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RESUMO 

 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, cuja força normativa no Brasil equivale à de Emenda 
Constitucional, instituiu uma mudança de paradigma radical e importante para o 
segmento das pessoas com deficiência, cujo fundamento se baseia na concepção 
de que a deficiência não está na pessoa, mas sim no meio em que ela se encontra. 
A Lei Brasileira de Inclusão, publicada em 2015, impulsionou essa mudança de 
paradigma e consolidou em um único diploma legal direitos importantes para o 
segmento. Na universidade pública, a realidade vivenciada pelos servidores com 
deficiência em seu ambiente de trabalho não é distinta da realidade encontrada nos 
demais ambientes sociais, demandando da instituição a adoção de medidas com 
vistas à promoção da acessibilidade e emancipação desses sujeitos. Dessa forma, o 
presente trabalho se propôs a traçar o perfil dos servidores com deficiência da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com vistas a contribuir para a 
elaboração de uma política institucional de inclusão. Trata-se de um estudo 
exploratório e descritivo com abordagem quantitativa. Participaram 50 servidores 
que se autodeclararam possuidores de algum tipo de deficiência. Os dados foram 
coletados em um banco de dados institucional alimentado a partir de um 
questionário aplicado a todos os servidores. Em seguida, foram organizados e 
analisados através da estatística descritiva. Verificou-se que a maioria das 
deficiências encontradas são dos sentidos ou da motricidade e que a maioria dos 
servidores com deficiência são docentes, o que demanda uma investigação mais 
aprofundada sobre esses profissionais. Apesar de considerável parcela dos 
investigados ocupar cargos de nível médio, a quase totalidade desses sujeitos já 
concluiu a graduação, o que nos faz questionar se a política de cotas vem 
cumprindo a sua finalidade inicial. Algumas ações institucionais de acessibilidade 
precisam ser ampliadas e/ou consolidadas. Sendo assim, apesar de regularmente 
inseridos no mercado de trabalho, ainda são muitos os desafios a serem superados. 
O conhecimento sobre os servidores com deficiência, sujeitos deste trabalho, 
permite a formulação de ações afirmativas mais acertadas e direcionadas às 
necessidades desses sujeitos, com vistas à promoção de um ambiente de trabalho 
efetivamente inclusivo para todos. 

 

Palavras-chave: Servidores com deficiência. Mercado de trabalho. Inclusão. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo Facultativo, cuya fuerza normativa en Brasil equivale a la de 
enmienda constitucional, instituyó un cambio de paradigma radical e importante para 
el segmento de las personas con discapacidad, fundamentándose en el concepto de 
que la discapacidad no está en la persona, sino en el medio en que ella se 
encuentra. La Ley Brasilera de Inclusión, publicada en el año 2015, impulsó esa 
mudanza de paradigma y consolidó en un único diploma legal derechos importantes 
para el segmento. En la universidad pública, la realidad vivida por los funcionarios 
con discapacidad en su ambiente de trabajo no es distinta de la realidad encontrada 
en los demás ambientes sociales, demandando por parte de la institución la 
adopción de medidas con vista a promocionar accesibilidad e emancipación de esos 
sujetos. De esta forma, el presente trabajo se propuso trazar el perfil de los 
funcionarios con discapacidad de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, 
con vistas a contribuir en la elaboración de una política institucional de inclusión. Se 
trata de un estudio exploratorio y descriptivo con abordaje cuantitativo. Participaron 
50 funcionarios que se auto-declararon poseedores de algún tipo de discapacidad. 
Los datos fueron recabados de un banco de datos institucional alimentado a partir de 
un cuestionario aplicado a todos los funcionarios. A continuación, fueron 
organizados y analizados a través de estadística descriptiva. Se verificó que la 
mayoría de las discapacidades encontradas son sensoriales y motoras y que la 
mayor parte de los funcionarios con discapacidad son profesores, lo que demanda 
una investigación más profunda sobre esos profesionales. A pesar de que una 
considerable parte de los investigados ocupan cargos de nivel medio, casi la 
totalidad de esos sujetos ya se graduó, lo que nos lleva a cuestionar si la política de 
cuotas está cumpliendo su propósito inicial. Algunas acciones institucionales de 
accesibilidad precisan ser ampliadas y/o consolidadas. Siendo así, a pesar de estar 
inseridos en el mercado de trabajo de forma regular, aún son muchos los desafíos a 
ser superados. Conocer a los funcionarios con discapacidad, objetos de este 
estudio, permite formular acciones afirmativas más acertadas y direccionadas a las 
necesidades de esos sujetos, con vistas a promocionar un ambiente de trabajo que 
sea efectivamente inclusivo para todos. 

