetidos nos engenhos de açúcar e 

nas fazendas de café do século XVIII. Esta prática tinha apoio oficial e da igreja 

católica. Registro desta crueldade foi encontrado no alvará de 03 de março de 1741, 

onde o rei D. João VI autorizava a amputação de membros como castigo aos negros 

fugitivos que fossem capturados. Açoite e mutilações eram previstas em lei. E os 

escravos que ficavam mutilados, com deficiência ou disformes quase sempre eram 

abandonados vivendo na miséria e recorrendo à esmola sistemática ou com a 

caridade alheia (FIGUEIRA, 2008 apud GARCIA, 2010, p.26). 

Os colonos portugueses que vieram para a colonização do Brasil após seu 

descobrimento sofreram com as características tropicais, adquirindo enfermidades 

muito graves levando à aquisição de severas limitações físicas ou sensoriais. Havia 

semelhanças entre as deficiências congênitas ou adquiridas aqui com as dos demais 

povos (FIGUEIRA, 2008, apud GARCIA, 2010, p. 26). 

No século XIX várias situações que geraram deficiências estavam associadas a 

conflitos militares internos e externos, como a guerra do Paraguai, entre 1864 e 

http://www.crfaster.com/br/atitudes.htm


46 
 

1870, gerando muitas mutilações e soldados com deficiências, tendo como solução 

a inauguração do “Asilo dos Inválidos da Pátria”, no Rio de Janeiro em 29/07/1868, 

para onde seriam “recolhidos e tratados os soldados na velhice ou os mutilados de 

guerra, além de ministrar a educação aos órfãos e filhos de militares” (FIGUEIRA, 

2008, p. 26). 

Influência da Família Imperial  

No Brasil, por insistência do Imperador Dom Pedro II (1840-1889), seguia-se o 

movimento europeu e era criado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atualmente 

Instituto Benjamin Constant), por meio do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de 

Setembro de 1854 deixando marcada a relação entre deficiência e doença. Três 

anos depois, em 26 de setembro de 1857, o Imperador, apoiando as iniciativas do 

professor francês Hernest Huet, funda o Imperial Instituto de Surdos Mudos 

(atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES) que passou a 

atender pessoas surdas de todo o país, a maioria abandonada pelas famílias. 

(GUGEL, 201-?).  

O movimento político das pessoas com deficiência para garantir seu 

protagonismo e visibilidade no Brasil ganha força no século XX.  

Na primeira metade do século XX a sociedade civil começa a criar organizações 

voltadas à assistência nas áreas de educação e saúde. O Estado limita-se a 

expandir os institutos de cegos e surdos para cidades menores e não promove 

outras ações para as pessoas com deficiência.  

Em 1969, Cândido Pinto de Melo (1947 a 2002), presidente da União dos 

Estudantes de Pernambuco (UEP) e militante da resistência à ditadura militar, é 

intimado sob a mira de um atirador mascarado a entrar num carro. Reage e 

sobrevive. Um disparo do bandido lhe secciona a medula abaixo do peito. Cândido é 

um dos fundadores do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes – MDPD. 

Desde o Império até a década de 1970, todas as iniciativas para a questão das 

pessoas com deficiência são parte de uma história na qual elas ainda não possuem 

autonomia para decidir o que fazer da própria vida. Mas é também um período de 

gestação da necessidade de organização de movimentos afirmativos dispostos a 
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lutar pelos direitos humanos e por autonomia, principalmente pelo reconhecimento 

da capacidade de decidir sobre a própria vida. 

No final dos anos 70, o movimento das pessoas com deficiência ganha visibilidade 

com ação política na busca por transformações sociais. O desejo de serem 

protagonistas políticos motiva uma mobilização nacional, dentro da conjuntura da 

época: o regime militar, o processo de redemocratização do país e a promulgação, 

pela ONU, em 1981, do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD). 

Entre 22 a 25 de outubro de 1980 é realizado o 1º Encontro Nacional de Entidades 

de Pessoas com Deficiência com a participação de mais de 500 pessoas, com o 

objetivo de criar diretrizes para a organização do movimento no Brasil, estabelecer 

uma pauta comum de reivindicações e definir critérios para as entidades integrarem 

a coalizão Pró-Federação Nacional das Entidades de Pessoas Deficientes. 

Em 1986 o interesse público em relação aos direitos das pessoas com deficiência foi 

reconhecido na estrutura do Estado brasileiro com a criação da CORDE, 

Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

órgão responsável por coordenar todas as ações voltadas para a área. 

Em 1988 ocorreram avanços na Constituição Federal. O militante do movimento pela 

inclusão Sassaki (2005) relembra:  

Em 1986, já estava pronto o anteprojeto da Constituição. Se você comparar o anteprojeto 

com a Constituição de 1988, vai ver a grande diferença, o quanto nós conseguimos 

interferir. O anteprojeto era muito fraco, com aquela visão antiga, paternalista, sobre 

pessoas com deficiência. Ali realmente nós crescemos (DEPOIMENTO ORAL, em 

05/02/2009, PARA TODOS, SDH). 

5.2   Legislação e principais diretrizes nacionais sobre Direito ao Trabalho das 

pessoas com deficiência e Reabilitados20  

Poucas pessoas sabem, mas já existiu uma “lei de cotas” garantindo reserva de 

vagas para trabalhadores readaptados e reeducados profissionalmente, com 

percentuais que variam de 2% a 5% e obrigatórias nas empresas a partir de 20 

empregados, criada em 1960. Apesar de estar válida por quase 31 anos, antes de 

chegar a “nova” lei de cotas em 1991, ela praticamente passou despercebida no 

mundo do trabalho, porque a Previdência Social não a fiscalizava, os empresários 

não se viam incomodados e o movimento sindical também a ignorava. 

                                                             
20

 Informações mais detalhadas estão relacionadas no anexo I 
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Mas a partir da Constituição Federal de 1988 o Brasil criou regras importantes que 

definem o que é a pessoa com deficiência e também mecanismos legais, Decretos, 

Portarias, Instruções Normativas, cartilhas governamentais que, se cumpridos, 

garantiriam o direito ao trabalho destas pessoas. 

O artigo 7º Inciso XXXI da Constituição deixava expresso “a proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador 

de deficiência”. 

No ano seguinte à Constituição, a lei 7.853, de 24/10/1989 passou a exigir que o 

poder público assegure às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus 

direitos básicos, inclusive o direito ao trabalho. Esta lei apontava a necessidade de 

adoção de legislação que disciplinasse a reserva de mercado para as pessoas com 

deficiência nas entidades da administração pública e no setor privado. 

Já a lei 8213, de 24/07/91 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência 

Social prevendo a reserva legal de 2% a 5% de vagas para as pessoas com 

deficiência e reabilitadas em seu artigo 93. Este artigo indicava o percentual de 

vagas reservadas para as empresas com cem ou mais empregados na seguinte 

proporção: 

100 a 200 empregados – 2% 

201 a 500 empregados – 3% 

501 a 1000 empregados – 4% 

1001 em diante –  5% 

A lei previa multas pelo seu descumprimento, demissões só com a contratação de 

substituto de condição semelhante e geração de estatísticas sobre as vagas 

preenchidas a cargo do ministério do trabalho. 

Depois de dez anos foi regulamentada a lei 7.853/89, com o Decreto 3298, de 

20/12/99, classificando os tipos de deficiência e estabelecendo obrigações para a 

reserva de vagas para as empresas privadas e garantindo o acesso da pessoa com 

deficiência nos concursos públicos, com reserva de no mínimo 5% das vagas. 

E as diretrizes foram avançando: em 28/10/2003 o Ministério do Trabalho e Emprego 

publica a Portaria nº 1.199 impondo multas variáveis de até 50% sobre as infrações 
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pelo descumprimento da lei de cotas (o valor mínimo já estava previsto no art. 133 

da lei 8.213/91), de acordo com o porte da empresa descumpridora. 

Em 02/12/2004 chegam novos avanços com o Decreto nº 5.296 que tornou mais 

rígida a classificação da deficiência, em comparação com o Decreto º3.298. 

E mais avanços foram ocorrendo permitindo que a pessoa com deficiência que 

recebe Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC possa 

participar do mercado de trabalho e eventualmente retornar ao benefício. 

O primeiro passo aconteceu com o Decreto nº 6.214, de26/09/2007 e a segunda 

iniciativa neste sentido permitiu que as pessoas nesta condição participassem de 

programas de aprendizagem por até dois anos acumulando o BPC junto com a 

remuneração na condição de aprendiz; ou participassem do mercado de trabalho, 

suspendendo o benefício, que pode ser retomado caso acabe o vínculo 

empregatício. Estes avanços chegaram com a lei 12.470, de 01/09/2011. 

Como se observa, do ponto de vista das atitudes dos constituintes de 1988, dos 

legisladores subsequentes e dos atos governamentais, a presença de trabalhadores 

com deficiência já deveria ser uma realidade nacional tanto no setor público como no 

setor privado. Mas faltam atitudes para as leis, decretos e portarias saírem do papel. 

E atitudes dependem de pessoas, sejam em quais posições estiverem atuando.  

5.3   A Lei de Cotas não é uma invenção brasileira 

Sistemas de cotas existem desde a primeira guerra mundial, com o objetivo de 

colocação dos ex-combatentes de guerra no mercado de trabalho. Em 1944, a OIT  

recomendou que este sistema abrangesse também as pessoas com deficiência que 

não fossem vitimas das guerras, reservando-lhes um número determinado de vagas.  

Cada país adotou medidas distintas para a execução do sistema de cotas, variando 

o percentual, modalidades para o cumprimento e tipos de punição/sanção àqueles 

que não atendiam as cotas. Também foi diferenciada a aplicação para o sistema 

público e privado. Podemos citar alguns exemplos de reservas de vagas ao redor do 

mundo: na Alemanha a lei estabelece para as empresas com mais de 16 

empregados uma cota de 6%, incentivando uma contribuição empresarial para um 

fundo de formação profissional de pessoas com deficiência; na Áustria a lei federal 

reserva 4% das vagas para trabalhadores com deficiência nas empresas que 
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tenham mais de 25 funcionários ou admite a contribuição para um fundo de 

formação profissional.  

Já o código de Trabalho Francês, em seu art. L323-1, reserva 6% dos postos de 

trabalho em empresas com mais de 20 empregados; na Holanda o percentual varia 

de 3% a 7% e é firmado por negociação coletiva, dependendo do ramo de atuação e 

do tamanho da empresa; na Itália a lei nº 68/99, no seu art. 3º, estabelece que os 

empregadores públicos e privados devem contratar pessoas com deficiência na 

proporção de 7% de seus trabalhadores, no caso de empresas com mais de 50 

empregados; duas pessoas com deficiência, em empresas com 36 a 50 

trabalhadores; e uma pessoa com deficiência, se a empresa possuir entre 15 e 35 

trabalhadores.  

No Reino Unido o Disability Discrimination Act (DDA), de 1995, trata da questão do 

trabalho, vedando a discriminação de pessoas com deficiência em relação ao 

acesso, conservação e progresso no emprego. Estabelece, também, medidas 

organizacionais e físicas, para possibilitar o acesso de pessoas com deficiência. Lá 

o Poder Judiciário pode fixar cotas, desde que provocado e de que se constate falta 

de correspondência entre o percentual de empregados com deficiência existente na 

empresa e no local onde a mesma se situa. Na Venezuela a Lei Orgânica do 

Trabalho, de 1997, fixa uma cota de uma pessoa com deficiência a cada 50 

empregados21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Esses países fazem parte de uma lista de países citados na publicação A Inclusão das 

Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego - Brasília: 

MTE, SIT, DEFIT, 2007. 
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6 AS DISCUSSÕES ATUAIS SOBRE A LEI DE COTAS  
  

Entre as publicações relacionadas à lei de cotas que escolhi para subsidiar o estudo,  

algumas ajudam a refletir a questão do preconceito cultural que é o grande inibidor 

da entrada maciça de trabalhadores com deficiência nas empresas brasileiras. De 

alguma maneira todas dão um sinal claro desta barreira que está presente nas 

relações de trabalho e na sociedade em geral e têm interfaces com a lei de cotas e 

trabalho de pessoas com deficiência. 

O livro “Caminhos da Inclusão – A história da formação profissional de pessoas com 

deficiência do SENAI/SP” (GIL, 2012) retrata a formação do SENAI/SP, do início da 

industrialização em São Paulo, da preparação do cego para o trabalho nos anos 50 

e 60 e de muitos exemplos de ações pontuais que se transformaram décadas depois 

em um programa institucionalizado de educação inclusiva, apontando os resultados 

do Programa Incluir, que envolvia 90 escolas do SENAI em São Paulo, em 2011. 

Conferindo os arquivos do SENAI, Gil (2012) trouxe a confirmação de que a indústria 

paulista já contratava e se envolvia na capacitação de trabalhadores com deficiência 

visual, através do SENAI, décadas antes da existência da lei de cotas, e pelos 

relatos os interlocutores se mostravam satisfeitos com os progressos obtidos.    

A autora transcreve trecho da carta do Professor Geraldo Sandoval, entusiasta da 

preparação de pessoas cegas no SENAI para a indústria, escrita em março de 1965 

para a então presidente do Instituto de Cegos: 

(...) As nossas colocações de cegos na indústria paulista, este ano, atingem um nível 

acelerado. Quase todas as empresas novas que estamos abordando decidem-se 

favoravelmente no sentido de empregar trabalhadores cegos. É um conforto e uma 

alegria para quem, como nós, acreditávamos que esse resultado, um dia, seria 

alcançado (GIL, 2012, p.132).  

Ao analisar o cenário atual das possibilidades de capacitação profissional e 

aprendizagem nas unidades do SENAI, Gil (2012) conclui que no futuro: 

Haverá mais alunos com as mais variadas características, jeitos e modos de ser 

frequentando as escolas, ombro a ombro, chegando no mercado de trabalho com a 

cabeça erguida e conscientes de seu potencial; empresas valorizando a diversidade, 

que contribuirá para a sustentabilidade, e a sociedade ficará mais fortalecida, pois 

contará com cidadãos aptos a contribuir, com seu trabalho e qualificação profissional, 
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para a construção de uma economia mais sólida, inovadora e justa, porque mais 

equitativa (GIL, 2012, p. 241). 

Registro que atualmente a escola SENAI Ítalo Bologna, localizada em Itu, São 

Paulo, é referência para o atendimento a pessoas com deficiências, trabalhando no 

desenvolvimento, pesquisa e inovação em equipamentos para inclusão, difusão de 

metodologias e tecnologias de inclusão nas unidades do SENAI-SP e no mercado 

de trabalho. Conta com vários prêmios internacionais. Ela oferece cursos, 

treinamentos, assessorias e assistência tecnológica. Desta forma, propicia 

capacitação profissional por meio de equipamentos adaptados que podem ser 

transportados e instalados para atendimento às empresas, instituições e entidades, 

visando à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.  Realiza 

formação de docentes para atuarem com pessoas com deficiência. 

Em seu livro “Oportunidades de Trabalho para Portadores de Deficiência” 

(PASTORE, 2000), Pastore defende a flexibilização da lei de cotas antes mesmo de 

seu cumprimento começar a ser fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, já que o 

livro foi lançado no inicio de 2000 e os primeiros registros fiscais aparecem apenas 

no final do segundo semestre daquele ano. 

Citando experiências de outros países que não tiveram sucesso com base exclusiva 

na política de cotas, o autor recupera as leis nacionais concluindo que: 

A fraca participação dos portadores de deficiência no mercado de trabalho decorre 

não da falta de leis e fiscalização, mas sim de carência de ações, estímulos e 

instituições que viabilizem, de forma concreta, a formação, habilitação, reabilitação e 

inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho (PASTORE, 2000). 

O autor também sugere que as políticas públicas deveriam ser direcionadas para 

programas de reabilitação, educação e qualificação profissional, em consonância 

com as demandas do mercado. Já na flexibilização da lei, defende formas de 

ocupação como o trabalho à distância ou “teletrabalho” e outras modalidades de 

deixar o trabalhador com deficiência longe das organizações, já que a lei de cotas 

“amarrou a contratação dos portadores de deficiência à mais difícil modalidade do 

trabalho nos dias atuais – o emprego, com vínculo empregatício, e diretamente 

ligado à empresa contratante” (PASTORE, 2000, p.195). 
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O autor defende a “cota-contribuição”, na qual a empresa, ao invés de empregar 

alguém com deficiência, destinaria recursos a um fundo específico a ser usado em 

programas de reabilitação e qualificação.  

As propostas de Pastore são utilizadas por quinze anos seguidos por empresas para 

justificar a não presença de trabalhadores com deficiência ao lado dos demais 

trabalhadores nas suas instalações. 

Diferentemente de Pastore (2000), Jaime e Carmo (2005) demonstram os passos 

para o cumprimento da lei, apontam exemplos exitosos, documentam a existência 

das primeiras multas aplicadas no Brasil contra seu descumprimento e o impacto 

produzido nas empresas que passaram a respeitá-la quando perceberam vigilância 

da ação fiscal. 

No livro “A inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho – O resgate de 

um direito de cidadania”, os autores esclarecem pontos que têm sido motivo de 

dúvidas e interpretações equivocadas sobre a lei de cotas, como por exemplo, quais 

empresas estão enquadradas nesta obrigatoriedade, qual o número de vagas a 

serem preenchidas, os conceitos legais e como age a DRT/SP (hoje SRTE/SP) nos 

casos de irregularidade diante de aplicações de multas pelo descumprimento da lei. 

O estudo mostra resultados de fiscalização no estado de São Paulo, com destaque 

para a experiência pioneira de Osasco, onde a então subdelegacia do trabalho local, 

em conjunto com a sociedade em geral, conseguiu que cerca de 87,5% das 

empresas cumprissem a lei de cotas (JAIME; CARMO, 2005, p.18) e traz exemplos 

de experiências bem sucedidas de contratações e contatos com organizações do 

segmento e entidades sindicais que podem ajudar no alavancamento da lei de cotas, 

além de detalhada pesquisa da legislação aplicada (JAIME e CARMO, 2005, p.92).  

Um novo olhar sobre a questão entra em cena com a tese de Bahia (2009)  

Muito além da proposta de flexibilização ou da eficiência da fiscalização, Bahia 

aponta que atitudes preconceituosas estão presentes nas relações de trabalho e 

fazer esta desconstrução é a grande tarefa das organizações. Durante a pesquisa 

ela conferiu “in loco” as experiências adotadas no programa para inserir 

trabalhadores com deficiência no quadro de funcionários da COELBA, empresa do 

setor de energia elétrica instalada na Bahia e no Grupo Auchan Portugal, em Lisboa, 
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empresa do setor de varejo que desenvolve uma política de integração de pessoas 

com deficiência em seu quadro de funcionários.  

Seu estudo chega num momento em que a lei de cotas já encontra enfrentamentos 

por parte de quem deve abrir espaços para o pleno emprego das pessoas com 

deficiência.  

A autora observa que a partir da década de 1990, as empresas no Brasil têm 

intensificado a implementação de programas de responsabilidade social empresarial, 

por meio de iniciativas em áreas pertinentes a sua atuação no mercado e na 

sociedade. Entretanto, no que se refere à valorização da diversidade, 

particularmente na inserção profissional de pessoas com deficiência, estas práticas 

ainda se encontram em estágios incipientes. A dificuldade de acesso a informações, 

a insuficiência da legislação vigente, a existência de equívocos arraigados no 

imaginário popular e empresarial, a incapacidade técnica-operacional daqueles que 

compõem as empresas para gerir e conviver com as pessoas com deficiência, assim 

como o alto índice de desemprego entre essas pessoas, são alguns dos fatos que 

refletem o lento avanço dessas práticas. 

Diante de evidências, Bahia aponta que as condutas pré-concebidas 

preconceituosas presentes no imaginário popular aparecem nas relações de 

trabalho e, fazendo referência a estudo anterior, afirma que “no campo do trabalho, 

essa lógica se repete e se reforça. Afinal, promover mudanças no mundo 

organizacional, bem como no imaginário daqueles que compõem as organizações, 

não é tarefa fácil nem rápida. Desconstruir a referência do indivíduo com deficiência 

como incapaz, inválido, oneroso e improdutivo e construir a figura da pessoa com 

deficiência dotada de qualificação profissional é um dos grandes desafios das 

organizações” (BAHIA, 2006, apud BAHIA, 2009, p. 30). 

A autora também organiza uma lista de paradigmas sociais, que convivem em um 

mesmo período onde um não elimina ou substitui o outro, retratando ações que 

caracterizam as formas de atuação das empresas em cada um destes períodos, 

segundo referência de Sassaki (2003, 2004 e 2007).  

Vinicius Gaspar Garcia aprofunda este debate em sua tese de doutorado “Pessoas 

com Deficiência e o mercado de trabalho – Histórico e Contexto Contemporâneo” 

(GARCIA, 2010), trazendo a questão da racionalidade, mostrando que temos leis e 
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pessoas para ocupar as vagas, a partir dos registros do Censo do IBGE 2000 e de 

registros do Ministério do Trabalho, instrumentos que poucos pesquisadores se 

dispuseram a fazê-lo, até pela dificuldade de obtenção de dados confiáveis, que 

infelizmente não existem, porque o assunto sempre ficou à margem dos órgãos de 

fiscalização, que sempre se viram “amarrados” para colocar a lei em prática, ou 

pelos seus próprios preconceitos, ou por conta de “forças superiores” sempre 

presentes quando o tema entrava na pauta. 

Garcia compara a proposta “cota contribuição de Pastore, 2000”, como a “cota-

terceirizada”, onde se incluiriam nela “as mais variadas modalidades de trabalho, 

como o trabalho por projeto, o trabalho por tarefa, a sub contratação, a terceirização, 

o teletrabalho e várias formas de trabalho intermitente, sem vínculo empregatício” 

(GARCIA, 2010, p.132). 

O autor estuda a efetividade da lei de cotas, comparando com resultados do Censo 

Demográfico de 2000 concluindo que, “para além da legislação, é preciso avançar 

na inclusão escolar das pessoas com deficiência, melhorar as condições gerais de 

acessibilidade nos municípios e reafirmar paradigmas que não reforcem mitos e 

estereótipos associados a estas pessoas. Somente assim poderá avançar o ainda 

restrito acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho formal, no qual 

estão apenas uma minoria – em torno de 10% - daqueles com diferentes níveis de 

limitação física, sensorial ou cognitiva”.  

Da análise dos registros de pessoas com deficiências severas no Censo 2000, a 

tese de Garcia abriu caminhos para que fosse organizado um afunilamento 

comparativo já com as bases do Censo de 2010 e em contrapartida corrigir falhas de 

consistência apontadas por ele no livro “Trabalho Decente para as Pessoas com 

Deficiência – Leis, Mitos e Práticas de Inclusão” (CLEMENTE,2008, apud. GARCIA, 

2010, p. 161).  

A propósito, Romeu Kazumi Sassaki, consultor e autor de livros de inclusão social, 

demonstrou em artigo que a OIT já está utilizando o modelo social da deficiência, ao 

analisar as “Recomendações para Inclusão da Deficiência na Agenda pós – 2015: 

Pessoas com Deficiência e Trabalho Decente” (OIT, 2014). Ele organiza o quadro 

abaixo comparando o modelo médico com o modelo social para melhor 

compreensão do avanço da proposta: 
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Quadro 1 - Base conceitual das recomendações da OIT, segundo Sassaki 

 

Fonte: Sassaki, 2014 
  

Na visão de Sassaki, o modelo social da deficiência aponta para o entendimento de 

que é a sociedade que tem que se preparar para conviver com todos os seus 

membros. Segundo ele “a OIT expressa a sua convicção de que o acesso às 

oportunidades de trabalho decente combinadas com a proteção social adequada 

oferece meios de se combater a pobreza” (REVISTA NACIONAL DE 

REABILITAÇÃO, ano XVII, nº 98, maio/junho – 2014, p. 10 e 12).  
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7 A FUNDAMENTAÇÃO DAS CRÍTICAS AOS QUATRO 

ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À LEI DE COTAS, APÓS O INÍCIO 

DE SUA FISCALIZAÇÃO 

7.1   “Via Crucis” para implementação da lei de cotas 

Antes de iniciar a análise dos argumentos contrários a sua aplicação, é preciso 

esclarecer que a lei de cotas para pessoas com deficiência enfrentou uma 

verdadeira “Via Crucis” para ser implementada no âmbito do Poder Executivo, 

porque apesar de existir desde julho de 1991 os primeiros registros sobre 

trabalhadores com deficiência apareceram com quase nove anos de atraso. 

A. Os primeiros registros chegam precariamente no ano 2000 com o Programa 

Brasil Gênero e Raça, criado para dar resposta a denúncias feitas na OIT contra 

a discriminação no trabalho no Brasil. 

A chefe da Assessoria Internacional do Trabalho, Maria Helena Gomes dos 

Santos, lamentou este fato informando que “em 1995, durante a realização da 

82ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, o governo brasileiro, por 

sua delegação, chefiada pelo Ministério do Trabalho, assumiu oficialmente a 

existência de discriminação nas relações de trabalho, após receber a solicitação 

por informações sobre seu cumprimento, já que havia denúncias de 

discriminação no ambiente de trabalho. No ano seguinte, teve inicio um programa 

de Cooperação Técnica entre a OIT e o governo brasileiro que resultou na 

implantação do Programa Brasil Gênero e Raça, Todos Unidos pela Igualdade de 

Oportunidades” (CLEMENTE, 2001, pag. 31). 

B. O órgão fiscalizador demorou 13 anos para estabelecer formulários de rotina 

para que seus quadros de fiscalização, durante diligências, caracterizassem o 

cumprimento ou descumprimento da lei. O campo específico para esta 

informação só entrou no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho em outubro 

de 2004. 

C. O Ministério do Trabalho só tornou obrigatório que as empresas informassem se 

seus trabalhadores tinham deficiência ou não a partir da RAIS- 2007. E se 

tivessem, qual era a deficiência. Esta obrigação ainda ficou limitada às empresas 

que tinham trabalhadores com deficiência enquadráveis nos Decretos 3298/99 e 
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5296/04, o que na prática isenta as empresas com menos de 100 funcionários do 

preenchimento desta informação.22  

Desde que a lei foi criada, em 1991, o Ministério do Trabalho mudou de nome três 

vezes e a lei teve três regulamentações burocráticas, que em nada impediria o inicio 

imediato de sua efetividade. A primeira regulamentação aconteceu em 07/12/1991, 

com a edição do Decreto 357 que indicava que “caberia à Diretoria de Relações do 

Trabalho do INSS estabelecer sistemática de fiscalização, avaliação e controle das 

empresas, para fiel cumprimento deste artigo, gerando estatísticas sobre o total de 

empregados e vagas preenchidas” (Art. 127 parágrafo 2º Decreto 357/91). 

A segunda regulamentação aconteceu porque o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social passou a chamar-se Ministério do Trabalho e da Administração e 

desta forma o Decreto 611, de 21/07/1992 manteve a mesma atribuição do artigo 

217, agora a cargo da Diretoria de Relações do Trabalho do “novo” Ministério. 

A terceira regulamentação chega com o Decreto nº 3298/99, que ao regulamentar a 

lei nº 7853/89 indicou no artigo 36, parágrafo 5º que a mesma “fiscalização, 

avaliação e controle das empresas, bem como estabelecer procedimentos e 

formulários que propiciem estatísticas sobre o número de empregados portadores de 

deficiência e do percentual de vagas preenchidas” agora devia ser de competência 

do Ministério do Trabalho e Emprego, que mudou novamente de nome a partir de 

01/01/1999 por meio da Medida Provisória nº 1799. 

Os registros relativos ao cumprimento da lei de cotas continuavam à deriva, até que 

a Portaria nº 604, de 01/06/2000, da Secretaria Executiva do Ministério institui nas 

                                                             
22

 O Manual de Orientação de preenchimento da RAIS 2007 orientava os empregadores:  

Item A.7: “Portador de deficiência habilitado ou beneficiário reabilitado – marcar a quadrícula “SIM”, 

se o empregado/servidor é portador de deficiência habilitado ou beneficiário reabilitado, definidos 

conforme o Decreto nº 3.298/99 e Decreto nº 5.296/04. Caso contrário, marcar a quadrícula “NÃO”. 

Atenção! O preenchimento deste campo é obrigatório para todas as empresas, independentemente 

do número de empregados. 

Item A.7.1: Tipo de deficiência/beneficiário reabilitado – Informar o tipo de deficiência do 

empregado/servidor, conforme as categorias abaixo, ou se o mesmo é beneficiário reabilitado da 

Previdência Social: 1 – Física; 2 – Auditiva; 3 – Visual; 4 – Mental; 5 – Múltipla e 6 – Reabilitado” 
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Delegacias Regionais do Trabalho os Núcleos de Promoção da Igualdade de 

Oportunidades e de Combate à Discriminação, encarregados de coordenar ações de 

combate a discriminação em matéria de emprego e profissão, que também teriam a 

competência de “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”. 

Resumindo a história, em dezembro de 2000 foram divulgados os registros de 2.375  

trabalhadores com deficiência no Brasil, pelo Programa Brasil Gênero e Raça.23 Os 

números também foram divulgados nos anos posteriores com a mesma fonte até 

2004. 

Os primeiros registros eram limitados a alguns Estados e ficava excluído até o 

registro do maior Estado da Federação em concentração de trabalhadores, São 

Paulo, que no ano 2000 tinha o “Programa de Integração de Pessoas Portadoras de 

Deficiência no Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo – 

DRT/SP” então coordenado pela auditora fiscal Cecília Zavaris. Os números 

paulistas foram publicados à época, mas não constavam na base nacional 

(CLEMENTE, 2001, p. 36 e 38). 

Os números divulgados pelo Ministério foram revisados pela Secretaria de Relações 

do Trabalho do MTE em 03/12/2007, que enviou os dados sobre a distribuição por 

estados das inserções feitas em 2004 para o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco 

e Região com um recado: “já mandei os números (sem chute) para a assessoria de 

imprensa”. Na verdade o registro de 8.655 inserções sem chute em 2004 

“corresponde ao mesmo número divulgado pela Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego de São Paulo. Mas ele aparece repetido no sistema 

informatizado da SIT no ano 2005, uma das contradições para as quais alertamos o 

Ministro” (CLEMENTE, 2008, p. 70 e 71).   

A partir do ano de 2005 a Secretaria de Inspeção do Trabalho passou a sistematizar 

os registros de contratação de trabalhadores com deficiência por ação fiscal, cujos 

resultados anuais continuam distantes da realidade, caso a lei de cotas estivesse 

sendo cumprida: 

                                                             
23

Os registros do ano 2000 foram corrigidos em 03/12/2007 “sem chute” para 2.436 inserções, 

segundo a Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em documento 

dirigido ao Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. 
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Tabela 1- Inserção de empregos de pessoas com deficiência por unidades da 
Federação nos registros do Ministério do Trabalho e Emprego entre 2000 e 

2013. 

UF/Ano 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

 Rondonia   130 35   19 49 182 194 209 191 101 279 150 299

 Acre         46   49 78   66 65 70 116 83

 Amazonas   956     147 334 565 1.436 665 733 948 1.293 1.155 1.066

 Roraima             4 21 4 22 44 85 57 47

 Para 229 553 53   10 22 233 235 184 301 146 563 487 316

 Amapa     175   177 4 86 49   1 69 188 41 81

 Tocantins   60   44     30 23 51 67   138 0 134

 Maranhao 6 53 92 26 256 216 334 469 617 450 502 987 604 533

 Piaui 62     50   28 39 250 232 190 234 174 173 227

 Ceara 491 2.341 593 864 715 968 1.263 1.543 1.605 2.024 2.060 2.101 1.595 2.391

 Rio Grande do Norte 285 374 300 8 213 65 379 612 717 58 115 243 305 416

 Paraiba     14     73 20 201 80 182 181 275 189 270

 Pernambuco 4 416 183     235 435 726 678 1.067 659 1.655 1.517 1.492

 Alagoas 109 411 368 43 23 29 54 10 88 69 119 153 323 400

 Sergipe   89 422     2   56 198 91 89 183 272 227

 Bahia   57 9 184 721 61 720 837 684 1.115 1.162 1.159 1.053 1.740

 Minas Gerais 65 58 174     517 1.076 1.874 1.796 2.220 2.890 3.681 4.417 4.228

 Espirito Santo   400 451   328 22 98 279 653 477 419 562 850 1.080

 Rio de Janeiro 53 69 1.647     116 1.690 744 403 720 1.719 2.313 3.144 3.320

Sao Paulo   1.720 4.598   8.655 8.655 9.684 9.235 11.776 10.336 10.932 10.136 9.246 12.119

 Parana     130 98   226 208 475 448 251 291 676 1.475 1.585

 Santa Catarina   60 2 1 814 11 27 2 97 16 623 731 1.626 1.229

Rio Grande do Sul   1.287 4.344 2.251 418 541 1.698 1.623 2.842 3.305 3.159 3.449 3.420 4.546

 Mato Grosso do Sul     39 70 158 81 64 160 176 151 275 256 302 153

 Mato Grosso 1 400 130 396 196 17 34 131 61 235 47 584 162 310

Goias 1.069 1.887 580 44     14 173 385 1.021 427 1.211 1.132 788

Distrito Federal 1 2 12   218 514 992 878 1.195 1.090 1.476 1.250 1.609 1.817

Total 2.375 11.323 14.351 4.079 13.114 12.786 19.978 22.314 25.844 26.449 28.752 34.395 35.420 40.897  
Fonte: Anos 2000 a 2003: Assessoria Internacional – Programa Brasil, Gênero e Raça – MTE 

Anos 2004 – Secretaria de Relações do Trabalho – MTE com dados da Assessoria Internacional 

Anos 2005 a 2013 – Secretaria de Inspeção do Trabalho – DEFIT/MTE   

A trajetória dos números da fiscalização indica o ano de 2013 como o de melhor 

registro da série, com 40.897 inserções. Se os resultados da fiscalização se 

estabilizarem neste nível, se não houver oscilações no mundo do trabalho e se as 

pessoas com deficiência permanecerem nos empregos após a contratação, será 

necessário esperar mais 25 anos para garantir o cumprimento da lei, frente as 1,047 

milhões de vagas potenciais previstas na lei de cotas.  

Porém, em novembro de 2014 o próprio Ministério do Trabalho informou que a RAIS 

indica altíssima rotatividade entre trabalhadores com deficiência admitidos e 

demitidos nos anos 2010 a 2013, atingindo a média de 89,3% ao ano no período24. 

                                                             
24

 Informação apresentada durante o VII Encontro anual do Espaço da Cidadania e seus parceiros 

pela inclusão, em 13/11/2014. 



61 
 

Neste ritmo serão necessários centenas de anos para que esta lei seja respeitada, 

de fato, no país. 

Outra face do subregistro é a falta de ousadia de fazer prevalecer o cumprimento da 

lei. As primeiras multas no Brasil pelo descumprimento da lei de cotas foram 

aplicadas em março de 2003 pela Gerência Regional do Trabalho de Osasco – SP 

(na época SDT/Osasco), quando estava perto de completar 12 anos de sua 

vigência, provando que o órgão fiscalizador não fiscalizava a efetividade da lei. A 

então Subdelegada Regional Emprego de Osasco, Lucíola Rodrigues Jaime, 

afiançou: “autuamos algumas poucas empresas, cerca de dezesseis. Vale registrar 

que foi neste processo que, pela primeira vez no país, se lavrou um auto de infração 

pelo não cumprimento da cota” (JAIME ; CARMO, 2005, p. 21). 

Passados 14 anos de registros da fiscalização da lei de cotas (2000 a 2013), o 

Ministério do Trabalho ainda não divulga a distribuição das deficiências das pessoas 

inseridas por ação fiscal, por tipo de deficiência, deixando lacuna que precisa ser 

corrigida, porque é sabido que há exclusões e escolhas de determinadas 

deficiências por parte das empresas, o que pode caracterizar discriminação. A partir 

do conhecimento do universo encontrado pela fiscalização, amplia-se a 

oportunidade de enfrentar mitos e preconceitos, melhorando a qualidade das 

relações no trabalho enfrentando ideias pré-concebidas que retardam as 

contratações.   

E, justiça seja feita, este tipo de informação era disponibilizada no Estado de São 

Paulo pelo Programa de Inclusão de Trabalhadores com Deficiência desenvolvido 

pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo de 2004 a 

2010, onde os resultados numéricos apresentados eram sempre acompanhados 

com a distribuição das deficiências encontrados na ação fiscal (SILVA; CLEMENTE, 

2011, p. 28). 

O programa de São Paulo passou a ser denominado “Projeto de Inclusão de 

Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho da SRTE/SP” que atua 

conjugando fiscalização, orientação, participando e promovendo ações afirmativas 

com outros segmentos sociais. 

Descumprimento da lei de cotas deixa 73,5% das vagas sem serem 

preenchidas  
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Como a lei de cotas se aplica às empresas a partir de cem trabalhadores e nos 

concursos públicos, se considerarmos hipoteticamente que nos registros da RAIS – 

2013 todos os trabalhadores nas empresas deste porte estão trabalhando pelas 

regras da lei, teremos 277.794 registros. No mesmo ano de 2013, estimava-se que 

para cumprir a lei seriam necessárias 1.047.819 ocupações de vagas. Desta forma 

apenas 26,5% de efetividade da lei está cumprida, fato que se desdobra por todas 

as unidades da federação: 

Tabela 2 - Registros de cumprimento da Lei de Cotas nos Estados em 2013 

Santa Catarina 40,0% 37.364 14.940

Rio Grande do Sul 37,9% 55.811 21.155

Paraná 31,8% 57.113 18.162

Espírito Santo 31,7% 17.886 5.678

Rio Grande do Norte 30,1% 13.947 4.204

São Paulo 29,3% 294.905 86.353

Ceará 28,9% 37.169 10.730

Minas Gerais 28,8% 98.265 28.343

Amazonas 23,3% 18.423 4.297

Distrito Federal 23,2% 39.283 9.123

Pernambuco 23,1% 42.826 9.895

Goiás 22,8% 30.343 6.928

Rio de Janeiro 22,2% 105.584 23.484

Sergipe 20,8% 9.253 1.921

Piauí 20,1% 10.268 2.061

Bahia 19,7% 52.523 10.364

Mato Grosso do Sul 18,5% 12.400 2.300

Paraíba 18,3% 16.948 3.097

Alagoas 18,0% 13.617 2.447

Maranhão 16,0% 18.701 2.994

Rondônia 15,4% 8.178 1.258

Amapá 14,1% 3.261 459

Pará 13,7% 30.049 4.121

Tocantins 13,1% 5.367 703

Mato Grosso 16,7% 12.660 2.112

Acre 11,8% 3.113 366

Roraima 11,7% 2.562 299

BRASIL 26,5% 1.047.819 277.794

Vagas Legais 

previstas

Vagas 

Ocupadas

Elaboração própria com apoio do Dieese a partir da RAIS/MTE, 2013. Observação (¹) 

Está implícito que todos os trabalhadores com deficiência inseridos são enquadrados na 

lei de cotas; (²) Os estabelecimentos foram considerados empresas, mas quando se 

unifica matriz e filiais ampliam-se a quantidade de vagas legais; (³) A reserva de vagas 

nos concursos públicos é de 5%, mas foi uniformizado o percentual de 2% a 5% 

conforme o tamanho do estabelecimento público.

Unidade da Federação 
Porcentagem de 

cumprimento
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Descumprimento da lei gera desvio de remuneração de R$ 25 bilhões anuais 

O descumprimento generalizado da lei provoca também desvio de remuneração. É 

possível chegar ao cálculo do número de trabalhadores que estão fora do mercado 

de trabalho, devido ao descumprimento da Lei de Cotas, assim como indicar o 

quanto a economia perde com os recursos que deixam de ser pagos a essas 

pessoas que não sendo produtivas, se tornam, então, dependentes do Estado e 

excluídas do sistema de consumo.  

Considerando que as empresas com 100 ou mais empregados têm obrigação legal 

de manter em seus quadros de 2% a 5% de profissionais com deficiência, apresento 

uma simulação “conservadora” do impacto deste cumprimento. 

É “conservadora” porque nem todas as pessoas com deficiência declaradas na RAIS 

se enquadram na “Lei de Cotas”, que tem caracterização específica para ocupação 

da reserva legal e também pelo fato que uniformizei o cálculo para as empresas 

públicas de 2% a 5%, conforme seu porte. Mas a exigência é de reserva de 5% das 

vagas em todos os concursos públicos, a partir de dezembro de 1999. 

A tabela abaixo demonstra que há vagas no mercado de trabalho para 1.047.819 

pessoas com deficiências, garantidas pela Lei de Cotas. Porém, somente 277.794 

delas estão ocupadas nas empresas a partir de 100 funcionários.  

Tabela 3 - Projeção da remuneração mensal não paga às pessoas com 
deficiência pelo descumprimento da lei de cotas – Brasil, 2013 

Tamanho do 

estabelecimento

Vagas 

reservadas 

pela lei de 

cotas

Empregos de 

trabalhadores 

com deficiência 

Vagas a 

serem 

preenchidas 

para fins 

legais

Remuneração 

média dos 

empregos dos 

trabalhadores 

com 

deficiência

Remuneração 

mensal desviada 

pelo 

descumprimento da 

lei de cotas

100 a 200 77.855       41.903                 35.952          1.738,70R$       62.509.742,40R$         

201 a 500 163.233     72.674                 90.559          1.915,90R$       173.501.988,10R$       

501 a 1000 164.123     55.177                 108.946       2.208,90R$       240.650.819,40R$       

1001 a mais 642.608     108.040              534.568       2.711,30R$       1.449.374.218,40R$   

TOTAL 1.047.819 277.794              770.025       -                      1.926.036.768,30R$   

Fonte: Elaboração própria com apoio do DIEESE a partir de RAIS/MTE 2013                                                                    

A partir deste demonstrativo, é possível afirmar – baseado na média de 

remuneração paga às pessoas com deficiência empregadas em 2013 – que o seu 

descumprimento desvia mensalmente cerca de R$ 1,9 bilhões que deixa de ser 
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transferido através de remuneração às pessoas do segmento. Em um ano esta cifra 

beira a R$ 25 bilhões. 