 

Palabras-claves: Funcionarios con discapacidad. Mercado de trabajo. Inclusión. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1970 cerca 

de 10% da população global possuía algum tipo de deficiência. Conforme a 

estimativa mais recente da OMS, datada de 2010, existe no mundo mais de um 

bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 15% da 

população mundial (OMS, 2011). 

Dados do Censo Demográfico mais recente, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010, apontaram a existência 

de mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Esse número 

corresponde à quase 24% da população nacional daquele ano. Em outras palavras, 

é possível afirmar que 1 em cada 4 brasileiros possui pelo menos um tipo de 

deficiência. Quando comparamos os dados deste Censo com os dados do Censo 

Demográfico de 2000, verificamos que ao longo desta última década o número de 

pessoas com deficiência1 aumentou em mais de 21 milhões, saltando de 15% para 

24% da população (BRASIL, 2010). 

Este mesmo levantamento apontou a Região Nordeste como sendo a região 

brasileira que possui, historicamente, a maior taxa de prevalência de pessoas com 

deficiência. Segundo o Censo mais recente, de 2010, a taxa de prevalência de 

pessoas com deficiência nesta região foi de 26,3%, ante 16,8% registrada no 

levantamento anterior, de 2000. Contudo, é importante registrar que já no ano 2000, 

a Região Nordeste registrou a maior taxa de prevalência de pessoas com 

deficiência, cenário este que se repetiu no levantamento subsequente. 

Já em âmbito local, o estado do Rio Grande do Norte destacou-se, 

percentualmente, como sendo o estado brasileiro com a maior incidência de pessoas 

com deficiência, apresentando taxa de incidência de 27,7% da população. Estando, 

portanto, acima da média nacional. 

                                            
1
 Apesar da variação da nomenclatura utilizada por diversos autores e até mesmo pela legislação 

brasileira, optamos, neste trabalho, por utilizar o termo “pessoa com deficiência”, tendo em vista ser o 
termo mais adequado por estar em consonância com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei 
Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência). Ademais, é importante registrar que o 
termo “pessoa com deficiência” é mundialmente aceito devido a sua utilização na Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1997 e ratificada pelo Brasil com status de Emenda 
Constitucional. 
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Esses dados demonstram o aumento do número de pessoas com deficiência 

na população brasileira no limiar do século XXI. A OMS atribui esse crescimento 

populacional ao envelhecimento natural da população e ao aumento global de 

condições crônicas, tais como o diabetes, doenças cardiovasculares e distúrbios 

mentais (OMS, 2011). Esse crescimento populacional, evidentemente, deve ser 

acompanhado de perto pelo Estado, que deve garantir a cidadania plena e a 

participação efetiva desse segmento populacional em todos os setores e instâncias 

de participação social. 

É importante lembrar que crescimento populacional coincidiu com duas 

importantes constatações, quais sejam: a) o surgimento dos primeiros conselhos de 

direitos da pessoa com deficiência, a exemplo do Conselho Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (CONADE)2, e b) a expansão dos movimentos sociais 

protagonizados pelas pessoas com deficiência, que através de organizações 

representativas buscaram e ainda buscam a criação, implementação e consolidação 

dos seus direitos (GOHN, 1995; LANNA JUNIOR, 2010). 

Foi a partir da década de 1980 se começa a discutir em âmbito mundial as 

diversas formas de “inclusão” de pessoas com deficiência, em uma clara superação 

da ideia de “integração”, tão em voga nos estudos sobre as pessoas com deficiência 

durante boa parte da segunda metade do século XX. Essa nova concepção teórica, 

impulsionada pelos movimentos sociais e pelas inovações legislativas, provocou a 

ruptura de diversos paradigmas equivocados, dando início, ainda que de forma 

lenta, a um novo período de conquistas de direitos sociais (BIELER, 1990). 

Os diversos movimentos sociais que eclodiram na década de 1980, 

reivindicando direitos políticos e sociais, foram cruciais para a inclusão de diversos 

direitos na Constituição Brasileira de 1988, que ficou conhecida como “Constituição 

Cidadã”, considerada um marco na luta pelos direitos sociais (BIELER, 1990; 

LANNA JUNIOR, 2010). 

                                            
2
 O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE) foi criado através do 

Decreto nº 3.076/1999, de 1º de junho de 1999, com o nome original de Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. A partir de 2003 o CONADE passou a ser vinculado 
diretamente à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), que 
desde então possuía status de ministério, mas que no atual governo de Michel Temer (2016) passou 
a ser subordinada ao novo Ministério da Justiça e Cidadania (MJC). Enquanto órgão superior de 
deliberação colegiada tem como missão acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política 
nacional para inclusão da pessoa com deficiência e de outras políticas setoriais dirigidas a esse grupo 
social (fonte: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/conade>, acesso em 06/set./2016). 
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A Constituição Federal brasileira garantiu, em cláusula pétrea, o princípio da 

isonomia, segundo o qual todas as pessoas são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza. Diversos foram os direitos fundamentais, individuais e 

coletivos, positivados na Constituição. Dentre os direitos sociais podemos citar o 

direito à saúde, ao trabalho e à educação, este último prescrito no artigo 205 e 

seguintes. 

A partir do advento da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a) registra-se uma ampliação de 

matrículas de estudantes com deficiência em todos os níveis de ensino. No que diz 

respeito ao ensino superior, dados do Ministério da Educação (MEC) apontam que o 

número de matrículas de estudantes com deficiência aumentou 933,6% em dez 

anos, saltando de 2.173 matrículas em 2000 para 20.287 matrículas em 2010. Deste 

total, 6.884 estão na rede pública e 13.403 na rede privada (MEC/INEP/DEED, 

2014). 

É expressivo, portanto, o aumento do número de pessoas com deficiência na 

sociedade brasileira e na rede regular de ensino. Notamos que o crescimento da 

população com deficiência na sociedade brasileira repercute diretamente no 

crescimento da quantidade de estudantes com deficiência matriculados no sistema 

de ensino. A população com deficiência, portanto, está sendo escolarizada e busca, 

consequentemente, vagas no mercado de trabalho. 

Nas últimas décadas foram instituídas diversas políticas públicas voltadas 

para a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Como 

exemplo dessas políticas podemos citar o Programa Incluir3, voltado para a inclusão 

de estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino superior. 

Todavia, não obstante as iniciativas de algumas ações afirmativas isoladas, 

sobretudo as de inclusão educacional, deve-se registrar que a maioria das pessoas 

com deficiência ainda sofre de algum tipo de exclusão, demandando do Estado não 

apenas a formulação de políticas públicas, mas a atuação efetiva em áreas diversas, 

para que propicie a essas pessoas um genuíno processo de inclusão social de forma 

                                            
3
 O Programa Incluir foi instituído pelo Poder Executivo Federal com vistas a assegurar o acesso e a 

permanência de estudantes com necessidades educacionais especiais nas instituições federais de 
ensino superior através da criação e consolidação de núcleos de acessibilidade nessas instituições. 
Esses núcleos de acessibilidade passaram a responder pela organização de ações institucionais com 
o objetivo de garantir a inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no 
ambiente acadêmico. 
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integral, com justiça e igualdade de oportunidades, levando em consideração, 

sobretudo, a transversalidade dos direitos humanos. 