RAIS precisa de confiabilidade tanto na conferência de informações lançadas 

pelas empresas como na análise do Ministério do Trabalho e Emprego 

Levou muitos anos para que o ministério exigisse os lançamentos de informações 

sobre trabalhadores com deficiência na RAIS. Mas a “radiografia da RAIS” indica a 

falta de conferência e controle dos dados que o ministério recebe, o que prejudica a 

confiança de seu significado. 

Pudemos constatar erros de informações lançadas que não são investigadas pelo 

órgão. Na RAIS 2009 apareceram diferenças de remuneração entre trabalhadores 

com deficiência e sem deficiência com variações muito superiores à média nacional, 

sem nenhuma iniciativa governamental para coibir os erros grosseiros que saltavam 

aos olhos. 

Naquele ano identificamos 7 estados cujas variações oscilavam entre 73% a 132% e 

413 municípios onde a variação entre os dois grupos iniciava com 73% de diferença 

chegando a 1368%. O líder nacional de diferenças, município de Minas Novas, em 

Minas Gerais, que registrava 1368% de variação, não passava de mais de um erro 

de digitação, porque para o cálculo foram somadas as remunerações de 3 

trabalhadores com deficiência que estavam no trabalho formal daquele município: 

uma Babá, com remuneração de R$ 232,50; um Mecânico de Veículos, que recebia 

R$ 748,85 e um Escriturário de Banco, cuja remuneração foi lançada com o valor de 

R$ 31.072,75. Era um erro evidente, que prejudicou a média de toda a coletividade, 

onde os trabalhadores sem deficiência tinham remuneração média de R$ 727,78 e 

os com deficiência o valor foi de R$ 10.684,70. 

Em outro município havia o registro de 274 trabalhadores com deficiência em 2009, 

porém a maioria dos registros também era resultado de erros de digitação do 

escritório de contabilidade de uma única empresa. O fato aconteceu em Vargem 

Grande Paulista, em São Paulo, na jurisdição da GRTE-Osasco. Alertado pelo 

Espaço da Cidadania o responsável pela fiscalização localizou a empresa de 

locação de mão-de-obra temporária que repetiu o mesmo tipo de erro na RAIS de 

2007 a 2010, lançando todos os empregados como se fossem trabalhadores com 
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deficiência. Em 26/04/2011 foi exigido a correção das informações de todos os anos 

anteriores, o que foi feito no mês seguinte (SILVA; CLEMENTE, 2011, p. 64-65). 

Registro que o Observatório do Trabalho de Osasco fez o estudo “Pesquisas 

Inovadoras sobre o Mercado de Trabalho – Pessoas com Deficiência e o Mercado 

de Trabalho” analisando os registros municipais da RAIS tendo que vencer barreiras 

quase intransponíveis criadas pelo Ministério, que dificulta até hoje o livre acesso da 

consulta publica25. 

7.2   Perfil dos empregos dos trabalhadores com deficiência, segundo a RAIS 

O Ministério do Trabalho e Emprego apresentou pela primeira vez esta informação 

com os resultados da RAIS-2007, quando o então ministro Carlos Lupi afirmou: “a 

RAIS é a radiografia real do país porque os dados são fornecidos por todos os 

estabelecimentos do Brasil” (CLEMENTE, 2009). 

a) Trabalhadores com deficiência são quase invisíveis no trabalho formal 

Desde 2007 ficou demonstrado por sete anos consecutivos (2007 – 2013) que o 

número de trabalhadores com deficiência tem baixa proporção em relação aos 

trabalhadores sem deficiência, ficando quase na invisibilidade, correspondendo a 

menos de 1% em toda a série . 

                                                             
25

 O estudo mencionado foi apresentado por Alexandre Guerra, do Observatório do Trabalho, na 

OAB-Osasco, em 03/12/2009, destacando que 62% das pessoas com deficiência que trabalhavam na 

região tinham ensino médio e superior completo, jornal Visão Trabalhista divulgou a notícia na edição 

nº 43/2009 que circulou em 07/12/2009. 
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Tabela 4 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores – Brasil, 2007 – 
2013. 

 

Outro fato que se observa é que ocorreu crescimento do número de trabalhadores 

contratados na ordem de 30,2% no período, mas do lado dos trabalhadores com 

deficiência aconteceu um minguado crescimento de apenas 2,6%. Por sua vez o 

Censo Demográfico de 2010 demonstrou a existência de 18,7 milhões de pessoas 

com deficiência ocupadas com idades entre 15 e 64 anos e 40,2% delas, ou seja 7,5 

milhões, declararam que estavam “trabalhando como empregado com carteira de 

trabalho registrada”. 

b) Há diferenciações de escolhas por tipo de deficiência 

O mercado de trabalho seleciona pessoas com determinadas deficiências e exclui 

outras, concentrando contratações em dois tipos de deficiência: física e auditiva. 

Tabela 5 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores por tipo de deficiência 
– Brasil, 2007-2013. 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência %

2007 175.377         50,3% 98.236               28,2% 10.275         2,9% 8.407            2,4% 5.839             1,7% 48.907          14,0% 348.818  

2008 177.834         55,0% 79.347               24,5% 12.428         3,9% 10.864         3,4% 3.517             1,1% 37.916          11,7% 323.210  

2009 157.805         57,7% 65.613               22,7% 14.391         5,0% 13.120         4,6% 3.506             1,2% 34.158          11,8% 288.593  

2010 166.690         54,5% 68.819               22,5% 17.710         5,8% 15.606         5,1% 3.845             1,2% 33.343          10,9% 306.013  

2011 174.207         53,6% 73.579               22,6% 21.847         6,7% 18.810         5,8% 4.144             1,3% 32.704          10,0% 325.291  

2012 170.468         51,6% 74.385               22,5% 26.119         7,9% 21.317         6,5% 4.696             1,4% 33.311          10,1% 330.296  

2013 181.464         50,7% 78.078               21,8% 33.505         9,4% 25.332         7,1% 5.490             1,5% 33.928          9,5% 357.797  

Deficiência Física Deficiência Auditiva Deficiência Visual
Total

Deficiência Intelectual Deficiência Mútiplas ReabilitadasRAIS        

Ano

Fonte: RAIS/MTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Elaboração própria                                                                                                                                                                                                                                        

Obs.: Em 2007 e 2008 houve registros de 0,5% e 0,4% respectivamente de deficiências ignoradas.  
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As sucessivas edições da RAIS demonstram que mais da metade da ocupação de 

vagas é destinada a trabalhadores com deficiência física, que somadas aos 

trabalhadores com deficiência auditiva preencheram pelo menos 7 a cada 10 vagas 

existentes. Outro fato que chama a atenção é o alto percentual de trabalhadores 

reabilitados incluídos como trabalhadores com deficiência.   

Há alguns Estados como Mato Grosso do Sul, Maranhão e Santa Catarina onde a 

concentração de reabilitados é alarmante, representando mais de 30% do total de 

trabalhadores com deficiência (CLEMENTE, 2011), mas neste estudo focarei apenas 

os registros nacionais. 

Como as pessoas reabilitadas são normalmente vitimadas por acidentes de trabalho 

ou doenças relacionadas ao trabalho, esta inserção, apesar de legal, é a 

confirmação de descaso em relação às políticas de prevenção de acidentes, e um 

“tiro no pé” das empresas que geram acidentes. 

c) Há diferenciações por gênero   

As mulheres com deficiência têm mais dificuldades de participar do mercado formal 

de trabalho e esta situação vem se repetindo todos os anos. É o que mostra a RAIS, 

ao evidenciar a maior presença masculina entre os trabalhadores com deficiência, 

comparando-os com o grupo sem deficiência. 

Tabela 6 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores formais por gênero – 
Brasil, 2009 – 2013 

Masculino Feminino Masculino Feminino

2009 65,6% 34,4% 58,5% 41,5%

2010 65,4% 34,6% 58,4% 41,6%

2011 65,7% 34,3% 58,1% 41,9%

2012 65,0% 35,0% 57,5% 42,5%

2013 64,8% 35,2% 57,2% 42,8%

Fonte: RAIS/MTE                                                             

Elaboração própria          

Com Deficiência Sem Deficiência 
Ano

 

d) Há exclusões pela deficiência e pela idade 

Cerca de 60% dos empregos dos trabalhadores brasileiros ficam para aqueles que 

têm até 39 anos de idade, tenham deficiência ou não. 
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Tabela 7 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores formais por faixa 
etária – Brasil, 2009 - 2012 

 

O mercado formal reserva apenas cerca de 40% das vagas para os trabalhadores 

com deficiência acima de 40 anos de idade, existindo uma dupla dificuldade de 

acesso ao trabalho: o da própria deficiência, já que o Censo do IBGE 2010 

demonstra que 64% desta população tem idade entre 40 e 64 anos e há apenas 

40% das vagas para esta faixa etária; e o fator idade, que diminui a presença dos 

trabalhadores no mercado formal a partir dos 40 anos ou mais de idade.  

e) Há diferenciações por raça/cor 

O Censo Demográfico de 2010 mostrou que a população de cor ou raça negra 

representava 50,9% no geral e 51,8% entre as que possuíam alguma deficiência 

investigada. 

Porém o trabalho formal não mantém esta representatividade social, onde os 

trabalhadores negros ficam em minoria, mesmo no ano de 2013 onde já ocorreram 

avanços nesta questão. Os trabalhadores negros com deficiência representavam 

36,4% do segmento, enquanto os “sem deficiência” era 29,7% dos trabalhadores. 
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Tabela 8- Distribuição dos empregos dos trabalhadores formais por raça/cor – 
Brasil, 2009 e 2013 

2009 2013 2009 2013

Negros 32,3% 36,4% 26,6% 29,7%

Não Negros 56,6% 53,7% 49,5% 46,0%

Ignorados 11,1% 9,9% 23,9% 24,3%

Total 100% 100% 100% 100%

Com deficiência Sem deficiência 

Elaboração: Espaço da Cidadania a partir de RAIS/MTE, 

Fundação SEADE e RAIS/MTE, 2009 e 2013.                                                      

Obs.: negros incluem pardos e pretos. Não negros inclui 

brancos, amarelos e indígenas  

É importante frisar que o Censo do IBGE, que é uma pesquisa domiciliar, deixou 

sem declaração de raça/cor apenas 0,1% das pessoas, ao passo que a RAIS, de 

abrangência bem menor, no ano de 2013 deixou ignorado ou não classificado 9,9% 

da raça/cor no grupo de trabalhadores com deficiência, enquanto que o grupo sem 

deficiência a omissão corresponde a 24,3%. 

Ao analisar a composição dos vários níveis hierárquicos das empresas por raça ou 

cor, a pesquisa Ethos (2010) sugere “algum descontrole de muitas das empresas 

que responderam esta pesquisa em relação à característica de cor ou raça de seus 

funcionários, como confirmam, aliás, representantes de um grupo delas ouvidos em 

consulta complementar de caráter qualitativo” (ETHOS, 2010, p. 15).  

Diante das evidências conclui-se que a discriminação racial existente na sociedade 

brasileira se reflete no mercado de trabalho formal atingindo trabalhadores negros 

que tenham deficiência ou não. 

f) Existem pequenas diferenças entre níveis de instrução de trabalhadores 

“com” e “sem” deficiência  

Os dados do trabalho formal brasileiro estão confirmando que os trabalhadores com 

ou sem deficiência mantêm pequenas diferenças nos níveis de escolaridades em 

2009, 2011 e 2013. 
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Tabela 9 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores por escolaridade, 
Brasil, 2009, 2011 e 2013 

2009 2011 2013 2009 2011 2013

Analfabeto 1,0% 0,8% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3%

Até o 5º ano Incompleto e Ensino Fundamental 5,2% 5,0% 4,9% 3,7% 3,5% 3,1%

5º ano Completo 5,8% 5,1% 4,4% 4,9% 4,2% 3,4%

6º ao 9º ano Incompleto 11,3% 10,5% 9,8% 8,3% 7,4% 6,5%

Ensino Fundamental Completo 14,2% 11,7% 11,0% 13,8% 12,3% 11,5%

Ensino Médio Incompleto 8,8% 8,5% 8,2% 8,0% 7,9% 7,6%

Ensino Médio Completo 38,2% 41,8% 43,1% 40,0% 43,2% 45,3%

Educação Superior Incompleta 4,2% 4,4% 4,2% 4,3% 4,1% 3,8%

Educação Superior Completa 11,3% 12,2% 13,6% 16,4% 17,0% 18,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nível de Instrução 
Empregos de trabalhadores sem deficiênciaEmpregos de trabalhadores com deficiência

Fonte: Elaboração própria a partir de RAIS/MTE 2009, 2011 e 2013  

No exemplo de 2013, tanto os trabalhadores sem deficiência como os com 

deficiência que tinham ensino médio ou superior completo já representavam mais de 

60% dos contratados, enquanto os analfabetos e os que tinham menos escolaridade 

estavam perdendo postos de trabalho. 

g) Há diferenças de remuneração de acordo com o tamanho do 

estabelecimento e da existência ou não de deficiência   

De uma maneira geral cresce a remuneração dos trabalhadores com o aumento do 

tamanho das empresas, mas existe uma comparação intrigante entre a remuneração 

de trabalhadores com e sem deficiências. No primeiro caso, a remuneração é maior 

em todos os estabelecimentos com 1 a 49 empregados, mas fica menor a partir de 

empresas com 50 trabalhadores até às que concentram 1000 ou mais empregados, 

conforme demonstra a tabela. 
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Tabela 10 - Remuneração (R$) média dos empregos dos trabalhadores por 
tamanho de estabelecimentos – Brasil, 2013 

Sem 

Deficiência

Com 

Deficiência

Variação 

Percentual

De 1 a 4 1.164,2 1.420,9 22,0%

De 5 a 9 1.382,5 1.864,9 34,8%

De 10 a 19 1.572,9 1.915,3 21,7%

De 20 a 49 1.771,4 1.891,0 6,7%

De 50 a 99 2.001,7 1.737,8 -13,1%

De 100 a 249 2.285,1 1.759,2 -23,0%

De 250 a 499 2.548,8 1.947,5 -23,0%

De 500 a 999 2.698,1 2.206,6 -18,2%

1000 ou Mais 3.232,4 2.710,7 -16,1%

Total 2.266,5 2.155,5 -4,9%

Empregos de trabalhadores

Fonte: Elaboração Dieese a partir de RAIS/MTE 2013

Tamanho dos Estabelecimento 

 

Este fenômeno precisa ser estudado porque pode estar indicando que as maiores 

empresas vão reservando postos de trabalho que exigem menos escolaridade e 

menos atrativos para este grupo de trabalhadores, o que já foi observado por 

unidades do SINE em várias localidades.  

h) A rotatividade dos empregos dos trabalhadores com deficiência é maior 

que a do total de trabalhadores 

O Ministério do Trabalho detectou que o índice de desligamento de trabalhadores 

com deficiência é altíssimo no Brasil, atingindo 87,8% em 2013. Estudo divulgado 

pelo órgão durante o VII Encontro Anual do Espaço da Cidadania realizado em 13 

de novembro de 2014, em São Paulo, mostra que o fato se repete ano a ano:  

Tabela 11 - Admissões e demissões dos empregos dos trabalhadores com 
deficiência – Brasil, 2010 a 2013 

Ano
Posição em 31 

de dezembro

Admitidos 

no ano

Desligados 

no ano
Saldo

Índice de 

rotatividade

2010 306.013           103.583       94.659          8.924         91,4%

2011 324.403           127.741       108.979        18.762      85,3%

2012 330.296           115.580       108.291        7.289         93,7%

2013 357.797           129.685       113.880        15.805      87,8%
Fonte: RAIS/MTE                                                                                                                    

Elaboração MTE  
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Na distribuição dos desligamentos no período de 2010 a 2013 predomina 

quantitavamente o encerramento do contrato de trabalho por iniciativa do 

empregador, com cerca de 70% das causas do rompimento do contrato. 

Tomando como base o ano de 2013, a rotatividade global26 entre os celetistas foi de 

63,7%. Observando a mesma rotatividade entre celetistas e estatutários o índice 

atingiu 54,9%. Desta forma fica evidente outra discriminação reservada aos 

trabalhadores com deficiência, que é transformá-los em campeões de rotatividade, 

sendo os primeiros a serem demitidos e os últimos a serem contratados. 

É interessante observar que a lei prevê multas para quem deixa de preencher as 

vagas reservadas ou que promova demissões sem ter as pessoas para repor as 

vagas, porque há “estabilidade da vaga reservada”, que é a obrigação de existir 

número mínimo de postos de trabalho destinados à pessoa com deficiência. 27  

As multas previstas para este tipo de descumprimento da lei de cotas variavam de 

R$ 1.925,81 a R$ 192.578,66 no ano de 2015, segundo a Portaria Interministerial 

MPS/MF nº 13, de 09/01/2015. E elas poderiam ser aplicadas sucessivamente até a 

regularização da situação, transformando-se em ferramenta inibidora da alta 

rotatividade do segmento.   

Principais argumentos que retardam o cumprimento da lei de cotas:       

7.3   1º argumento: “Não há pessoas com deficiência em número suficiente 

para ocupar as vagas previstas na lei de cotas” 

Este argumento está presente nas empresas, nos órgãos de fiscalização, no poder 

judiciário, na mídia, no movimento sindical, na sociedade brasileira, tornando 

invisíveis as pessoas com deficiência para o trabalho formal. 

Este argumento é utilizado frequentemente por empresas diante de fiscalizações do 

Ministério do Trabalho e Emprego que visam conferir o cumprimento da lei de cotas. 

Nestes casos seus representantes tentam demonstrar que não se consegue 

                                                             
26

 Rotatividade global considera todos os motivos de desligamento, incluindo aqueles por iniciativa do 

empregador, por falecimento, aposentadoria, transferência e demissão a pedido do trabalhador.   

27
 Lei 8213/91 Art. 93. Parágrafo 1 º - A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado 

ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato 

por prazo indeterminado só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante.  
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preencher as vagas reservadas porque simplesmente não existem candidatos, 

mesmo após anúncios veiculados em jornais ou em portais de emprego públicos. 

Estas desculpas para não contratar muitas vezes são acolhidas por agentes do 

órgão fiscalizador, que abrem procedimento especial com dilatação de prazos para 

as vagas serem preenchidas, mediante efetivação de compromissos de 

cumprimento de metas parciais.  

No caso do Estado de São Paulo esta prática já persiste por mais de uma década. 

Mesmo assim em 2013 apenas 29,3% das vagas reservadas estavam preenchidas, 

enquanto que no Brasil de cada 4 vagas previstas em lei, apenas uma estava 

ocupada. 

Este tipo de argumentação também é levado pelas empresas ao Ministério Público 

do Trabalho para provarem que querem cumprir a lei mas não conseguem por falta 

de profissionais. E muitos procuradores acreditam nestas “estórias” e propõem 

Termos de Ajustamento de Conduta – TACs com prazos generosos de até 5 anos 

para o enquadramento legal, fato que se repete desde o final da década de 90 

quando o MPT tomou a dianteira para cobrar o cumprimento da lei. 

O argumento da falta de pessoas com deficiência também aparece nos meios de 

comunicação, nas negociações coletivas envolvendo trabalhadores e empregadores, 

no judiciário e em pesquisas sobre o assunto onde os entrevistados são gestores de 

empresas e profissionais de recursos humanos. 

Se as iniciativas de dilatação de prazos do MPT e do MTE fossem realmente 

exitosas não estaríamos amargando a presença de menos de 1% de trabalhadores 

com deficiência nas empresas brasileiras, já que o esforço fiscalizador conjugado 

com a contratação espontânea das empresas produziu menos de 278 mil inserções 

na faixa da lei de cotas. 

1. Pesquisa Ethos/Ibope 

Desculpas e justificativas à parte, a pesquisa “Perfil Social, Racial e Gênero das 500 

Maiores Empresas e suas Ações Afirmativas – 2010” apontou que pessoas com 

deficiência, mulheres, jovens, negros e profissionais com mais de 45 anos ficam 

relegados ao segundo plano nos cargos diretivos destas empresas. 
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Em relação às pessoas com deficiência, o relatório aponta que é muito nítida a sub-

representação desses indivíduos em todos os níveis hierárquicos das empresas da 

amostra: 1,5% no quadro funcional, 0,6% na supervisão, 0,4% na gerência e 1,3% 

no executivo. 