É preciso registrar que as iniciativas adotadas pelo Estado, na maioria das 

vezes, cingem-se ao aspecto legal, limitando-se à criação de normas esparsas e 

fragmentadas que visam à tutela de direitos específicos das pessoas com 

deficiência, tais como a inserção no mercado de trabalho ou o acesso a serviços 

essenciais oferecidos pelo Estado, tais como saúde, previdência e educação. 

Dentre essas iniciativas normativas, alguns dispositivos legais merecem ser 

destacados. São eles: os decretos nº 6.949/2009, que promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, atribuindo-lhe status de emenda constitucional, e nº 7.612/2011, que 

instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem 

Limite, tendo como eixos de atuação o acesso à educação, a atenção à saúde, a 

inclusão social e a acessibilidade, bem como as leis nº 7.853/1989, que se refere à 

política nacional voltada para a pessoa com deficiência e nº 8.213/1991, que 

juntamente com o decreto nº 3.298/1999, reserva vagas de emprego para a inserção 

de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, cujo percentual de 

vagas varia de acordo com o número de trabalhadores. 

Em vigor desde 02 de janeiro de 2016, a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 

2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou 

simplesmente Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada um marco legal e 

uma das principais conquistas da sociedade brasileira, resultado de anos de lutas e 

de pressão popular pela aprovação do projeto de lei, cuja tramitação no Congresso 

Nacional perdurou por mais de quinze anos. As normas da Lei Brasileira de Inclusão 

estão agrupadas em sete eixos temáticos: educação; previdência e assistência 

social; comunicação, cultura e lazer; trabalho; habitação; e direitos e ações de 

combate ao preconceito4. 

Sabemos que a existência de garantias legais por si só não é suficiente para 

assegurar a inclusão das pessoas com deficiência. As normas, muitas vezes, não 

possuem eficácia prática, tornando-se mera letra morta no arcabouço normativo 

                                            
4
 Embora não seja o objetivo deste trabalho discorrer sobre a Lei Brasileira de Inclusão, faremos uma 

análise melhor sobre a lei no capítulo 3. Recomendamos, contudo, uma leitura completa deste 
diploma, com vistas ao melhor conhecimento e familiarização com os direitos das pessoas com 
deficiência. 
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brasileiro. É consenso entre os estudiosos que legislação brasileira está entre as 

mais avançadas do mundo, contudo, não obstante a existência de preceitos legais, 

os quais, ressalte-se, são necessários, é preciso desenvolver na sociedade uma 

cultura inclusiva, voltada para o respeito às diferenças e a valorização da 

diversidade humana. 

O direito ao trabalho para pessoas com deficiência, por exemplo, está 

assegurado no plano jurídico-formal, todavia, a maior parcela de trabalhadores com 

deficiência está fora do mercado de trabalho, principalmente devido à postura dos 

empregadores, que não ofertam vagas no percentual determinado pela lei ou, ainda, 

relutam em contratar trabalhadores com deficiência, ainda que estes possuam 

comprovada qualificação para o exercício do cargo (LANCILLOTTI, 2003). 

Em pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), realizada 

em 2006, identificou-se que, dentre as pessoas com deficiência entrevistadas, 26,3% 

estavam trabalhando formalmente (FEBRABAN, 2006). Dados do Censo 

Demográfico de 2010 apontam que a participação de pessoas com deficiência no 

mercado trabalho ainda é baixa, se comparada à das pessoas sem deficiência. 

Segundo o levantamento, do total de 86,4 milhões de pessoas, de 10 anos ou mais, 

ocupadas, 20,4 milhões são pessoas com deficiência, o que corresponde à 23,6% 

do total. Em 2010, havia mais de 44 milhões de pessoas com deficiência em idade 

ativa, porém, quase 24 milhões não estavam ocupadas (BRASIL, 2014). 

Com base nestas argumentações, enveredamos pelo estudo da inclusão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, especialmente no setor público, já 

que poucos são os estudos que se dedicam a estudar e escutar os servidores com 

deficiência, como evidenciaremos mais à frente, no capitulo 2. Afinal, não basta 

apenas saber se a lei está sendo ou não cumprida, mas é preciso saber, sobretudo, 

se esses sujeitos estão sendo efetivamente incluídos e, principalmente, 

considerados em suas potencialidades em seus ambientes de trabalho. 

 

1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Considerando-se o atual contexto do sistema capitalista, que tem como 

pilares a flexibilização da linha de produção e a presença de trabalhadores 
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polivalentes no mercado de trabalho, o que o torna altamente competitivo e 

excludente, urge necessário levantar o seguinte questionamento: como incluir os 

trabalhadores com deficiência em um sistema de produção desleal e competitivo que 

elimina até mesmo aqueles trabalhadores com alta qualificação? 

Não se pode discutir inclusão de pessoas com deficiência sem pensar em 

mercado de trabalho, pois uma sociedade só é efetivamente inclusiva quando 

proporciona a todos, sem discriminação, as mesmas oportunidades de trabalho, 

concedendo a essas pessoas a formação da sua própria identidade e as condições 

necessárias para o seu empoderamento. Nesse sentido, Barnes e Mercer (2005) 

defendem que é preciso considerar uma análise do trabalho que extrapole a simples 

relação entre cidadania e emprego remunerado. 

Assim, considerando-se a atual configuração do mundo do trabalho, 

discutimos, neste estudo, o processo de inclusão de pessoas com deficiência na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) a partir da análise dos dados 

de 50 (cinquenta) servidores públicos que se autodeclaram possuidores de pelo 

menos um tipo de deficiência e pertencentes ao quadro de servidores ativos desta 

instituição. 

Para tanto, o objetivo geral foi traçar o perfil dos servidores com deficiência 

da UFRN, com vistas a contribuir, com subsídios, para a construção da política de 

inclusão desses servidores na instituição. Para o alcance do objetivo geral, traçamos 

os seguintes objetivos específicos: a) caracterizar os servidores quanto ao sexo, 

idade, escolaridade, tipo de deficiência e o tempo que adquiriu a condição de 

deficiência; b) verificar se ingressou no concurso público da UFRN por meio do 

sistema de cotas; c) identificar o ano de ingresso, tempo de atuação como servidor, 

cargo ocupado, unidade de lotação e setor de alocação na UFRN; d) conhecer se o 

servidor exerce cargo de confiança na UFRN; e) identificar a utilização de recursos 

de locomoção e de suportes oferecidos pela instituição para o servidor com 

deficiência; e f) levantar sugestões, com base na análise dos resultados da 

pesquisa, que possam contribuir para a construção de uma política de inclusão 

efetiva para os servidores da UFRN. 
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Entretanto, não obstante sua dimensão institucional, não encontramos 

nenhuma investigação sobre o perfil dos servidores com deficiência pertencentes ao 

quadro de servidores ativos da UFRN. Enquanto entidade fomentadora do 

desenvolvimento científico, tecnológico e sociocultural, a UFRN tem o papel e o 

dever de proporcionar a qualquer pessoa que com ela se relacione, seja aluno, 

servidor ou simplesmente visitante, condições iguais de acessibilidade, de modo que 

sejam minimizadas suas limitações naturais e se veja efetivamente incluída no 

ambiente universitário. 

Destarte, para que a UFRN seja um ambiente genuinamente inclusivo e 

atenda sua função social5 é preciso incluir em seu ambiente não apenas os 

estudantes com necessidades educacionais especiais, mas também os servidores 

com deficiência, garantido a todos não apenas a sua inserção, mas principalmente a 

sua permanência com qualidade, através do planejamento e da implementação de 

políticas institucionais inclusivas e articuladas. 

O planejamento de políticas públicas exige, antes de tudo, o conhecimento 

sobre os sujeitos que serão por elas beneficiados, identificando-os e caracterizando-

os sob os aspectos socioeconômico, acadêmico e cultural. Requer, ainda, a 

identificação de suas principais demandas no ambiente de trabalho. 