Outra constatação é que 81% das empresas que compõem a amostra da pesquisa 

são aquelas que devem ter entre seu quadro de funcionários 5% de pessoas com 

deficiência, em atendimento à Lei de Cotas, já que no total têm mais de mil 

funcionários. Porém, parte considerável dessas empresas diz não ter medidas para 

incentivar a participação de pessoas com deficiência, mas no topo da lista de ações 

afirmativas desenvolvidas por elas está a manutenção de programa especial para 

contratação dessas pessoas, com 81% de menções. 

2. Empresas fazem grande rejeição de candidatos e ainda os escolhem por 

tipo de deficiências, quando encaminhados pelo SINE  

Na mesma época em que se realizava a pesquisa do Instituto Ethos, o Sistema 

Público de Emprego, Trabalho e Renda produziu um anuário de informações em 

2010 que inclui trabalhadores com deficiência. 

Pelo anuário nota-se que de cada dez trabalhadores com deficiência colocados pelo 

SINE, 6 tinham deficiência física, enquanto trabalhadores com múltiplas deficiências 

ficavam no rodapé das contratações: 

Tabela 12 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores colocados 
pelo SINE segundo o tipo de deficiência informado – Brasil, 2010 

Tipo de Deficiência Índice

Física 59,7%

Auditiva 24,2%

Visual 10,2%

Mental 5,2%

Múltipla 0,8%

Total 100,0%

Elaboração própria com apoio do DIEESE a 

partir da fonte: MTE. Coordenação do SINE  

Quando o SINE consultou a possibilidade de colocação de trabalhadores com 

deficiência para as vagas ofertadas, 91,1% dos interessados em contratar 

informavam que não aceitariam estes trabalhadores. Esta alta rejeição em aceitar 
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trabalhador com deficiência encaminhado pelo SINE se reproduz em todas as 

Grandes Regiões e Unidades da Federação, conforme indica a tabela a seguir. 

Tabela 13 - Distribuição das vagas ofertadas pelo SINE, segundo a 
possibilidade de colocação de emprego para trabalhador com deficiência – 

Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2010 (em%) 

Exclusivo Preferencial Indiferente

Norte 3,5 0,1 14,2 82,2 100,0

Acre 0,6 0,0 - 99,3 100,0

Amapá 0,6 0,1 16,0 83,3 100,0

Amazonas 2,9 0,2 1,5 95,4 100,0

Pará 6,5 0,0 1,0 92,5 100,0

Rondônia 7,5 0,0 39,1 53,4 100,0

Roraima (1) 0,8 - - 99,2 100,0

Tocantins 0,3 - 3,1 96,6 100,0

Nordeste 2,2 0,3 10,3 87,3 100,0

Alagoas 0,1 0,0 0,1 99,9 100,0

Bahia 2,0 0,8 4,7 92,6 100,0

Ceará 2,3 0,1 14,4 83,2 100,0

Maranhão 1,6 0,0 7,5 90,9 100,0

Paraíba (2) 0,7 0,4 2,4 96,5 100,0

Pernambuco 2,8 0,0 13,8 83,4 100,0

Piauí 5,0 - - 95,0 100,0

Rio Grande do Norte 1,1 0,0 27,3 71,6 100,0

Sergipe 3,0 - 0,1 96,9 100,0

Sudeste 1,8 0,2 3,6 94,3 100,0

Espirito Santo 2,2 0,0 8,7 89,1 100,0

Minas Gerais (3) 1,1 0,1 6,9 92,0 100,0

Rio de Janeiro 1,0 0,0 1,9 97,2 100,0

São Paulo 2,3 0,3 2,6 94,8 100,0

Sul 1,9 0,1 10,7 87,3 100,0

Paraná nd nd nd 74,4 100,0

Rio Grande do Sul (4) 2,7 0,1 10,2 87,0 100,0

Santa Catarina 0,8 0,1 11,6 87,5 100,0

Centro - Oeste 0,9 0,0 9,4 89,7 100,0

Distrito Federal 1,0 0,0 1,4 97,7 100,0

Goiás 1,0 0,1 10,7 88,3 100,0

Mato Grosso (3) 0,5 0,1 9,6 89,9 100,0

Mato Grosso do Sul (4) 0,8 0,0 10,3 88,9 100,0

Brasil (5) 1,9 0,2 6,9 91,1 100,0

Fonte: MTE. Coordenação do Sine. Elaboração: DIEESE. Nota (1) Dados parciais até novembro (2) 

Dados parciais até junho (3) Dados parciais até setembro (4) Dados parciais até outubro; (5) Devido à 

migração dos Sistemas do MTE, os dados são parciais. Obs.: Há 10.602 casos de vagas no Paraná que 

aceitam deficientes, mas não há distinção no nível de exigência (exclusivo, preferencial ou 

indiferente).  

Brasil, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação

Aceita Não 

aceita
Total

 

Por sua vez, a captação de vagas através do sistema MTE Mais Emprego por si só 

já ajuda a excluir, porque quando a empresa acessa o site 

www.maisemprego.mte.gov.br e disponibiliza suas vagas, é obrigatório o 

preenchimento em relação aos tipos de deficiência. 

http://www.maisemprego.mte.gov.br/
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Comprovei este fato no início de 2015 ao analisar cerca de 400 vagas oferecidas por 

cem empresas ao site28, onde as escolhas do tipo de deficiência revelaram 

restrições visíveis: 44,7% das vagas eram destinadas a candidatos com deficiência 

visual; 32,2% para candidatos com deficiência física; 16,2% para candidatos com 

deficiência auditiva e as 6,9% restantes para candidatos com deficiência intelectual. 

Mas há outro agravante: quase todos os candidatos com deficiência visual tinham 

que enxergar, a maioria dos que têm deficiência física tem que se locomover sem 

cadeiras de rodas ou muletas, e a maioria dos candidatos com deficiência auditiva 

tinha que ouvir, conforme se observa no quadro abaixo: 

Quadro 2 - Exigências de cem empresas para aceitação de candidatos 
encaminhados pelo SINE 

Tipo de 

Deficiência

Deficiência 

Visual

Os candidatos precisam 

enxergar com um dos olhos 

(visão monocular), em 50,5% 

das solicitações

Os candidatos precisam 

enxergar, mesmo com 

dificuldade (Baixa Visão), em 

48,9% das solicitações 

Os candidatos podem ser 

cegos, em 0,6% das 

solicitações

Deficiência 

Física

Os candidatos precisam se 

locomover sem cadeiras de 

rodas, em 62,2% das 

solicitações

Os candidatos não podem 

utilizar muletas, em 22,8% 

das solicitações

Não há restições de 

mobilidade para os 

candidatos, em 11,0% das 

solicitações

Deficiência 

Auditiva

Os candidatos precisam ouvir 

(perda auditiva moderada), 

62,5% das  solicitações

os candidatos podem ser 

surdos, em 37,5% das 

solicitações

Deficiência 

Intelectual

Fonte: Sistema MTE Mais Emprego, em 18/02/2015                                                                                                   

Elaboração: própria 

Nas poucas vagas oferecidas, não foram apresentadas restrições aos candidatos 

Restrições 

 

3. CNI quer ampliação na lista de deficiências e um SINE para pessoas com 

deficiência  

Ignorando a pesquisa Ethos e os dados do SINE, o documento “101 Propostas para 

Modernização Trabalhista” elaborado pela Confederação Nacional da Indústria - CNI 

em 2012, propõe a criação de um Sistema Nacional de Emprego para pessoas com 

deficiência, no âmbito do SINE. 

A CNI também propõe ampliar a lista de deficiências para fins de cumprimento de 

cotas porque “não há pessoas com deficiência em número suficiente”. 

                                                             
28

 Análise de vagas de cem empresas (por ordem alfabética) disponibilizadas na sede do PADEF por 

meio do SINE, em 18 de fevereiro de 2015. 
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Também ignorando os registros do Censo de 2010 o documento afirma que: 

 Quando foram fixados os percentuais de cotas para contratação de pessoas com 

deficiência, o objetivo era a inserção produtiva dos deficientes da época, segundo a 

classificação do Censo do IBGE. Entretanto, foram distintos os critérios utilizados 

para identificação do número de pessoas com deficiência e o que é aceito para definir 

as pessoas aptas para cumprimento das cotas das empresas, sendo os primeiros 

mais brandos e os segundos mais restritivos. Esse fato gerou expressivo 

descompasso, não havendo pessoas suficientes com o grau de deficiência aceito 

pela fiscalização para cumprir o total de trabalhadores exigidos pelas cotas fixadas 

com os restritivos critérios legais (Ementa 44, p.72). 

Desta forma, enquanto a lei de cotas continua praticamente invisível nas grandes 

empresas agora passa a ser bombardeada pelo documento da CNI.  

4. Pesquisa do Instituto I.Social aponta que 81% dos recrutadores 

contratam apenas para cumprir a lei 

Em 2014 a pesquisa “Profissionais de RH: Expectativas e percepções sobre a 

inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho” conduzida pelo 

I.Social realizada com 2949 profissionais do setor revelou que 81% dos recrutadores 

contratam pessoas com deficiência apenas “para cumprir a lei”. A pesquisa também 

indicou que 65% dos gestores possuem resistência em entrevistar e/ou contratar 

pessoas com deficiência. 

Esta pesquisa foi realizada em parceria com a Associação Brasileira de Recursos 

Humanos e CATHO. 

5. Preconceito e desinformação no Poder Judiciário 

Empresas descumpridoras da lei de cotas, quando flagradas pela auditoria fiscal do 

trabalho (MTE) ou pelo Ministério Público do Trabalho e recorrem ao judiciário, 

sempre argumentam na justiça do trabalho que não existem profissionais com 

deficiência no mercado para serem contratados por elas, não importando quais seus 

ramos de atividades: bancário, limpeza e conservação, teleatendimento, 

movimentação de cargas, construção civil, aeroportuário, siderurgia, geração de 

energia, etc.  

Defendendo-se em Ação Civil Pública iniciada no ano 2000, um grande banco 

brasileiro queria convencer o juiz que “o Ministério Público do Trabalho pretende que 
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o réu seja considerado empregador exclusivo de toda a coletividade de deficientes e 

de beneficiários reabilitados existentes no país”.  

Quase 8 anos depois de iniciada a ação, o cumprimento da cota representava pouco 

mais de 4000 contratações para suas agências no país inteiro, mas no mês de 

fevereiro de 2008, o sistema de registros da SRTE/SP indicava a presença de 884 

pessoas com deficiência na empresa sendo: 71 com deficiência física, 16 com 

deficiência auditiva, 6 com deficiência visual e 791 reabilitados (CLEMENTE, 2008, 

p.95). 

Em outro processo, um julgamento cercado de preconceito e desinformação 

aconteceu em abril de 2008 envolvendo cumprimento de cotas em empresa de 

teleatendimento. Neste caso os Desembargadores aceitaram a tese de que pessoas 

com deficiência visual não conseguem trabalhar em teleatendimento e que não 

existia candidatos com deficiência para ocupar 211 vagas da empresa ou 5.200 

vagas no setor. 

O embasamento da decisão da 11ª Turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) 

da 2ª Região, afirmava que pessoas com deficiência visual eram “incapazes de 

trabalhar em teleatendimento”, quando isentaram de multa empresa que recorria da 

penalidade imposta pelo Ministério do Trabalho devido ao descumprimento da 

legislação. 

Na decisão, a juíza relatora afirma: “a leitura das telas de computador, função 

essencial, não pode ser feita tampouco por portadores de deficiência sensorial 

visual, mesmo que dominem a leitura em Braille”. A relatora desconhecia o fato de 

que há muito tempo pessoas com deficiência visual trabalham em diversas áreas, 

desde a psicologia ao processamento de dados, passando pela Justiça, 

comunicações e, inclusive, o telemarketing, área que a juíza entendeu que pessoas 

com deficiência visual não poderiam trabalhar.  

Coincidentemente desfazendo o mito dos julgadores, naquele ano completava uma 

década que o SENAI disponibilizava cursos de Teleatendimento para cegos, onde o 

instrutor era cego também. Mas os juízes não sabiam. 

Outro fato grave arrolado no processo diz respeito a informações inverídicas sobre o 

IBGE apresentadas pela defesa e acatadas pelos juízes, que não condizem com a 
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verdade trazida pelo Censo Demográfico de 2000. Mesmo assim o Acordão se 

reproduziu por vários Tribunais. A defesa alegava que: 

O setor tem 700.000 empregados no setor e que segundo os dados do IBGE a 

disponibilidade de empregados deficientes supostamente disponíveis não ultrapassa 

5.200 pessoas – sem considerar as deficiências que não permitem contratação – e 

que as empresas do setor para preencher 2% das vagas necessitam de 14.000 

deficientes para o setor de tele-atendimento, concluindo que nenhuma empresa irá 

cumprir a cota, e todas serão alvo de autuação”. Ressalva que suas alegações “visam 

tentar demonstrar ao juízo a necessidade de atuação do Estado nas políticas que 

dele advém, e que não pretende afastar a responsabilidade da iniciativa privada, mas, 

sim, demonstrar de forma clara a transferência para esta – contra a lei – de 

obrigações evidentemente estatais (Acordão TRT/SP nº 20080650249).   

Ao saber da decisão o então Procurador do Ministério Público do Trabalho, (que no 

ano seguinte assumiu o cargo de Desembargador Federal) Ricardo Tadeu Marques 

da Fonseca, que tem deficiência visual e era concursado há 18 anos arrematou: “Eu 

me sinto diretamente ofendido como cidadão brasileiro pelo equívoco desta decisão. 

Nós não precisamos de piedade, precisamos de seriedade, de profissionalismo”, 

avaliou. “Temos recursos técnicos. Todo mundo se adapta, agora o que não pode 

haver é uma pessoa dizer o que você pode ou não fazer. Isso é puro preconceito” 

(Clemente, 2009, p. 89).  

Na imprensa o erro judiciário passou ignorado. O jornal Valor Econômico de 

15/04/2008 fez reportagem com a manchete “TRT isenta empresa de multa por lei 

de cotas”. 

O oferecimento de vagas rejeitadas para pessoas com deficiência que sabidamente 

não serão aceitas é uma constante. Em entrevista para uma revista especializada, 

Marcia Gori, militante do movimento da pessoa com deficiência, alertou sobre os 

tipos de vagas que o mercado abre para o segmento. Segundo ela, “as empresas 

oferecem vagas de emprego que ninguém mais queria, as rejeitadas, vagas com 

salários que não valiam a pena”. Diante deste comportamento empresarial, 

suspendeu as atividades de uma assessoria que criara no campo da 

empregabilidade da pessoa com deficiência (Revista Nacional de Reabilitação, 

Set/Out/2014, ano XVII, nº 100, p.13 e 14).   
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Diante destes argumentos negativos e do desconhecimento, fica a pergunta: 

existem pessoas com deficiência em número suficiente para o cumprimento da 

lei de cotas? 

Existe sim, e a resposta é fornecida pelos registros do IBGE e da Previdência Social: 

Os números nacionais que foram oferecidos pelos Censos 2000 e 2010 derrubaram 

por terra as afirmações de que não havia pessoas com deficiência para ocupar as 

vagas previstas na lei de cotas e trouxeram a constatação de que a maioria das 

pessoas com deficiência não nasce com ela, mas passa a tê-la durante a vida, 

indicando que contingente significativo da população “experimenta” parte da vida 

nas duas condições. A tabela a seguir mostra a prevalência da deficiência por 

grupos de idade. 

Tabela 14 - Índice de deficiência na população por faixa etária nos Censos 2000 
e 2010 

 

Elaboração própria a partir do Censo – IBGE 2000 e 2010 

O IBGE informou em 2000 que pelo menos quatro de cada cinco pessoas com 

deficiência ocupadas (83,3%) trabalhavam nos setores de serviços, comércio, 

agropecuária, produção de bens e serviços industriais ou como técnicos de nível 
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médio. Entre as pessoas sem deficiência 76,1% estavam trabalhando nestes 

mesmos setores. 

Naquele censo foram encontradas 7,8 milhões de pessoas com deficiência 

ocupadas, com idade entre 15 e 59 anos, num universo de 15,2 milhões de pessoas 

nesta faixa de idade, correspondendo a 51,4% de ocupação. 

Como naquele momento a lei de cotas era capaz de promover a contratação de 

559.111 trabalhadores com deficiência, eles estavam à disposição, mas invisíveis 

para o mercado formal. Por severidade da deficiência preencheriam quase 10 vezes 

o que comporta a lei de cotas. Mas naquele ano, apenas 2.375 registros constavam 

na planilha de trabalhadores com deficiência inseridos, do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

Dez anos depois, o IBGE confirma que as pessoas com deficiência atuam em todas 

as áreas, como empregadores, trabalhando por conta própria, trabalhando como 

empregados, etc, sendo que existem 18,7 milhões de pessoas com deficiência 

ocupadas em idade produtiva (15 a 64 anos), e que 40,2% delas declararam 

trabalhar como “empregado com carteira profissional registrada”, o que corresponde 

a 7,5 milhões de pessoas, que não aparecem nos registros da RAIS. 

Outra questão importante que o novo Censo permitiu conferir é a identificação de 

pessoas com deficiência severas na idade produtiva. Existe 9,3 milhões de pessoas 

com deficiência severa ou intelectual na faixa de idade entre 15 e 64 anos.  

Quando se compara a população ocupada com idade entre 15 e 64 anos no Brasil, 

em 2010, aproximadamente 61% do total da população ocupada tem menos de 40 

anos de idade, enquanto que este percentual é de 35,8% para o grupo das pessoas 

com deficiência, refletindo no trabalho o fato de que a deficiência aumenta com a 

evolução da idade. Neste caso, 64,2% das pessoas com deficiência enfrentam 

também barreiras pela idade ao procurar trabalho porque estão com 40 anos ou 

mais de idade.  

Por outro lado, os registros do Ministério do Trabalho e Emprego através da RAIS, 

variaram de 306 mil, no mesmo ano do Censo, a 357 mil, em 2013, números que 

contemplam as inserções por ação fiscal e as contratações espontâneas das 

empresas.  
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Comparando o total de pessoas ocupadas na condição de empregadas com idades 

entre 15 e 64 anos do Censo, com o total de trabalhadores na RAIS 2013, encontra-

se uma proporção de formalização de 83,6% e, quando a mesma comparação é 

feita do lado dos que têm deficiência, a proporção de formalização é de apenas 

2,8%29. Isto significa que a chance de ocupar um trabalho com igualdade é quase 

trinta vezes menor para as pessoas com deficiência. 

Quadro 3 – População Ocupada como “empregado” - IBGE x Trabalhadores 
registrados - RAIS 

População 

ocupada na 

condição de 

empregado - 

IBGE

Empregos de 

Trabalhadore

s  RAIS

População 

com 

deficiência 

ocupada 

como 

empregado - 

IBGE

Empregos de 

trabalhadores 

com 

deficiência  

RAIS

Total 58.533.696      48.948.433     12.858.065     357.797             

Índice de formalização

Brasil

83,6% 2,8%

Empregos de trabalhadores entre 15 e 64 anos de idade 

Fonte: Elaboração própria a partir de MTE/RAIS 2013 e Censo Demográfico - IBGE 

2010  

A comparação numérica de pessoas ocupadas com deficiências severas, no Censo, 

com os trabalhadores com deficiência na RAIS, demonstra a distância que ainda 

terá que ser percorrida para garantir o direito ao trabalho decente para todos: 

Quadro 4 - Pessoas Ocupadas com Deficiências Severas – 15 anos ou mais de 
idade IBGE e empregos dos trabalhadores com deficiência – RAIS  

Tipo de deficiência

Não consegue de modo algum 

ou tem grande dificuldade - 

IBGE 2010

Empregos dos tabalhadores 

por tipo de deficiência - 

RAIS 2013

Motora (física) 930.222                                            181.464                                       

Auditiva 671.233                                            78.078                                          

Visual 2.508.003                                        33.505                                          

Intelectual 408.702                                            25.332                                          

Elaboração: própria a partir de RAIS/ MTE, 2013 e microdados do Censo do IBGE 2010                                                                                                                     

                                                             
29 De acordo com Garcia (2013), ao comparar os dados do Censo entre eles mesmos, percebe-se 

que ainda sobram cerca de 3 milhões de pessoas com deficiência, inativas, além de 1,5 milhões sem 

carteira ou por conta própria, que poderiam ser formalizadas. Mais detalhes no anexo II. 
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Já a Previdência Social informa a existência de 287.067 reabilitados decorrentes de 

doenças e acidentes graves entre 1991 e o ano de 2010, enquanto a RAIS 2010 

indicava o registro de 33.343 reabilitados30. 

De acordo com o INSS o Brasil produziu oficialmente mais de 700 mil acidentes de 

trabalho por ano de 2011 a 2013. Mais da metade dos acidentes está atingindo 

trabalhadores jovens, com menos de 35 anos de idade, provocando flagelos sociais 

irreversíveis. 

As estatísticas da Previdência também indicam que mais de 1/3 dos acidentes 

atingem dedos, mãos e membros superiores dos trabalhadores, o que garante  

contingente considerável de candidatos para ocupar as vagas reservadas pela lei de 

cotas, na condição de “Reabilitados”. Neste caso, o acidente que se equipara à 

deficiência é subproduto do próprio trabalho31.   