A escolha da UFRN enquanto lócus de estudo deu-se devido à experiência 

pessoal do pesquisador enquanto servidor de carreira da instituição (tendo nela 

ingressado em 2012, através de aprovação em concurso público pelo sistema de 

cotas) e possuidor de surdez bilateral, sendo usuário de implante coclear no ouvido 

esquerdo. Devido à perda do processador de fala (equipamento externo 

indispensável para o funcionamento do implante coclear), o pesquisador encontrou 

diversas barreiras comunicativas durante o período que exerceu suas atividades 

                                            
5
 Entende-se como função social de uma organização, o poder-dever que esta possui de ser 

corresponsável pelo desenvolvimento da sociedade na qual está inserida. Trata-se do 
desenvolvimento de ações com vistas à defesa dos interesses da coletividade e não apenas do lucro 
inerente à exploração da atividade comercial (TOMASEVÍCIUS FILHO, 2003). A função social, 
contudo, não é ilimitada. Para Magalhães (2009, p. 11), “a função social não pode predominar sobre 
os direitos e interesses individuais, cabendo apenas conciliar os interesses da empresa com os da 
sociedade”. 
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sem escutar absolutamente nada, barreiras estas que somente foram superadas no 

momento em que o pesquisador pôde adquirir outro processador de fala6. 

A experiência e vivência pessoal do pesquisador permitiu identificar, naquele 

momento, a inexistência de ações institucionais voltadas especificamente para a 

inclusão de servidores com deficiência. Ademais, em levantamento realizado junto 

aos repositórios institucionais, também constatamos a inexistência de estudos 

institucionais que tivessem como objetivo identificar o perfil dos servidores com 

deficiência da instituição. 

A relevância social desta pesquisa não se limita apenas à elaboração de um 

diagnóstico preciso sobre os servidores com deficiência da UFRN, mas demonstra-

se também ser um importante instrumento para estimular o debate e o 

amadurecimento sobre o tema, ajudando a avançar nas discussões em torno da 

inclusão e da garantia dos direitos da pessoa com deficiência no contexto da 

universidade pública. Ademais, os resultados obtidos contribuirão para o 

desenvolvimento de novas pesquisas e estudos, com vistas à identificação e 

eliminação de barreiras no ambiente de trabalho e ao desenvolvimento de novos 

instrumentos que busquem melhorar o processo de inclusão de pessoas com 

deficiência na UFRN. 

A relevância acadêmica, por outro lado, traduz-se na contribuição para a 

produção de conhecimento na área, ainda escassa, o que permite encurtar a 

distância existente entre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho, 

especialmente em relação ao serviço público. 

A investigação realizada está estruturada em sete capítulos centrais, além 

dessa introdução (capítulo 1), conforme detalhamos nos parágrafos seguintes. 

No capítulo 2 traçamos um panorama dos estudos identificados em banco 

de dados científicos que tratam da temática da inclusão de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho. 

                                            
6
 Além de servidor da UFRN o pesquisador é também advogado, tendo integrado a Comissão de 

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio 
Grande do Norte (OAB/RN), no período de 2014 a 2016, estando atualmente na vice-presidência do 
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de 
Parnamirim/RN (COMDEPAR), representando o segmento da sociedade civil organizada através da 
OAB/RN. 
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No capítulo 3 analisamos o conceito de trabalho e a sua evolução histórico-

social desde a antiguidade até a contemporaneidade, sempre estabelecendo um 

paralelo com a situação da pessoa com deficiência em cada um desses momentos 

históricos. 

No capítulo 4 tratamos da pessoa com deficiência como sujeito de direitos, 

apresentando a trajetória jurídico-normativa em âmbito global e nacional, dando 

ênfase às normas relacionadas ao mercado de trabalho. 

Destacamos que nos dois capítulos anteriores, em alguns momentos, 

tecemos importantes considerações sobre os movimentos políticos protagonizados 

pelas pessoas com deficiência a partir do fim da década de 1970, que influenciaram 

a conquista de direitos e a mudança de paradigmas sobre a deficiência. 