Como se pode conferir pelos registros do Censo do IBGE e da Previdência Social, 

há pessoas com deficiência severas e/ou reabilitadas para preencher várias vezes 

as vagas previstas na lei de cotas, mas continuam na invisibilidade social como 

trabalhadores.  

7.4   2º argumento: “A formação das pessoas com deficiência é incompatível 

com as necessidades do mercado de trabalho” 

Os trabalhadores com deficiência são apenas “traços” na maioria das empresas 

brasileiras (0,7% do total) e outra justificativa frequente é a falta de escolaridade 

compatível para as vagas oferecidas. Este tipo de argumentação aparece nos 

embates das empresas com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do 

Trabalho, na mídia, em pesquisas de opinião com profissionais de RH e gestores de 

empresas, na mesa de negociações trabalhistas, etc. 

Os argumentos de déficit de educação e má qualificação começaram a aparecer 

desde que o Ministério do Trabalho fez os primeiros registros de fiscalização da lei 

de cotas no início dos anos 2000 e se arrastam até hoje. 

                                                             
30

 Informação elaborada a partir dos registros do INSS, Divisão de Reabilitação Profissional, BERP, 

acumulada de 1991 à 2010. Estão detalhadas no Apêndice A. 

31 DATAPREV, CAT, SUB – Previdência Social 2011,2012 e 2013. 
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A pesquisa do Instituto Ethos - 2010 deixou claro que os presidentes das empresas 

opinaram majoritariamente que a “falta de qualificação profissional de pessoas com 

deficiência para os cargos (73%)”, era a principal justificativa para pequena 

participação de pessoas com deficiência em todos os níveis de direção destas 

empresas (ETHOS, 2010, p. 32). 

Já a CNI afirmava no documento “101 Propostas para Modernização Trabalhista” 

que as empresas têm enfrentado muitas dificuldades ao tentar cumprir as cotas de 

pessoas com deficiência previstas em lei porque não existem pessoas com 

deficiência, qualificadas, disponíveis para ingressarem e se manterem ativas no 

mercado de trabalho. 

Ela também reclama que “Por mais que disponibilizem vagas, divulguem a intenção 

de contratar e procurem as associações representativas de pessoas com deficiência, 

muitas vezes as empresas não conseguem cumprir as cotas por ausência de 

interessados, por carência de pessoas com qualificação básica ou por falta de 

acessibilidade de vias e transporte público. Ainda assim, sofrem penalidades em 

fiscalizações do MTE”. 

A CNI volta a reclamar da falta de educação e qualificação: 

 Além de investimentos pouco exitosos em processos de recrutamento, essa 

realidade impõe uma única alternativa para as empresas atenderem à legislação, qual 

seja, a de investir na educação e qualificação dessas pessoas, no intuito de prepará-

las para o desempenho de suas competências profissionais. Porém, isto gera para as 

empresas custos significativos com seleção, treinamento profissional específico, 

adaptação do ambiente de trabalho para a acessibilidade dessas pessoas, 

substituição de equipamentos e maquinário para a realização do trabalho, 

acompanhamento diferenciado, entre outros. Por isso, é necessário desonerar o 

custo do trabalho que as empresas arcam na formação profissional das pessoas com 

deficiência (Ementa 43, p. 71). 

Na área sindical o assunto é pouco discutido na mesa de negociações. O estudo do 

Dieese “Garantias a Trabalhadores com Deficiência nas Contratações Coletivas de 

Trabalho – 2012” indicou que a qualificação profissional, citada como obstáculo 

quando o assunto é contratação de pessoas com deficiência, foi tratada em apenas 

uma negociação. 

Em 9 de abril de 2014 as Centrais Sindicais apresentaram uma pauta para os 

candidatos à Presidência da República, pleiteando que se estabelecesse uma 
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política pública que “assegure as pessoas com deficiência o desempenho de 

atividades produtivas através de programas específicos nas áreas da educação 

formal, técnica e profissional, qualificação profissional, readaptação e orientação 

profissional, adequação dos ambientes de trabalho e acesso aos bens e serviços 

coletivos”.  

Este tipo de reinvindicação parece uma “correia de transmissão” das reinvindicações 

empresariais que deixa a imagem da desqualificação educacional de pessoas com 

deficiência. Na prática o perfil educacional e de formação das pessoas com 

deficiência são semelhantes com as demais pessoas. Lutar pela melhoria da 

qualidade do ensino e formação para todos é uma reinvindicação “inclusiva”.  

A pesquisa do I.Social – 2014 “Profissionais de Recursos Humanos – expectativas e 

percepções sobre a inclusão de pessoas com deficiência”, identificou que as 

contribuições mais citadas para a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho 

demonstram o desejo de contrapartidas sociais. E no topo da lista estava “Incentivos 

para capacitação de pessoas com deficiência”. 

O quesito “educação/profissionalização” de pessoas com deficiência nas 

argumentações processuais da lei de cotas está fora de compasso com a realidade 

brasileira. A imagem “plantada” no judiciário é de que as pessoas com deficiência 

são tão despreparadas e mal escolarizadas, que passam a ser um “peso” para as 

empresas que as contratam. E muitos julgadores demonstram colaborar com esta 

tese, por desconhecimento ou omissão. 

Defendendo-se em processo para cumprir a lei de cotas um grande banco brasileiro 

alegava que não conseguia encontrar candidatos com ensino médio concluído para 

atuar em serviços administrativos, atendimento telefônico e telemarketing 

(CLEMENTE, 2008). Esta linha de argumentação sempre é adotada por empresas, 

independendo o ramo de atividade, quer seja construção civil, limpeza e 

conservação, geração de energia, telecomunicações, ou outras. 

Em decisão que anulou multa em empresa de limpeza e conservação, em setembro 

de 2010, uma juíza da 21ª Vara do Trabalho de Curitiba, argumentou sobre 

educação e formação:  

...A louvável iniciativa do legislador de instituir um sistema de cotas para as pessoas 

portadoras de deficiência, obrigando as empresas a preencher determinado 
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percentual de seus quadros de empregados com os denominados PPDs, não veio 

precedida nem seguida de nenhuma providência da Seguridade Social, ou de outro 

órgão governamental, no sentido de cuidar da educação ou da formação destas 

pessoas, sequer incentivos fiscais foram oferecidos às empresas (Processo nº 34173-

2009-041-09-00-4). 

Há juízes que reproduzem argumentação de outros colegas para justificar suas 

decisões. No caso da argumentação acima ela é originária de decisão de uma 

Turma do TRT de São Paulo, ocorrida em julho de 2008, para empresa de outro 

ramo de atividade, ligada a teleatendimento (ACÓRDÃO TRT/SP nº 20080650249). 

O tema da falta de escolaridade está presente no noticiário sobre lei de cotas. 

Recebi uma importante contribuição do Profº. Romeu Kazumi Sassaki que 

selecionou 133 matérias veiculadas em jornais e revistas, denominada “Lei de Cotas 

Laborais para Pessoas com Deficiência – publicações de 1960 a 2013” (SASSAKI, 

2013). 

Percebe-se pelo documento que entre 1960 e 1990, mesmo já existindo uma lei de 

cotas no país para acidentados reabilitados ou reeducados profissionais, o assunto 

foi ignorado pela imprensa durante 30 anos. 

Na compilação de Sassaki apenas 25 registros ocorreram nos anos de 90; 92 

registros nos anos de 2000 e 16 registros entre 2010 a abril de 2013. Apesar dos 

“recortes” serem nacionais o tema apareceu com maior frequência respectivamente 

no jornal Folha de São Paulo, seguido pelo jornal “O Estado de São Paulo”. A 

Revista Nacional de Reabilitação que é uma publicação mensal especializada ficou 

em 3º lugar nas inserções e por último estavam matérias do Diário Popular, que 

posteriormente torna-se Diário de São Paulo. Estes quatro veículos responderam 

por 68% de todo material selecionado, demonstrando o pouco interesse da imprensa 

nacional pelo assunto. 

As matérias deixam a entender que as empresas fazem tentativas de ocupação da 

lei de cotas, mas que são dificultadas pelo questionável argumento da falta de 

capacitação e qualificação das pessoas com deficiência. Em 27 de março de 2007 o 

jornal Folha de São Paulo faz matéria “setor privado quer mudar lei de cotas”, 

quando reaparece a proposta de flexibilização da lei defendida por Pastore (2000). 

Nas palavras de representante da FIESP, que informava à reportagem que a 

flexibilização poderia incluir contribuição a entidades e investimentos em 
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capacitação dos trabalhadores com deficiência, “estas ideias estão em formatação e 

chegando aos gabinetes dos deputados em Brasília”. 

A partir daquela data a ligação entre vagas e falta de capacitação para ocupá-las 

passa a ser assunto recorrente na imprensa, quase sempre com dados fornecidos 

por escritórios de advocacia que defendem as empresas descumpridoras da lei 

perante os tribunais. 

Profissionais de recursos humanos reclamam de baixa qualificação 

Consultados em pesquisa a respeito de expectativas e percepções sobre a 

deficiência no mercado de trabalho, conduzida pelo I.Social em 2014, apenas 35% 

dos profissionais de recursos humanos responderam que conhecem bem ou 

profundamente a lei de cotas, mas identificaram como principais dificuldades no 

recrutamento e seleção de pessoas com deficiência a falta de acessibilidade na 

empresa seguida pela baixa qualificação dos profissionais com deficiência e 

dificuldade em estabelecer vagas exclusivas para pessoas com deficiência 

(PESQUISA I.SOCIAL, 2014). 

Empresas abrem vagas de baixa escolaridade para o SINE 

O argumento de falta de qualificação apontado na pesquisa Ethos (2010) não se 

sustenta pela prática das próprias empresas ao solicitar candidatos encaminhados 

pelo SINE. 

Existe uma verdadeira batalha para que as empresas disponibilizem para o SINE 

vagas que exigem alto nível de qualificação, seja para candidatos com deficiência ou 

não. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que a maioria das empresas 

buscam no SINE são reservadas àqueles que possuem baixa escolaridade e o 

recrutamento é feito com base no tipo de deficiência e não nas habilidades e 

competências de cada trabalhador. 

Mas será que a formação das pessoas com deficiência é um problema real a 

ser enfrentado? 

Em sã consciência não é possível aceitar este argumento, que é refutado pelos 

Censos do IBGE. O Censo de 2000 encontrou pelo menos 2,7 milhões de pessoas 

com deficiência com 11 anos de estudos ou mais, nível de exigência do mercado 

para a maioria dos trabalhadores. Na prática, 2,1 milhões de pessoas com 
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deficiência tinham concluído o ensino médio e 603 mil havia concluído o ensino 

superior. 

Dentre as pessoas com deficiência identificadas naquele censo, somente 13,5% 

tinham idade de até 19 anos, ou seja, 3.327.111 pessoas. Como a maioria absoluta 

dessa população (86,5%) adquiriu a deficiência a partir de 20 anos de idade supõe-

se que teve acesso ao sistema regular de ensino disponível para todos, na condição 

de “não deficiente”. Muitas pessoas tiveram oportunidade de fazer cursos de 

aprendizagem profissional oferecido pelo sistema “S” (SENAI, SENAC, SENAR, 

SENAT, SESCOOP) antes de ficar com alguma deficiência. Parte dessas pessoas, 

já formadas e trabalhando, é que vão entrando nas estatísticas da deficiência, por 

conta da violência urbana, acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, 

acidentes durante o lazer, férias, doenças, entre outras causas. E ficar com 

deficiência não significa anular conhecimentos e experiências já adquiridas.  

Já no Censo de 2010 apenas entre as pessoas com deficiência que tinham ensino 

médio e superior completo os números saltaram para 10,2 milhões, representando 

um crescimento de 280%. 

Mas quando se compara o registro mais recente do IBGE (2010) com o registro mais 

recente do emprego formal (RAIS 2013), há a comprovação de que o discurso da 

baixa escolaridade se desfaz. Há 2,8 milhões de pessoas com deficiência com 

ensino superior concluído, mas apenas 48,6 mil com carteira registrada. E com 

ensino médio concluído, por um lado, há 7,4 milhões enquanto que apenas 169 mil 

estão no trabalho formal. 

Quadro 5 - Níveis de instrução da população com deficiência e dos empregos 
dos trabalhadores formais - Brasil 

Nível de Instrução

(¹) População com 

deficiência com 15 anos ou 

mais de idade - Censo 2010

(²) Empregos dos 

trabalhadores com 

deficiência - RAIS 2013

Sem instrução e fundamental incompleto 25.766.944                                      71.669                                          

Fundamental completo e Médio incompleto 5.967.894                                        68.401                                          

Médio completo e Superior incompleto 7.447.983                                        169.088                                       

Superior Completo 2.808.878                                        48.639                                          

Não determinado 154.947                                            -                                                

TOTAL 42.146.646                                      357.797                                       
Fonte: (¹) Censo do IBGE, 2010                                                                                                                                                        

(²) RAIS, MTE, 2013  
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Também existe uma relação direta entre escolaridade e remuneração. Apesar de ser 

minúscula a presença diante do total de trabalhadores em 2013, mais de 60% dos 

trabalhadores com deficiência tinham ensino médio ou superior completo, com 

remuneração média de R$ 1.818,54 mensais para quem possuía o ensino médio 

completo e R$ 4.992,40 para aqueles que concluíram a educação superior. 

Por outro lado, os analfabetos representavam 0,8% dos empregados e aqueles que 

tinham apenas os cinco primeiros anos de ensino fundamental somavam 4,9% das 

vagas ocupadas pelo segmento em 2013, cujas remunerações oscilavam entre R$ 

993,86 e R$ 1.287,28 respectivamente. 

A tabela abaixo mostra a variação da remuneração média por grau de instrução e 

tipo de deficiência, comprovando este tipo de preocupação.  

Quadro 6 - Remuneração média (R$) dos empregos dos trabalhadores com 
deficiência por grau de instrução, em 31/12/2013 

Grau de Instrução

Remuneração 

dos empregos 

dos 

trabalhadores 

com  

Deficiência

Analfabeto 993,86

Até o 5ª ano Incomp. do Ensino Fundamental 1.287,28

5ª ano Completo do Ensino Fundamental 1.602,84

Do 6ª ao 9ª ano Incomp. do Ensino Fundamental 1.431,83

Ensino Fundamental Completo 1.660,55

Ensino Médio Incompleto 1.411,39

Ensino Médio Completo 1.818,54

Educação Superior Incompleta 2.465,92

Educação Superior Completa 4.922,40

Total 2.155,53

Fonte: RAIS/2013 - MTE                                                               

Elaboração: CGET/DES/SPPE/MTE  

Como pode ser provado o argumento da falta de escolaridade não se sustenta. O 

que existe é a falta de oportunidades para pessoas com deficiência que estão 

preparadas para ocupar os postos de trabalho em todos os ramos de atividade.  
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7.5    3º Argumento: “As pessoas com deficiência preferem receber o BPC – 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, em vez de 

disputar as vagas do trabalho formal” 

Este argumento está na lista de desculpas para o não cumprimento da lei de cotas, 

sempre nas mesmas circunstâncias anteriores: quando o fiscal do trabalho aparece, 

quando o Procurador do MPT notifica para provar cumprimento da lei, em petições 

no judiciário trabalhista e em matérias geralmente articuladas por escritórios de 

advocacia empresariais ou órgãos de representação empresariais. 

A CNI chegou a afirmar no documento “101 Propostas para Modernização 

Trabalhista” que: 

As pessoas com deficiência relutam em aceitar um emprego do qual podem ser 

dispensadas a qualquer momento, pois ficam inseguras sobre o processo de 

reativação do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Como a maioria dos 

candidatos apresenta baixo nível de qualificação, eles enquadram-se em funções 

com salários não muito superiores ao do valor do BPC. Nessas condições, muitas 

pessoas com deficiência não querem abandonar um recurso certo (BPC) para tentar 

um ganho incerto (salário). Ou seja, o sistema atual inibe a entrada de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho e prejudica sua inserção produtiva e social. Isso 

reforça ainda mais a indisponibilidade de trabalhadores com deficiência para serem 

absorvidos pelas empresas, visto que as cotas foram estabelecidas em lei bem acima 

da quantidade de existência de candidatos no mercado de trabalho (Ementa 41, p. 

69). 

O Brasil possui mais de 1,5 milhões de beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social - BPC com deficiência e com idade entre 19 e 64 

anos. Porém o mercado de trabalho formal absorveu apenas 775 pessoas nesta 

condição desde a edição da lei 12.470/2011 até dezembro de 2014. Esta Lei que 

alterou a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS ( Lei nº 8.742/1993) possibilita  

que o benefício seja suspenso e não cessado ao beneficiário de ingressa no 

mercado de trabalho e permite o retorno ao mesmo benefício,   no caso de 

rompimento do vínculo empregatício, sem necessidade de nova avaliação médica e 

social.  

 

 



91 
 

Quadro 7 - Beneficiários do BPC entre 19 e 64 anos e beneficiários que tiveram 
suspensão especial de benefício entre setembro de 2011 e dezembro de 2014 

U/F

Beneficiários do BPC 

Pessoas com 

Deficiência na faixa de 

19 a 64 anos

Beneficiários do BPC que 

tiveram Suspensão Especial 

por ingressar no mercado de 

trabalho

Acre 10.542 6

Alagoas 51.775 11

Amapá 7.155 3

Amazonas 31.707 51

Bahia 152.766 19

Ceará 100.972 26

Distrito Federal 27.734 15

Espírito Santo 22.149 9

Goiás 43.925 13

Maranhão 68.268 27

Mato Grosso do Sul 25.952 20

Mato Grosso 29.349 3

Minas Gerais 162.045 61

Pará 69.704 33

Paraíba 46.666 11

Paraná 73.737 25

Pernambuco 122.261 54

Piauí 31.889 3

Rio de Janeiro 77.815 28

Rio Grande do Norte 34.463 6

Rio Grande do Sul 77.457 69

Rondônia 17.954 2

Roraima 5.015 4

Santa Catarina 29.468 21

São Paulo 210.033 243

Sergipe 26.004 6

Tocantins 14.926 6

Brasil 1.571.731 775

Fonte: Suibe/Dataprev,extração em janeiro de 2015  

A falta de aproveitamento de beneficiários do BPC para o trabalho é generalizada 

em todos os estados. Na prática as empresas dificultam o acesso dos que têm maior 

escolaridade e ignoram os que estão sem instrução. 

Um exemplo do descaso com a questão é o Estado de São Paulo que possui mais 

de 210 mil beneficiários, onde apenas 243 foram aproveitados pelas empresas no 

período sendo que naquele Estado existem quase 295 mil vagas reservadas pela lei 

de cotas, mas apenas cerca de 86 mil estavam ocupadas. 
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Em relação a possibilidade da utilização do caminho da aprendizagem para os 

beneficiários do BPC, (pela  Lei 12.470/2011 pode-se acumular o valor do benefício 

com o salário de  Aprendiz por 2 anos),  as portas continuam emperradas para esta 

perspectiva, conforme demonstram os registros do MDS. 

Nos primeiros 6 meses da publicação da Lei 12.470/2011, apenas 20 pessoas 

acumularam o BPC com renda originada na condição de aprendiz, em apenas 7 

estados brasileiros: Espirito Santo, 1; Minas Gerais, 2; Mato Grosso do Sul, 1; 

Paraná, 2; Rio de Janeiro, 2; Rio Grande do Sul, 6 e São Paulo, 6. 

Passados mais de três anos, em dezembro de 2014, apenas 253 beneficiários do 

BPC constavam na base de dados do CNIS (Cadastro Nacional de Informações 

Sociais) com registro de contrato de Aprendizagem, no Brasil inteiro. 

Segundo a coordenadora geral de Acompanhamento de Benefícios do MDS, Elyria 

Bonetti Yoshida, “este dado quantitativo nos aponta a necessidade de investir na 

divulgação, junto aos empresários, aos beneficiários e suas famílias, sobre a 

questão da alteração da LOAS, possibilitando o acúmulo do valor do benefício com o 

salário pago na Aprendizagem, além de desenvolver novas estratégias para 

sensibilizar e mobilizar este público para a Aprendizagem”. 

O argumento de que beneficiários do BPC – Pessoas com deficiência preferem 

receber o benefício a disputar as vagas do trabalho formal, não se sustenta 

Em primeiro lugar, porque o Poder Executivo e o Legislativo fizeram mudanças 

legais para atender pleito de setores de representação do empresariado que se 

diziam interessados em receber este público, como aprendizes ou como 

trabalhadores. As mudanças vieram.  

Quando a lei de cotas começou a ser fiscalizada, se alguma pessoa com deficiência 

beneficiária do BPC se arriscasse a entrar no mercado de trabalho, nunca mais 

conseguia retornar ao benefício. Houve mudanças em 2007, com a edição do 

decreto 6.214, de 26/09/2007, que permitiu que a pessoa com deficiência que 
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recebia o Benefício de Prestação Continuada e tivesse participado do mercado de 

trabalho pudesse solicitar um novo benefício, caso perdesse o emprego.32  

Conforme já mencionado outra mudança importante veio através com a Lei 12.470, 

de 31/08/2011, permitindo que as pessoas com deficiência que recebem o Beneficio 

de Prestação Continuada (BPC) possam participar do mercado de trabalho ou de 

programas de aprendizagem. No primeiro caso, suspende-se  o benefício, que pode 

ser retomado caso acabe o vínculo empregatício. No caso da aprendizagem, por até 

dois anos, pode ser acumulado o BPC junto com a remuneração na condição de 

Aprendiz. 

A própria Organização Internacional do Trabalho reconheceu o esforço 

governamental em ampliar as oportunidades para quem recebe o BPC, afirmando:  

Em novembro de 2011 o Governo Federal lançou o Plano Nacional dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência – Viver sem Limite, que prevê diversas ações em quatro 

eixos estratégicos: acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e 

acessibilidade. Dentre as ações do eixo inclusão social, figura a criação do Programa 

BPC Trabalho, que tem como objetivo articular ações intersetoriais para promover o 

acesso à qualificação profissional e o acesso ao trabalho às pessoas com deficiência 

beneficiárias do Beneficio de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), na 

faixa etária de 16 a 45 anos, prioritariamente. O Programa BPC Trabalho é executado 

pela União, por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), Ministério da Educação (MEC), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), envolvendo 

compromissos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

(BOLETIM OIT TRABALHO DECENTE – DADOS MUNICIPAIS, OSASCO/SP, 2014, 

p. 21). 

No aspecto escolaridade o Ministério do Desenvolvimento Social informa que no 

cadastro de 1,3 milhões de Beneficiários do BPC – pessoas com deficiência na faixa 

etária de 14 a 64 anos, havia mais de 122 mil pessoas com ensino médio completo 

ou mais, em dezembro de 2013. 
                                                             

32
 É importante esclarecer que para fazer jus ao BPC a pessoa com deficiência deverá passar por 

avaliação médica e social e  ter renda bruta mensal familiar per capita, inferior a  ¼ do salário mínimo   

e; não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social(aposentadoria, pensão) ou de outro 

regime (seguro desemprego), salvo o de assistência médica e pensões especiais de natureza 

indenizatória. 
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Quadro 8 - Escolaridade dos beneficiários do BPC entre 14 a 64 anos - Brasil 

Escolaridade Frequência %

Sem instrução 315.398 23,3

Fundamental incompleto 713.576 52,8

Fundamental completo 104.516 7,7

Médio incompleto 96.415 7,1

Médio completo 114.359 8,5

Superior incompleto ou mais 7.760 0,6

Total 1.352.024 100,0

Fonte: batimento BPC dezembro/2013 e Cadastro Único dezembro/2013. 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  

Ficou demonstrado que existem pessoas com deficiência beneficiárias do BPC com 

níveis de instrução praticadas pelo trabalho formal, mas mesmo após mudanças 

legislativas para permitir o ingresso no trabalho e eventual retorno ao benefício, 

continuam marginalizadas.  

De 1,5 milhões de beneficiários na faixa etária de 19 e 64 anos, apenas 775 tiveram 

Suspensão Especial do BPC, para trabalharem. Vale a pena ressaltar que mais de 

122 mil pessoas nesta condição concluíram o ensino médio ou mais.  

Demonstramos também que as oportunidades de aprendizagem praticamente foram 

nulas.  

Os principais entraves que barravam as contratações e a aprendizagem foram 

derrubados em 2011, mas as empresas continuam relutando a ignorar estes 

beneficiários do BPC, independentemente de seu grau de escolaridade.   

Aprendizes com deficiência nos limites da marginalização. 

A Lei do Aprendiz33 poderia ser um caminho importante no preparo profissional do 

jovem e no fortalecimento das próprias empresas que passariam a ter mão-de-obra 

qualificada para a manutenção de seus negócios. 

                                                             
33

 A lei do Aprendiz (lei 10.097/2000) prevê a contratação de um número de aprendizes equivalente a 

5%, no mínimo, e 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas 

funções demandem formação profissional específica, visando facilitar o ingresso do jovem no mundo 

do trabalho, transformando sua realidade social. 
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Mas muitas empresas descumprem a lei apontando empecilhos como falta de 

qualificação dos aprendizes ou dos que queiram se qualificar, falta de vagas 

suficientes, ausência de escolas preparatórias, etc.  

Estima-se que o cumprimento da lei do aprendiz geraria cerca de 1,4 milhões de 

vagas, mas só 327 mil foram preenchidas em 2013. As maiores empresas brasileiras 

quase não colaboram para mudar esta realidade, principalmente na inserção do 

aprendiz com deficiência. A pesquisa Ethos (2010) alertava que “preocupa a alta 

taxa de 78% das empresas da amostra que declaram não ter pessoas com 

deficiência entre seus aprendizes, alegando como uma das dificuldades para fazer 

isso o fato de muitos jovens nesta condição não possuírem os pré-requisitos 

necessários, de acordo com a Lei do Aprendiz” (ETHOS, 2010, p. 23). 

O descaso com o aproveitamento de aprendizes com deficiência não está restrito às 

maiores empresas: dados do emprego formal indicam que aprendizes com alguma 

deficiência prevista na lei de cotas representavam menos de 1% do total de 

aprendizes nos anos 2008 a 2012, e exatamente 1% em 2013, apesar de terem 

níveis de instrução semelhantes aos demais, que também são duramente excluídos 

das oportunidades de formação, conforme demonstra a tabela. 

Quadro 9 - Contratos de aprendizagem profissional, Brasil, 2008 a 2013 

Ano

Aprendizes 

sem 

deficiência

Aprendizes 

com 

deficiência

total

% 

Aprendizes 

com 

deficiência

2008 133.566        407              133.973  0,3%

2009 154.298        865              155.163  0,6%

2010 191.817        1.142          192.959  0,6%

2011 249.319        1.585          250.904  0,6%

2012 291.597        2.624          294.221  0,9%

2013 323.834        3.220          327.054  1,0%

Fonte: RAIS/MTE                                                                          

Elaboração: DIEESE  

Além da inexpressiva participação nos processos de aprendizagem, entre os 

aprendizes também se repete a concentração e exclusão de determinadas 

deficiências observadas no trabalho formal. No ano de 2012 os aprendizes com 

deficiência estavam assim distribuídos: deficiência física representava 48% dos 

registros; deficiência auditiva, 22,7%; deficiência visual representava 7,1%; 
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deficiência intelectual representava 18,5%; deficiência múltipla representava 1,6% 

enquanto que reabilitados eram 2,1%34. Estas informações estão na RAIS 2012. 

Muitas empresas perdem grandes oportunidades de preparar a mão de obra que 

precisam, através da aprendizagem profissional. Existem candidatos em quantidade 

muito superior às vagas de aprendizagem previstas em lei e existe ampla rede de 

instituições do sistema “S” a serviço das empresas interessadas, como o SENAI, 

para indústria; o SENAC, para o comércio; o SENAT, para os transportes, etc. A 

formação profissional amplia a longevidade da empresa. 

A questão da aprendizagem da pessoa com deficiência tem um “berço” importante 

no setor industrial do Estado de São Paulo já nos anos 50 e 60, quando de forma 

pioneira o SENAI preparava pessoas cegas para trabalhar e com forte aceitação 

pela indústria, conforme relata (GIL, 2012, p.32). O SENAI-SP possui um Centro de 

Referência Nacional para a questão localizado na cidade de Itu, interior de São 

Paulo. Desde 2011 emplacou o Programa Incluir, que envolve 90 escolas para 

garantir uma educação inclusiva onde interagem alunos e professores tendo 

deficiência ou não. 

Projeto Meu Novo Mundo substitui vagas da lei de cotas por vagas de 

aprendizagem de pessoas em “vulnerabilidade social”, em São Paulo.  

A estrutura do SENAI corre o risco de se transformar em apenas “propaganda de 

ensino inclusivo” a partir da implementação de um Termo de Cooperação assinado 

em agosto de 2014 entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 

Fiesp, e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo – 

SRTE/SP. 

Aparentemente de cunho social, já que a exclusão aumenta com a baixa 

escolaridade ou analfabetismo, o Termo permite que para cada jovem incluído no 

programa, nesta condição, seja adiada a cobrança das vagas da lei de cotas das 

empresas que aderirem35. Este fato já coloca um grande ponto de interrogação na 

                                                             
34

 Nota-se que em tenra idade já há parcela de aprendizes que ficaram com deficiência devido a 

efeito de acidentes de trabalho graves que exigiram acompanhamento do Serviço de Reabilitação 

Profissional da Previdência Social. 

35
 Como o artigo 93 da lei 8213/91 é de ordem pública encaminhei os documentos e informações 

obtidas para o Ministério Público do Trabalho e para o Ministério Público Federal, visando análise da 

situação. 
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questão porque quando o Termo foi assinado o salário mínimo, que é o máximo que 

recebia o aprendiz, era de R$ 724,00, enquanto que a remuneração média do 

trabalhador com deficiência brasileiro em dezembro do ano anterior era de R$ 

2.155,53. 

O Termo prevê “a viabilização de ações conjuntas para a inclusão profissional de 

pessoas com deficiência em indústrias cujas matrizes estejam localizadas no Estado 

de São Paulo, por meio do projeto Meu Novo Mundo, que abrangerá, em programa 

de aprendizagem industrial, inclusão digital, atividades esportivas e cidadania, bem 

como a elevação de escolaridade” (cláusula 1ª”). 

Desta forma, o Termo de Cooperação que adia o cumprimento a cota para as 

empresas aderentes, coloca em risco possibilidades de emprego imediato para mais 

de 122 mil beneficiários do BPC que já são preteridos por ter ensino médio completo 

ou mais e diminuindo oportunidades de trabalho formal para os mais de 10 milhões 

de pessoas com deficiência com a mesma escolaridade.  

O projeto ainda pode transformar-se numa válvula de escape para empresas que 

não cumprem a lei de cotas, e eventualmente flagradas pela fiscalização, em vez de 

fazer contratações imediatas e arcar com o ônus do descumprimento, passem a 

aderir ao acordo descaracterizando assim o objetivo da lei. Está na cláusula 5ª que:  

Será facultada às empresas interessadas, mesmo àquelas que estejam sob 

fiscalização quando da assinatura deste Termo de Cooperação ou vierem a ser 

fiscalizadas posteriormente, a adesão aos termos do presente, devendo formalizá-la 

com o preenchimento do Termo de Compromisso, conforme modelo anexo, e enviar à 

FIESP para protocolizá-lo na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – 

SRTE/SP, que o encaminhará à devida Gerência Regional do Trabalho e Emprego. 

Com o “Termo” as empresas que resistiam em contratar trabalhadores com 

deficiência agora têm a oportunidade de “cumprir a lei” com remuneração irrisória, 

continuando a não ter pessoas com deficiência em suas instalações. 

Também não existe a obrigação da empresa em efetivar o contrato do aprendiz 

como funcionário após a capacitação. Mas, se forem contratados como 

trabalhadores, passarão a receber os menores salários pagos para funções do 
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“rodapé” da estrutura salarial das empresas. E a médio e longo prazo este será o 

novo perfil para as vagas reservadas à lei de cotas. 

E este perigo não está restrito ao Estado de São Paulo, porque o Termo de 

Cooperação produzirá efeitos em empresas que têm filiais em outros Estados, cuja 

cota legal é cobrada pela fiscalização de sua matriz. Durante uma apresentação do 

projeto destinada a empresas e entidades interessadas, em uma unidade do SENAI 

em Osasco, ficou transparecendo que os aprendizes contratados nesta modalidade 

não participariam dos cursos inclusivos com os demais alunos do SENAI e do SESI 

e que durante o primeiro ano do contrato os aprendizes estariam na empresa 

apenas uma vez por mês; no segundo ano, duas vezes por mês e no terceiro ano, 

uma vez por semana. O programa de formação proposto é de 3 anos36. 

Aprendizagem fora da empresa provoca deturpação da lei, sem ocupação dos 

postos de trabalho. Foi comprovado anteriormente na região de Osasco  

Uma renomada empresa metalúrgica de origem sueca instalada em Barueri – SP 

“cumpria” a lei de cotas por vários anos contratando pessoas com deficiência que 

tinham concluído o ensino fundamental e os deixava em curso de preparação 

educacional equivalente ao ensino médio, no Centro de Aprendizagem Empresarial 

Piaget - CAEP, tradicional escola, com despesas totalmente custeadas pela 

empresa contratante. O motivo alegado era de que seus funcionários precisavam ter 

ensino médio completo. Na época sua cota era de aproximadamente 40 

trabalhadores com deficiência para cumprir a lei, mas só tinha 18 atuando.  

Os candidatos eram selecionados pelo processo de recrutamento organizado pela 

própria empresa, mas ao final dos cursos quase todos eram desligados, por extinção 

de contrato.  

Ao ter conhecimento desta situação o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e 

região acionou a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Osasco e, 

pressionada, a empresa assinou um acordo coletivo melhorando as condições da 

                                                             
36

 Em março de 2015 já havia uma turma de aprendizes em formação nesta modalidade na cidade de 

Osasco, (para assistência à área administrativa) onde os alunos ficavam três dias na unidade do 

SENAI e dois dias em unidade do SESI.  
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contratação e se comprometendo a aproveitar a maioria dos funcionários que 

concluíssem com bom aproveitamento aquela formação37. 

O sindicato acreditou na proposta e convidou o Superintendente Regional do 

Trabalho à época, José Roberto de Melo, para comparecer a uma das aulas daquela 

turma. E ele ficou encantado com a ideia: “Este acordo tem todo o apoio do 

Ministério. O caminho está excelente. Sou a favor do contrato de trabalho já na fase 

de treinamentos. Quando as empresas deixam para contratar só no final do curso 

muitas pessoas acabam não sendo contratados”38. O gerente de recursos humanos 

da empresa em entrevista afirmou que:  

Considerando o compromisso de empresa cidadã da Atlas Copco, o mínimo que 

precisamos é cumprir a lei. Tendo em vista as dificuldades de encontrarmos 

oportunidades de trabalho efetivo para 40 pessoas com deficiência, que é a nossa 

cota, optamos por dar a oportunidade para este grupo de pessoas. Assim, cumprimos 

nosso papel social e teremos boas chances de efetivação desse pessoal, já com 

qualificação e preparo para as posições na empresa. Aqueles que, eventualmente, 

não forem aprovados estarão melhor preparados para se colocarem em outros locais 

e mesmo para suas vidas
39

.  

Contraditoriamente ao afirmado na entrevista, no final do curso quase todos os 

funcionários/alunos tiveram seus contratos de trabalho rescindidos novamente, só 

que desta vez recebendo verbas rescisórias previstas em contratos por prazo 

indeterminado. O Sindicato reagiu novamente e a empresa contratou o serviço de 

aprendizagem do SENAI de Barueri para fazer nova capacitação. E mesmo sendo 

formados por aquela instituição, ao final do curso houve novo lote de demissões, 

diante de extinção de contratos. 

                                                             
37

 O Acordo foi registrado em 04/08/2011 no Sistema Mediador do MTE sob nº MR0440794/2011 

onde está grafado “o compromisso da Empresa com o pleno atendimento à legislação laboral vigente, 

bem como sua conhecida e idônea responsabilidade social, através deste instrumento compromete-

se a cumprir sua cota de pessoas com deficiência, complementando o número de trabalhadores 

contratados nessa condição, para efetiva execução de funções dentro da Empresa, mediante a 

contratação de pessoas com deficiência que atenderão a curso de preparação educacional, 

equivalente ao ensino médio, com despesas relacionadas ao curso totalmente custeadas pela 

empresa”. 

38
 Jornal Visão Trabalhista, de 30/08/2011. 

39
 Entrevista na matéria “Empresas se esforçam para cumprir Lei de Cotas” veiculada na Revista 

Nacional de Reabilitação, nº 84, jan/fev/2012, p.24. 
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No início de 2015 o SENAI de Barueri continuava com nova turma de aprendizes 

com deficiência, com foco na área administrativa da empresa, mas 

contraditoriamente, dentro das instalações da empregadora constavam 25 

trabalhadores com deficiência. Neste caso o problema é insuficiência de formação, 

pelo SENAI, ou no desvio de finalidade da lei? Reafirmo o que disse no início: a 

contratante do curso é uma renomada empresa de origem sueca. 

7.6   4º argumento: “Em muitos postos de trabalho há riscos que são 

proibitivos para as pessoas com deficiência”   

Este argumento também passou a ser utilizado na tentativa de retardar o 

cumprimento da lei de cotas depois que os 3 argumentos anteriores “caíram por 

terra” a partir da apresentação dos resultados do Censo e dos registros do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que demonstraram a existência de 

milhões de pessoas com deficiência com níveis de instrução exigido pelo mercado 

formal em quantidade muito superior ao que a lei de cotas contempla. 

Esta argumentação teve repercussão no ano de 2005, em um acordo no setor de 

cargas de São Paulo que foi anulado pela justiça, na época. O acordo firmado entre 

cinco sindicatos de trabalhadores e pelo sindicato patronal do setor de cargas, 

mediado e registrado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de 

São Paulo, excluía pessoas com deficiência de ocupações no setor operacional, 

como motorista, ajudante, arrumador de carga e correlatos. O argumento era que 

tais funções exigiam esforço físico ou outra habilidade incompatível com as pessoas 

com deficiência. 

Cláusula 1ª - Parágrafo Primeiro: Entende-se por empregados administrativos todos 

aqueles que não exerçam atividade de cunho operacional, como motorista, ajudante, 

arrumador de carga e correlatos que exijam esforço físico ou habilidade incompatível 

às pessoas com deficiência, conforme o Decreto nº 5296/04.  

Alertado por um sindicato, o Ministério Público do Trabalho pediu a anulação da 

cláusula discriminatória e informou todas as Procuradorias Regionais do país, 

pedindo alerta máximo para tentativas semelhantes em outros Estados. Na 

fundamentação de sua decisão, o juiz relator do processo, Carlos Francisco Berardo 

foi enfático: “(...) na realidade, a manutenção da cláusula resulta em sérios prejuízos 
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aos direitos sociais, coletivos, individuais, indisponíveis e irrenunciáveis dos 

portadores de deficiência, bem como à ordem jurídica democrática”.40 

O sindicato de trabalhadores do setor de cargas de Osasco, que se recusou a 

assinar o documento, posicionou-se junto à categoria: “Acordo tenta sabotar a lei de 

cotas” (JORNAL DO SIMTRATECOR, OUTUBRO, 2005). 

Enquanto durava a batalha no tribunal, as associações de pessoas com deficiência 

organizaram uma rede de indignação na internet, provocando pronunciamentos de 

vários órgãos de defesa do segmento. O Ministério Público Federal também reforçou 

o movimento.  

Mesmo vencida no Tribunal, porque é discriminatória, esta argumentação reaparece 

nas “101 Propostas para Modernização Trabalhista” onde a CNI propõe:  

Exclusão das atividades que demandam aptidão física, auditiva, visual ou mental 

plena da base de cálculo das cotas de contratação de pessoas com deficiência, 

alegando que a legislação estabelece que as empresas com 100 ou mais 

empregados são obrigadas a contratar de 2% a 5% de pessoas com deficiência, sem 

fixar qualquer exceção. Entretanto, algumas atividades empresariais exigem 

trabalhadores com aptidão física plena, como, por exemplo, serviços de segurança e 

vigilância e de transporte de passageiros, sob pena de expor o próprio trabalhador 

com deficiência a situações de riscos, bem como ampliar riscos para terceiros e para 

os demais trabalhadores. As funções laborais em que uma ou mais deficiências 

(física, mental ou sensorial) elevem significativamente o grau de dificuldade ou risco 

na realização do trabalho não devem constar da base de cálculo da cota. 

Adicionalmente, os processos de adaptação desses postos de trabalho às diferentes 

deficiências, quando possível, seriam muito onerosos, tornando irrazoável o 

investimento. Ou seja, é imperioso buscar as alternativas para as empresas 

cumprirem o desafio de inserção social e produtiva das pessoas com deficiências 

(EMENTA 45, p. 73).   

Por coincidência, proposta semelhante também aparecia nas sugestões do Projeto 

de Lei 112/2006 de autoria do Senador José Sarney com relatoria do Senador 

Romero Jucá. Durante a tramitação do PL, em 2013, uma das Emendas 

Parlamentares previa que, à medida em que aumenta o risco da atividade 

                                                             
40

 Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região – Acórdão – (Ação Anulatória) Processo nº 

20297200500002001. Partes: Ministério Público do Trabalho e Sindicato das Empresas de 

Transportes de Cargas de São Paulo e Região e 5 Sindicatos profissionais. Juiz Relator Carlos 

Francisco Berardo. São Paulo, 16/11/2006.  
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empresarial (II, III, IV), deveria diminuir o percentual de vagas reservadas, 

distorcendo totalmente o objetivo original da lei.   

Um acordo nas duas casas de leis apensou todos os projetos em tramitação que 

versavam sobre “pessoas com deficiência”, no 2º semestre de 2013, sob a relatoria 

da Deputada Federal Mara Gabrilli, integrante da Frente Parlamentar dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, que convocou audiências públicas para ouvir críticas e 

sugestões.  

Entre as propostas apresentadas por alguns parlamentares para “flexibilizar” a lei de 

cotas, reaparecia a proposta de não permitir o trabalho, para proteger os 

trabalhadores com deficiência diante de áreas de risco:  

Em empresas com quadro de pessoal com percentual de no mínimo 70% de cargos 

ou funções que envolvem atividades de elevados riscos, perigosas ou penosas para 

as quais se exija habilitação específica e, cujas exigências e requisitos desestimulem 

ou dificultem o interesse das pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da 

Previdência Social em realizá-las, será permitido completar o cumprimento da reserva 

em outras empresas do mesmo grupo econômico, constituídas na forma do § 2°, art. 

2°, da CLT.  

O Ministério do Trabalho reagiu rapidamente de forma contundente a esta proposta, 

pedindo sua exclusão através da Nota Técnica 185/2013/SIT/MTE apresentada em 

22/07/2013, depois de estudo realizado por um grupo de Auditores Fiscais do 

Trabalho, coordenado pela Coordenadora Nacional de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência do Ministério, Fernanda Cavalcanti, que alertou: 

O presente parágrafo representa um risco de precarização do trabalho das pessoas 

com deficiência, por não levar em consideração que num mesmo grupo econômico, 

existem empresas com diversas condições de trabalho, padrões salariais e de outros 

benefícios. Ao redirecionar parte do cumprimento da cota para outras empresas do 

mesmo grupo econômico, corre-se o risco de limitar o acesso das pessoas com 

deficiência a determinados cargos, com melhores remunerações e benefícios. A 

experiência da Auditoria Fiscal do Trabalho demonstra que algumas empresas que 

poderiam vir a ser enquadradas neste artigo, de diversos portes e atividades, já 

atingiram o percentual legal. 

Na Câmara dos Deputados o projeto que tramitava como “Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” – PL 7699/2006, mudou posteriormente de nome para “Lei Brasileira da 

Inclusão”, sendo aprovado naquela casa de leis em 05/03/2015, seguindo para o 

Senado a partir de então. O texto aprovado excluiu as propostas da CNI. 



103 
 

Na Justiça do Trabalho, a ideia de negar trabalho a pessoas com deficiência para 

evitar “exposição ao risco da atividade” seduz magistrados desinformados. 

Uma Turma de desembargadores do TRT-SP aceitou a tese de que as condições de 

trabalho são tão perigosas nos serviços aeroportuários, que há risco de vida para a 

pessoa com deficiência trabalhar para uma empresa nos aeroportos de Cumbica, 

Congonhas ou Viracopos. 

Este argumento foi utilizado pela empresa Swissport que opera em São Paulo e atua 

no pátio de manobras de aeronaves. O jornal Valor Econômico de 26/08/2013 

informou que, para a desembargadora relatora do processo, “a lei não poderia 

obrigar uma empresa a contratar um portador de necessidades especiais para 

trabalhar em atividades incompatíveis com suas condições de saúde, colocando em 

risco a sua vida”. 

Se for mantida a decisão em instâncias superiores, estas pessoas ficarão 

praticamente rejeitadas nas áreas operacionais de aeroporto, que é basicamente 

composta de carregamento e descarregamento de aviões no pátio de manobras, 

controle de combustível de aviação, inspeção das instalações e dos equipamentos 

de apoio aeroportuário. 

Quem escreveu o relatório judicial faz confusão entre deficiência e doença além de 

desconhecer que ele está repleto de terminologias já abolidas há mais de 5 anos 

para se referir à pessoa com deficiência (como a frase “Portadores de Necessidades 

Especiais” que é repetida por várias vezes). Na justificativa se lê: 

... Porém, de se deduzir que o trabalho realizado nas dependências dos aeroportos, 

dentro dos pátios de manobra das aeronaves oferece risco até mesmo ao trabalhador 

que não seja portador de necessidades especiais, quanto mais àquele que possui 

deficiência, seja ela física, auditiva, visual, mental. Como a própria denominação 

sugere, se são portadores de necessidades especiais não estão aptos a desenvolver 

determinadas atividades que possam requerer maior agilidade física, percepção, 

reação etc. 

A questão primordial é a proteção da higidez física e mental dos trabalhadores 

portadores de necessidades especiais, impedindo-os de serem submetidos a 

atividades que, por questões de segurança, exigem plena atenção, uso integral dos 

sentidos e perfeitas condições físicas, como é o caso da autora, que presta serviços 

preponderantemente na área operacional de aeroportos. 
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Assim, em que pese o empenho do Ministério do Trabalho e Emprego em fiscalizar as 

empresas a fim de verificar e autuar as empresas que se recusam a cumprir a cota 

estabelecida pela lei, e no sentido de contratar empregados portadores de 

necessidades especiais, inserindo-os no mercado de trabalho a qualquer custo, é 

certo que a lei não poderia obrigar uma empresa a contratar um trabalhador portador 

de necessidades especiais para trabalhar em atividades incompatíveis com as suas 

condições de saúde, colocando em risco a sua vida.  

Este tipo de argumentação indica que, no Brasil, a batalha do enfrentamento das 

barreiras culturais sobre a relação entre deficiência e trabalho passa 

necessariamente pelos próprios tribunais, em pleno século XXI41.  

A contra argumentação da proibição do trabalho em função dos riscos 

desnuda mais um mito: 

“Toda sociedade que exclui pessoas no trabalho por qualquer motivo, está destruindo 

a esperança e ignorando talentos” Robert White
42

. 

A Constituição brasileira de 1988 já previa em seu Artigo 7º, Inciso XXXI, a 

“proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 

trabalhador portador de deficiência”.  

Isto quer dizer claramente que não pode haver nenhum tipo de restrição para a 

contratação de pessoas com deficiência. Como para qualquer outra pessoa, o que 

tem que se observar são as aptidões e a habilitação para o exercício regular da 

profissão. Este tipo de discriminação já era combatida em outras frentes:    

a) O Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional de Alagoas, 

desde 2008 já esclarecia às empresas que é possível contratar pessoas com 

deficiência para exercer atividades consideradas perigosas, insalubres ou 

penosas”, baseado no fato que: 

                                                             
41

 Durante a pesquisa no mesmo Tribunal encontramos casos exemplares, mas raros, de magistrados 

que buscam se inteirar da lei, pesquisam informações do IBGE, Ministério do Desenvolvimento 

Social, Ministério do Trabalho e até mesmo informações de outros órgãos públicos e privados, 

proferindo julgamentos históricos a favor da inclusão, trazendo novos paradigmas à questão.  

42 Robert White (MACFADDEN, 1994 apud SASSAKI, 2005, p. 57). 
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Se a pessoa com deficiência se mostra capaz, apta e habilitada para determinada 

profissão, ainda que existam riscos no exercício dessa atividade, deve ser contratada 

como qualquer outro trabalhador. 

A pessoa com deficiência, em suas relações de trabalho, não requer tratamento 

diferenciado do que é dispensado aos demais trabalhadores.  

Um meio ambiente de trabalho saudável, que não atente contra a saúde e a 

segurança do trabalhador e respeito à dignidade humana, é o que deseja/merece 

qualquer trabalhador.
43

 

b) Desde 2007 o Ministério do Trabalho também alerta no Manual “Inclusão de 

Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho”, que existem importantes 

instrumentos facilitadores na inclusão adequada de trabalhadores no nível de 

empresa, tais como o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), a 

Ergonomia, o Programa de Gestão de Questões Relativas à Deficiência no 

local de Trabalho (incluindo no PPRA e PCMSO), entre outros, que, 

articulados, integram o conjunto mais amplo das iniciativas da empresa, no 

campo da preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores em geral 

e em especial das pessoas com deficiência. 

c) Para coibir práticas discriminatórias os auditores fiscais do trabalho estão 

orientados, desde agosto de 2012, a conferir se está sendo garantido o direito 

ao trabalho das pessoas com deficiência ou reabilitadas, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, com respeito a todas as questões 

relacionadas ao emprego, checando principalmente a “garantia de acesso às 

etapas de recrutamento, seleção, contratação e admissão, capacitação e 

ascensão profissional, sem ocorrência de exclusões de pessoas com base, a 

priori, na deficiência ou na condição do reabilitado” (I.N. 98/MTE, 2012, 

art.11). 

d) Os registros de contratações da indústria revelam que as indústrias de 

transformação, extração mineral e da construção civil absorvem juntas 

percentual maior de trabalhadores com deficiência em comparação com os 

sem deficiência, conforme demonstra a tabela:  

                                                             
43

 Guia Alagoas Inclusiva (2008, p. 29-30).  
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Tabela 15 - Distribuição dos empregos dos trabalhadores formais por setor de 
atividade econômica – Brasil, 2009 e 2013 

2009 2013 2009 2013

Extração Mineral 0,3% 0,8% 0,5% 0,5%

Ind. Transformação 30,4% 30,3% 17,7% 16,8%

Serv. Ind. E Utilidade Pública 3,6% 2,1% 0,9% 0,9%

Construção Civil 3,3% 4,0% 5,2% 5,9%

Comércio 15,1% 16,7% 18,7% 19,5%

Serviços 36,8% 37,9% 32,1% 34,2%

Administração Pública 8,7% 6,6% 21,4% 19,2%

Agrop. Extr. Veget. Caça e Pesca 1,8% 1,6% 3,5% 3,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Empregos dos trabalhadores 

sem deficiência

Empregos dos trabalhadores 

com deficiênciaSetor de atividade 

Elaboração: própria a partir de RAIS/MTE   

É nítida a participação dos trabalhadores com deficiência na indústria. No ano de 

2009 exatos 34% das vagas ocupadas estavam nos 3 setores industriais. Quatro 

anos depois constata-se que a participação cresceu para 35,1%, enquanto pelo lado 

dos trabalhadores sem deficiência, nos mesmos anos e setores a participação 

correspondeu a 23,4% e 23,2% respectivamente. 

Nota-se também que os trabalhadores com deficiência têm mais de 30% de 

ocupação na indústria de transformação tanto no ano de 2009, como em 2013. 

e) A prática de receber os trabalhadores com deficiência nas mais variadas 

atividades consideradas de risco, já é tradição nas empresas que abrem 

oportunidades sem discriminação. Relaciono alguns exemplos: 

 No Paraná foi celebrado acordo entre o Sindicato dos Eletricitários e a 

empresa ITAIPU, em 01/11/2010 (validade de 3 anos), onde: 

ITAIPU para seus empregados portadores de necessidades especiais reconhecerá 

seus direitos em toda sua plenitude, evitando toda discriminação e, para tanto, em 

igualdade de condições serão tidos em conta para todos as promoções que a ITAIPU 

implemente.  

Parágrafo único – Será implementada a infraestrutura indispensável, adequada às 

necessidades dos mesmos para o deslocamento dentro do local de trabalho” 

(OBSERVATÓRIO DO TRABALHO DE CURITIBA, JULHO, 2014) 

 Em São Paulo, 53 sindicatos de metalúrgicos da Força Sindical e 3 

sindicatos patronais (Autopeças, Forjarias e Fabricantes de Porcas e 

Parafusos – setor automotivo), firmaram uma cláusula de contratação e 
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acessibilidade para pessoas com deficiência em novembro de 2007 que 

foi renovada sucessivamente em 2009, 2011 e 2013, válida até outubro de 

2015, prevendo que: 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, na oportunidade 

de novas admissões, darão preferência as pessoas com deficiência, observado o 

artigo 93 da Lei 8.213/91. 

Parágrafo Único: Tendo em vista as necessidades especificas para acessibilidade de 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, as empresas signatárias 

comprometem-se considerar este fator quando da concepção e implantação de 

projetos para construção, ampliação ou reforma de suas edificações, de maneira que 

neste tema seja observada a legislação pertinente em todos os seus aspectos (CCT 

METALÚRGICOS/SETOR AUTOMOTIVO, CLÁUSULA 37, 1/11/2013 a 31/10/2015).  

f) Em 2011 é lançado o livro “Construindo a Inclusão da Pessoa com Deficiência 

no Trabalho – Experiência na Indústria da Construção Pesada no Estado de 

São Paulo”, onde o autor, José Carlos do Carmo, Coordenador do Projeto de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência na SRTE/SP, relata os avanços nas 

contratações em um dos setores que muitos julgavam quase inviável. No livro 

há depoimentos de empregadores, trabalhadores, dirigentes sindicais e 

patronais, mostrando como foi importante o processo de inclusão para suas 

vidas e para a organização.  

g) Em fevereiro de 2015 foi divulgado novo resultado de pesquisa conjunta 

entre o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região/SP e a Gerência 

Regional do Trabalho de Osasco, realizada pelo 9º ano consecutivo. Desta 

vez as empresas metalúrgicas da região cumpriam 98,9% das vagas 

previstas na lei de cotas. Dentre as empresas do setor há fundições, forjarias, 

caldeirarias, fabricantes de autopeças, máquinas, etc., listadas nos grupos de 

risco III e IV. 

A pesquisa indicou que as indústrias de autopeças, enquanto setor, atingiu 

111,9% da cota legal. Elas fabricam componentes para as montadoras de 

carros, caminhões, motos, ônibus, tratores e máquinas agrícolas em 

circulação no país e no exterior. 
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8 Considerações finais 

Informação e atitude podem vencer estereótipos e preconceitos.  

Terminamos esta jornada tentando demonstrar que a principal barreira contra o 

trabalho digno das pessoas com deficiência ainda é o preconceito cultural e a 

desinformação.  

No decorrer da pesquisa pudemos comprovar que os avanços que chegaram com a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, ratificada pelo 

Brasil em 2008 e integrante de nossa Constituição a partir daquela data, é ignorada, 

desconhecida da sociedade e por juízes que deveriam se inteirar dos fatos reais, e 

não mitos, para conduzir julgamentos relativos à lei de cotas.  

Apesar da comunidade internacional já se balizar pelo fato de que a deficiência faz 

parte da condição humana, as pessoas com deficiência continuam tendo suas vozes 

silenciadas nos assuntos que lhe diz respeito, ficando à mercê de estereótipos de 

terceiros sobre determinadas deficiências, com geração de políticas públicas e 

decisões judiciais equivocadas contra o seu direito de trabalhar.  

O estudo deixa transparente que, mesmo diante de pesquisas e literatura que 

apontam para a possibilidade imediata de serem criados ambientes de trabalho 

inclusivos, respeitando o potencial das pessoas com deficiência, elas ainda são 

lembradas através de mitos e estereótipos como se fossem "coitadinhas", 

merecedoras de piedade mas incapazes de ter uma vida produtiva no trabalho 

formal.  

A pesquisa observou o tratamento dado à pessoa com deficiência em diferentes 

sociedades na história da humanidade, porque em uma evolução natural da espécie 

é de se esperar que barreiras atitudinais não continuem a ser obstáculos à inclusão. 

Sinalizamos que na virada do milênio 15% da população mundial possuía alguma 

deficiência, o que representa 1 bilhão de pessoas.  

No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas possui alguma deficiência e estes 

números não podem ser ignorados. A maioria da população adquire a deficiência 

durante a vida e tem experiência de sobra para contribuir com a sociedade, porque 

já contribuía na condição de estar "sem deficiência". 

Demonstramos que ocorreram avanços nas últimas 3 décadas no mundo e no 

Brasil, onde as pessoas com deficiência construíram o protagonismo de sua própria 
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história com o lema "nada sobre nós, sem nós", cunhado em 1981. Sob este lema, 

influíram na redação da Constituição de 1988, na produção de diversas leis que, se 

cumpridas, ampliariam a dimensão da inclusão em todo o território nacional. Mas as 

leis sobre o direito ao trabalho, como a lei de cotas, ficam empacadas e "mofando" 

em vários órgãos públicos que têm ligação direta com o assunto e, em muitas 

ocasiões, encontram interpretação distorcida na justiça do trabalho, por 

desinformação e preconceito dos próprios magistrados.  

Durante a pesquisa acompanhei informações sobre produção de carros no país, que 

é sonho de consumo de muitas pessoas, tenham deficiência, ou não. Os fabricantes 

de carros adaptados para pessoas com deficiência estão comemorando crescimento 

de vendas num ritmo de 25% ao ano, partindo de 40 mil unidades entregues em 

2012 e chegando a 84 mil carros zero km vendidos para o segmento em 201444. 

Tem montadora que destina 7% de sua produção para estas pessoas.  

Porém, mesmo diante deste nicho de mercado, algumas montadoras foram 

multadas por não cumprir a lei de cotas, incluindo uma empresa de origem 

americana que não seguiu o conselho de seu fundador. Há quase cem anos Henry 

Ford se deparou com uma lei americana que exigia contratação de pessoas com 

deficiência (principalmente "inválidos" da 1ª guerra mundial) em suas linhas de 

produção. Enquanto outras empresas "chiavam" contra esta exigência 

governamental, ele encomendou um estudo e descobriu que 45,6% das operações 

de fabricação de um carro poderiam ser realizadas por trabalhadores com deficiência 

em sua empresa, quando afirmou: "posso assumir tranquilamente um cego para um 

trabalho no qual os olhos não sejam necessários" (CLEMENTE, 2003, p. 13).  

Na pesquisa de registros públicos demonstramos que a lei de cotas está como um 

"barco à deriva" porque o governo federal não cumpre suas obrigações de 

fiscalização e controle, mesmo tendo instrumento para agir de forma articulada 

combinando movimentação da RAIS e ação fiscal.  

As provas da existência desta possibilidade foram as iniciativas promovidas por 

algumas unidades estaduais e regionais do Ministério do Trabalho na década 

passada, onde se destaca a então Subdelegacia Regional do Trabalho e Emprego de 

Osasco (hoje GRTE-Osasco), que descobriu em 2003 que até aquele momento 
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 Pesquisa divulgada na Revista Nacional de Reabilitação, ano XVIII, nº 102. jan/fev 2015, p. 50 e 

51. 
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nenhuma unidade do ministério tinha multado qualquer empresa pelo 

descumprimento da lei, que já chegava ao seu 12º aniversário.  Ela aplicou as 

primeiras multas brasileiras em março de 2003 e mesmo com déficit de fiscais 

continuou a priorizar o tema até 2014, obtendo um dos melhores resultados 

nacionais em defesa da lei. Mas o próprio MTE resiste em divulgar esta experiência 

pioneira para as demais unidades.  

No tocante à disseminação de informações, demonstramos que o responsável pela 

produção de estatísticas esperou 16 anos para exigir que as empresas informassem 

na RAIS (2007) as informações sociais de seus trabalhadores com deficiência. Até 

aquela data, muitos atores do mundo do trabalho foram induzidos a erros na 

elaboração de ações de inclusão, principalmente, acreditando na associação entre 

deficiência e baixa escolaridade, o que não correspondia à verdade.  

Quando os primeiros resultados foram divulgados no final de 2008, ficou-se sabendo 

que a escolaridade de trabalhadores "com" e "sem" deficiências eram semelhantes, 

mas a participação no mercado formal dos trabalhadores com deficiência 

representou menos de 1% desde 2007 até 2013. A batalha para que haja abertura e 

transparência das informações pelo ministério dura até os dias de hoje. Como não 

existe sentido lógico de dificultar o acesso a dados que deveriam ser públicos, fica 

uma pergunta no ar: o Ministério do Trabalho tem equipe suficiente para 

recepcionar, analisar e tomar decisões gerenciais à luz da lei sobre os dados que 

dispõe? 

A partir do momento que conseguimos o acesso aos dados do Censo e da RAIS, foi 

possível dar respostas a aos principais argumentos contrários à lei de cotas: 

a) Para a argumentação de que "não há pessoas com deficiência em número 

suficiente para ocupar as vagas previstas na lei de cotas" demonstramos que 

ela não se sustenta porque a lei de cotas por si só garante vagas reservadas 

a pouco mais de um milhão de trabalhadores com deficiência, mas apenas 

278 mil estavam ocupadas em 2013. Por outro lado os resultados anuais de 

inserção destes trabalhadores por ação fiscal beira a 40 mil registros apenas, 

sendo que 87,8% do segmento amargaram a rotatividade naquele mesmo 

ano e ficando próxima a 90%, ano após ano. 

Mas não faltam pessoas para trabalhar. O censo do IBGE em 2010 

apresentou um país com cerca de 30 milhões de pessoas com deficiência em 

idade de trabalhar com carteira profissional registrada. Foram localizados 
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18,7 milhões de pessoas com deficiência ocupadas com idade entre 15 e 64 

anos, e entre elas havia 12,8 milhões de pessoas com deficiência que 

trabalhavam como "empregados”.  

Nesta mesma faixa de idade existe 9,3 milhões de pessoas com deficiência 

severas e intelectual, que são compatíveis com as deficiências originalmente 

previstas na lei de cotas. Mais um detalhe: o censo de 2010 encontrou 3,7 

milhões de pessoas ocupadas com deficiências severas, que não aparecem 

nos registros da RAIS. 

b) Para a argumentação de que "A formação das pessoas com deficiência é 

incompatível com as necessidades do mercado de trabalho" demonstramos 

com os próprios registros públicos que os níveis de instrução de todos os 

trabalhadores, tendo deficiência ou não, são semelhantes. Demonstramos 

também que as empresas estão abolindo contratações de quem é analfabeto 

(com registros de menos de 1%) e concentram mais de 60% dos contratos de 

trabalho com aqueles que possuem ensino médio ou superior completo, 

tenham deficiência ou não.  

Já o IBGE informou em 2010 que existem 7,4 milhões de pessoas com 

deficiência com ensino médio completo, mas as empresas só contrataram 169 

mil, segundo o Ministério do Trabalho, em 2013. Isto significa que quem se 

formou no ensino superior completo, já faz parte de contingente de 2,8 

milhões de pessoas com deficiência, segundo o Censo, enquanto que o 

mercado de trabalho formal só contratou 49 mil pessoas com esta 

escolaridade.  

Desta forma existe 10,2 milhões de pessoas com deficiência com ensino 

médio ou superior completo, mas apenas 218 mil foram aproveitadas no 

trabalho formal.  

c) Para enfrentar argumentos de que "pessoas com deficiência preferem receber 

o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, em vez de 

disputar as vagas do trabalho formal" o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome trouxe a resposta: Existe pelo menos 1,5 milhão de 

beneficiários do BPC com idade entre 19 e 64 anos no Brasil no final de 2014, 

mas apenas 775 tiveram suspensão do benefício para ingressar no mercado 

de trabalho. E no caso da aprendizagem, havia apenas 253 beneficiários do 

BPC com contratos de aprendizagem registrados no Cadastro Nacional de 
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Informações Sociais até dezembro de 2014. 

E a falta de escolaridade não pode ser desculpa porque há 122 mil pessoas 

nesta condição que concluíram o ensino médio ou mais, escolaridade em que 

se concentram 60% dos empregos formais.  

d) Perdendo força os argumentos anteriores, surge nova desculpa para não 

cumprir a lei: "em muitos postos de trabalho há riscos que são proibitivos para 

as pessoas com deficiência". Localizei este argumento em cláusula do acordo 

do setor de cargas de São Paulo, em 2005, onde sindicatos patronal e de 

trabalhadores juntamente com a SRTE-SP concordaram que pessoas com 

deficiência não poderiam trabalhar no setor operacional das empresas. A 

justiça barrou aquela cláusula considerando que ela traria sérios prejuízos 

aos direitos sociais, coletivos, individuais e irrenunciáveis das pessoas com 

deficiência e à ordem jurídica democrática.  

Após sete anos, a questão de não contratar para não expor a riscos aparece 

nas propostas da CNI em 2012 que se transformaram em emendas 

parlamentares durante a fase de recebimento de propostas da Lei Brasileira 

da Inclusão. A tentativa não deu certo. A Câmara dos Deputados aprovou o 

texto sugerido pela relatora do projeto, Mara Gabrilli, em 05/03/2015, 

deixando de lado aquelas propostas.  

O problema é que este tipo de argumento encontra eco na cabeça de 

pessoas que não conhecem o potencial das pessoas com deficiência, e 

restringem a análise com posições estereotipadas sobre o assunto, sem 

consultar os principais interessados, ou seja, as próprias pessoas com 

deficiência.   

Esta questão também era esclarecida aos empresários pelo SENAI de 

Alagoas desde a década passada, e pelo Ministério do Trabalho em cartilha 

produzida em 2007. O Ministério volta ao assunto em 2012 orientando seus 

auditores fiscais quando estão em diligências nas empresas através da 

I.N.98. 

No campo das negociações coletivas entre sindicatos de trabalhadores e de 

empregadores, estes já tinham posição firmada a favor da presença dos 

trabalhadores com deficiência em qualquer atividade.  

É sabido que na distribuição dos empregos formais os trabalhadores com 

deficiência têm maior participação percentual na indústria de transformação, 



113 
 

com 30,4% dos empregos, enquanto os trabalhadores sem deficiência 

concentravam 16,8% das vagas neste mesmo setor.  

Este fato demonstra que a posição da CNI contra a lei de cotas não tem 

respaldo nas indústrias a ela vinculadas, o que pode ser constatado entre as 

indústrias metalúrgicas de Osasco e região, onde 62,6% das empresas 

obrigadas a cumprir a lei de cotas já a cumpriam integralmente, atingindo 

98,9% de ocupação das vagas previstas, em dezembro de 2014.  

Como vimos, há grandes espaços para a inclusão e várias empresas já se 

destacam, principalmente no quesito acessibilidade para os trabalhadores 

com deficiência, mas quase sempre não são lembradas.  

Para aqueles que ainda aceitam a ideia de excluir pessoas, o professor José Leon 

Crochik tem a resposta:  

A ausência de adaptações arquitetônicas e atitudes favoráveis indica uma 

negligência, uma indiferença, que já é ofensiva a quem é esquecido; este tipo de 

negligência é uma forma de preconceito expresso pela frieza das relações 

existentes
45

 

Chegamos ao fim desta jornada com a esperança de que a informação vencerá o 

preconceito e os mitos relatados. 

Apresentamos os resultados de duas pesquisas de âmbito nacional (ETHOS, 2010 e 

I.SOCIAL, 2014), comparamos os resultados dos Censos Demográficos com o 

mercado formal de trabalho e demonstramos as sutilezas de empresas junto ao 

SINE para rejeitar candidatos com deficiência ou para selecionar aqueles que têm 

deficiências “leves”, quase imperceptíveis. 

Aprofundamos o estudo sobre a lentidão (e mesmo omissão) do Ministério do 

Trabalho e Emprego frente à sua obrigação de fiscalizar a lei de cotas e produzir 

estatísticas sobre a questão, desde o momento que ela entrou em vigor. Chegamos 

em 2015 assistindo a um colapso da fiscalização por falta de concurso público e 

auditores em número irrisório para fiscalizar “in loco” o cumprimento da lei. Desta 

forma há privilégio à fiscalização indireta de papéis apresentados pelas empresas, 

diante de notificações. O ministro chegou a anunciar um concurso público para 

admissão de novos auditores fiscais do trabalho previsto para 2015, que nem reporá 
                                                             
45

 Extraído do artigo Preconceito e Inclusão de autoria de José Leon Chrochik, na Revista do Instituto 

Cultural Judaico March Chagall, V.3. N.1 (jan-jun) 2011. 
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aqueles que já se aposentaram. No caso da GRTE – Osasco estavam na ativa 

apenas 8 auditores fiscais, em abril de 2015, quando o ideal seria 63. A realidade em 

Osasco e região foi matéria do jornal Diário da Região, de 01/04/2015, p. 3, que fez 

cobertura jornalística da presença do Ministro Manoel Dias em compromissos na 

cidade de Osasco, em 30 de março46.      

Vimos barreiras serem construídas pela distorção da realidade, turbinadas pelo 

preconceito cultural dos atores do mundo do trabalho, presentes do chão de fábrica 

aos tribunais. 

Percebemos em contrapartida que há muitas pessoas dedicando-se anonimamente 

pela derrubada de barreiras humanas em empresas, entidades especializadas, 

sindicatos, órgãos públicos, escolas, etc., com iniciativas que promovem a inclusão, 

comprovando com suas atitudes que é possível recuperar o tempo perdido, em 

defesa de um mundo melhor, inclusivo, para todos. 

A este exército de “formiguinhas” da inclusão dedicamos o presente estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46

 Na passagem por Osasco em 30/03/2015 o Ministro Manoel Dias recebeu o estudo “Infraestrutura 

e quadro de auditores fiscais da GRTE-Osasco”, onde os sindicatos da região apontam que segundo 

estimativas do próprio Ministério são necessários 4.264 auditores fiscais do trabalho no Brasil, mas só 

existem 2.791 em atividade; em São Paulo a necessidade é de 1.620, mas só há 481. Já a Gerência 

de Osasco, que precisa de 63, só tinha 8 em atividade no dia em que o Ministro visitou a cidade.  
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APÊNDICE A 

Acidentes de trabalho e seus impactos na reabilitação profissional 

– Brasil, 1991 – 2010 
 

 Total 
 Mais de 

240 dias 

1991 640.790          6.331              19.972            23.102            18.903        11.702           8.772      1.781      

1992 532.514          8.299              16.706            24.445            19.519        12.778           8.845      1.976      

1993 426.960          11.111           16.895            27.720            20.232        13.156           8.151      1.997      

1994 388.304          15.270           5.962              26.158            18.155        12.392           9.459      2.486      

1995 424.137          20.646           15.156            30.894            21.770        14.759           9.010      2.044      

1996 395.455          34.889           18.233            32.908            22.404        16.148           9.467      1.907      

1997 421.343          36.648           17.669            38.374            22.088        15.199           9.537      1.718      

1998 414.341          30.489           15.923            45.490            19.604        13.885           9.112      1.289      

1999 387.820          23.903           16.757            47.048            20.640        15.074           9.011      1.294      

2000 363.868          19.605           15.317            43.607            17.832        12.479           9.721      1.508      

2001 340.251          18.487           12.038            26.805            10.863        7.741              8.004      1.891      

2002 393.071          22.311           15.259            44.632            18.057        11.081           9.073      2.827      

2003 399.077          23.858           13.416            41.763            17.748        11.164           11.591    3.755      

2004 465.700          30.194           12.913            51.045            17.713        11.039           13.369    5.756      

2005 499.680          33.096           14.371            62.536            22.007        13.143           15.540    5.941      

2006 512.232          30.170           9.203              67.687            30.992        17.198           19.164    6.970      

2007 659.523          22.374           9.389              62.433            28.569        21.696           20.461    6.992      

2008 755.980          20.356           13.096            66.246            33.678        20.195           22.623    7.123      

2009 733.365          19.570           14.605            57.586            30.798        18.591           27.379    10.971    

2010 709.474          17.177           15.942            58.543            31.819        17.647           29.818    13.801    

Total 9.863.885       444.784         288.822          - - 287.067         - -

Doenças
Incapacidade 

permanente 
Clientes 

Registrados 

Fonte: Previdência Social (DATAPREV, CAT, SUB) e INSS, Divisão de Reabilitação Profissional, BERP.            

Obs.: Os resultados de 2012 estão sujeitos à correção.                                                                                    

Elaboração própria

Clientes em 

ProgramasClientes 

elegíveis 

Clientes 

Reabilitados

Informações da Reabilitação Profissional

Ano Acidentes
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ANEXO I 

Legislação e Principais diretrizes sobre Direito ao Trabalho das 

pessoas com deficiência e Reabilitados 

 

1960 – Lei Orgânica da Previdência Social nº 3.807, de 26/08/1960, criava a 

obrigatoriedade de cotas, para aproveitamento da capacidade profissional dos 

segurados acidentados, readaptados. 

1960 – Decreto nº 48.959, de 19/09/1960, cria Regulamento Geral da Previdência 

Social que indicava o dimensionamento das empresas objeto da aplicação dos 

percentuais da cota: 2 a 5% a partir de 20 empregados. 

1967 – Decreto nº 60.501, de 14/03/1967, a Previdência Social mantém o 

percentual da cota para reabilitados, e vai definindo o processo de reabilitação, 

“quando as empresas consentirem”. 

1973 – Decreto nº 72.771, de 06/09/1973, aprova com nova redação, o 

Regulamento do Regime de Previdência Social instituído pela Lei 3.807, de agosto 

de 1960, definindo o papel da Reabilitação Profissional. 

1988 - Constituição Federal de 1988, proíbe qualquer discriminação ao trabalhador 

com deficiência (art.7º Inciso XXXI), prevendo reserva de vagas na administração 

pública direta e indireta (art. 37 – Inciso VIII), e prevendo programas de prevenção e 

atendimento especializado para as pessoas com deficiência e a integração social do 

adolescente com deficiência, mediante o treinamento para a convivência (art. 227 – 

Inciso II). 

1989 – Lei nº 7.853, de 24/10/89, exige que o poder público assegure às pessoas 

com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive o direito ao 

trabalho. 

1991 - Lei nº 8.213, de 24/07/91, dispõe sobre os planos de benefícios da 

Previdência Social prevendo a reserva legal de 2 a 5% de vagas para pessoas com 

deficiência e reabilitadas em seu artigo 93 (apelidada de lei de cotas). 

Obs.: A lei “de cotas” que conhecemos hoje, restringe as vagas comparativamente à 

lei de 1960, porque a primeira era destinada aos segurados da previdência e valia a 

partir de 20 empregados; já esta vale a partir de cem empregados e junta nos 

mesmos percentuais “reabilitados” e “pessoas com deficiência”. 

1991 – Decreto nº 357 de 07/12/1991, regulamenta o artigo 93 da lei 8213/91, 

indicando o INSS como responsável pela fiscalização, avaliação e controle.  
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1992 – Decreto nº 611, de 21/07/1992, volta a regulamentar a lei 8213/91 e seu art. 

93, indicando o Ministério do Trabalho como o novo responsável pela fiscalização, 

avaliação e controle.  

1999 – Decreto nº 3298, de 20/12/99, regulamenta a lei 7.853/89, classificando as 

pessoas com deficiência nas categorias física, auditiva, visual, mental e múltipla, em 

seu artigo 4º, estabelece obrigações para a reserva de vagas para as empresas 

privadas e indica o Ministério do Trabalho como órgãos fiscalizador, no artigo 36 e 

garante o acesso da pessoa com deficiência nos concursos públicos, com reserva 

de no mínimo 5% das vagas, no artigo 37. 

2000 – Portaria nº 604, de 01/06/2000, o Ministério do Trabalho e Emprego instituiu 

no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho os Núcleos de Promoção da 

Igualdade de Oportunidades e de Combate à Discriminação (faz referência ao 

atendimento da cota legal nas empresas). 

 2000 – Censo do IBGE realizado em 2000, trouxe questões especificas sobre as 

pessoas com deficiência seguindo diretrizes da lei 7853, de 24/10/1989, visando 

conhecer esta população para sustentação de medidas específicas à realidade 

nacional. 

2001 – Instrução Normativa nº 20, de 26/01//2001, orientava e esclarecia dúvidas 

para o cumprimento da lei de cotas.  

2003 – Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.199, de 28/10/2003, 

impõe multas variáveis de até 50% sobre as infrações pelo descumprimento da lei 

de cotas. 

2004 – Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, produz alterações na classificação de 

deficiência, prevista no artigo 4º do decreto 3.298/99. 

2007 - Decreto nº 6.214, de 26/09/2007, permite que a pessoa com deficiência que 

recebe Benefício de Prestação Continuada (LOAS) possa partir para o mercado de 

trabalho e eventualmente retornar ao benefício.  

2008 – Convenção da ONU Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é o 

primeiro tratado de direitos humanos tornado Emenda Constitucional no Brasil, 

através do Decreto Legislativo nº 186, de 09/07/2008, promulgado pelo Presidente 

do Senado Federal. Seu artigo 27 trata de Trabalho e Emprego.  

2010 - Novo Censo do IBGE realizado em 2010, demonstra uma população com 

deficiência que cresce em relação ao Censo anterior, elevando o nível de 

escolaridade em relação ao Censo anterior e que está inserida cada vez mais nas 

várias ocupações. 
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2011 – Lei 12.470, de 01/09/2011, permite que as pessoas com deficiência que 

recebem o Beneficio de Prestação Continuada (BPC) possam participar do mercado 

de trabalho ou de programas de aprendizagem. No primeiro caso, suspende-se o 

benefício, que pode ser retomado caso acabe o vínculo empregatício. Já no caso da 

aprendizagem, por até dois anos, pode ser acumulado o BPC junto com a 

remuneração na condição de Aprendiz.    

2012 – Instrução Normativa nº 98 de 15/08/2012, esta instrução orienta a ação dos 

auditores fiscais do trabalho quando estão em diligência em empresas que possuem 

trabalhadores com deficiência, especialmente na verificação das questões de saúde 

e segurança, acessibilidade e trabalho sem discriminação. Revoga a I.N. 20, de 

2001. 

2012 - Lei nº 12.764, de 27/12/12, incluiu o Autismo como deficiência compatível 

com a lei de cotas, com esta redação “A pessoa com transtorno do espectro autista 

é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.  
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ANEXO II 

Inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho no 

Brasil: Cenários distintos no censo demográfico e na RAIS. 

Autor: Vinicius Gaspar Garcia  

Apenas na última década foi possível conhecer as características da inserção 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho no Brasil. A Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), que apresenta um mapeamento do mercado formal e é 

divulgada anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, passou a trazer, 

desde 2007, dados relativos aos trabalhadores com deficiência. O Censo 

Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, apurou no seu questionário amostral as 

condições de trabalho daqueles com algum tipo de limitação funcional e/ou 

deficiência.  

Entretanto, é preciso estabelecer critérios técnicos e entender a forma pela 

qual tais levantamentos são realizados para que se tenha compreensão adequada 

dos resultados encontrados. No caso do Censo Demográfico, a deficiência ou 

limitação funcional é  autodeclarada, enquanto que na RAIS tal condição é fornecida 

pelo empregador. Essa é uma diferença fundamental e que precisa ser considerada 

nas análises. 

Em termos das participações absolutas e relativas das pessoas com 

deficiência no trabalho, os dados obtidos na RAIS e no Censo Demográfico mostram 

cenários distintos. De acordo com o inquérito divulgado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego em 2010, mesmo ano do Censo, observa-se a seguinte situação: 

 

N. %

Pessoas com deficiência declarada 306.013 0,7

Pessoas sem deficiência declarada 43.762.342 99,3

Total de vínculos formais 44.068.355 100,0
Fonte: RAIS 2010/MTE. 

Tabela 1 - Total de Empregos - Brasil - 2010

 

Dos pouco mais de 44 milhões de vínculos formais registrados pela RAIS em 

2010, apenas 306.013 foram exercidos por trabalhadores com deficiência (apenas 

0,7% do total). Tal indicador tem sido utilizado como parâmetro para definir o 

“tamanho” do mercado formal ocupado por pessoas com deficiência no Brasil (entre 
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2007 e 2013, em média, os vínculos formais exercidos por pessoas com deficiência 

giram em torno de 300 mil).  

Já os dados do Censo de 2010, apontam para uma realidade distinta, ainda 

não ideal para inserção formal plena das pessoas com deficiência no trabalho, 

porém mais favorável a este grupo populacional, como se observa na tabela abaixo: 

 

N. 1000 % N. 1000 %

Empregado com carteira assinada 1.185 37,5 29.056 50,3

Estatutário ou Militar 159 5,0 3.332 5,8

Empregado sem carteira assinada 728 23,0 10.626 18,4

Conta-própria 796 25,2 11.576 20,1

Empregador 38 1,2 1.235 2,1

Não Remunerado 258 8,2 1.893 3,3

Total 3.164 100,0 57.719 100,0

PcD PSDLF
Posição na ocupação 

Tabela 2 - População com e sem deficiência ocupada pela situação na ocupação - Brasil - 2010

Fonte: microdados do Censo Demográfico, IBGE  

 

Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que se consideram aqui pessoas com 

deficiência aqueles com grande ou total incapacidade para andar, ouvir e/ou 

enxergar, além daqueles com deficiência intelectual. Ademais, foi estabelecida uma 

faixa etária de pessoas em “idade produtiva”, entre 20 e 59 anos, excluindo-se assim 

crianças e jovens (em período de formação escolar) e a população acima de 60 

anos (super-representada dentre aqueles com deficiência). 

Definidos esses filtros – que tem por objetivo apurar com mais precisão a 

inserção no trabalho das pessoas com deficiência – verifica-se que existem quase 

3,2 milhões de ocupados nessa condição. Deste total, 1,1 milhões com carteira 

assinada (número quase 4 vezes maior do que os 306 mil registrados pela RAIS, no 

mesmo ano de 2010). Se somarmos as pessoas com deficiência na condição de 

funcionário público/militar ou empregador, temos cerca de 1,3 milhões numa 

condição de inserção favorável no mercado de trabalho. 

Embora em termos absolutos este seja um resultado bem superior ao que se 

verifica pela RAIS, deve-se observar que, proporcionalmente, as pessoas com 

deficiência ocupadas (PcD) encontram-se numa situação desfavorável em relação 

aos demais trabalhadores sem deficiência (PSDLF). Nesse último grupo, 50,3% dos 

ocupados têm carteira de trabalho assinada, percentual quer é de 37,5% para os 
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trabalhadores com deficiência (concentrados mais proporcionalmente nas categorias 

precárias de sem carteira de trabalho, conta-própria e não-remunerado).  

Portanto, é preciso cuidado ao apresentar informações sobre a inserção das 

pessoas com deficiência no trabalho. Cada um dos levantamentos utiliza-se de 

fontes distintas e isso precisa ser levado em conta seja no âmbito acadêmico ou na 

formulação de legislações e políticas públicas nessa área. 

 

 

 

 

 