No capítulo 5 descrevemos o percurso metodológico adotado para a 

realização da pesquisa, especificando sua tipologia, o lócus e os procedimentos 

para coleta e análise dos dados. 

No capítulo 6 apresentamos os resultados e os discutimos de forma crítica, 

ancorados na literatura especializada, demonstrando o perfil dos servidores com 

deficiência da UFRN e apresentando subsídios para a elaboração da política de 

inclusão desta universidade. 

No capítulo 7 tecemos as nossas considerações finais. 
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2 OS ESTUDOS SOBRE A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 

MERCADO DE TRABALHO 

 

A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um 

tema pouco explorado no Brasil. A maioria das pesquisas acadêmicas que tratam da 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho foca a inserção dessas pessoas nas 

empresas e a sua percepção ou a percepção dos gestores sobre as ações 

afirmativas adotadas nesta instituição. Porém, poucos são os estudos que analisam 

de forma criteriosa o perfil do trabalhador com deficiência e a relação com o trabalho 

por ele desenvolvido em uma determinada instituição. 

A partir de um levantamento realizado no banco de dissertações e teses da 

biblioteca digital do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), utilizando-se os construtos “pessoa com deficiência” e “trabalho”, foram 

encontradas 02 (duas) teses de doutorado e 24 (vinte e quatro) dissertações de 

mestrado que tratavam diretamente dos temas informados na busca, entre os anos 

de 2001 e 2015. Já no banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes)7, utilizando-se os mesmos construtos não foram 

encontradas nenhuma tese de doutorado, mas apenas 09 (nove) dissertações de 

mestrado que tratavam diretamente dos temas informados na busca, todas foram 

entre os anos de 2011 e 2012. 

A tabela 1, a seguir, apresenta os estudos encontrados nos bancos 

pesquisados. 

 

Tabela 1 – Dissertações e teses identificadas nos bancos de dados do IBICT e CAPES, no período 
entre 2001 e 2015 

BANCO DE DADOS DO IBICT 

DISSERTAÇÕES DO IBICT 

ANO TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO 

2001 
Perfil dos Trabalhadores com Deficiência 
Motora nas Empresas Públicas de Curitiba 

FERRARI, M. R. R. C. UFSC 

2006 
Inclusão de Pessoas Portadoras de 
Deficiência no Mercado de Trabalho 

DOVAL, J. L. M. UFRGS 

2007 A Inclusão de Pessoas com Deficiência no GUSMÃO, D. de C. G. MACKENZIE 

                                            
7
 No caso da pesquisa realizada junto ao banco de teses da Capes, optamos por contabilizar apenas 

as pesquisas cujos textos puderam ser obtidos em sua íntegra pelo autor ao ser direcionado para o 
site hospedeiro do respectivo trabalho. Os trabalhos cuja disponibilidade se limitava a informar 
apenas o resumo e as palavras-chave não foram contabilizados nesta pesquisa. 
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Mercado de Trabalho e 

2007 
O Ingresso de Pessoas com Deficiência na 
Administração Pública Municipal 

RICOTTA, L. C. de A. MACKENZIE 

2007 
Desenvolvimento de Competências no 
Contexto da Diversidade nas Organizações 

SERRANO, C. A. MACKENZIE 

2007 
As Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho 

SEVERINO, M. de P. 
S. R. S. 

UFRN 

2008 
Inclusão de Pessoas Portadoras de 
Deficiência: um tipo de responsabilidade social 

DIAS, B. C. D. PUCRS 

2008 
Pessoas com Necessidades Especiais na 
Sociedade e no Mercado de Trabalho 

MAIA, T. F. M. UFC 

2008 
Ações de Inclusão de Funcionários com 
Deficiência em Empresas de Diferentes 
Ramos de Atividades 

OLIVEIRA, E. R. de MACKENZIE 

2008 
Os Limites de uma Sociedade Dita Inclusiva 
para Pessoas com Deficiência 

VIEIRA, D. K. A. V. UFAL 

2009 
O Trabalho de Pessoas com Deficiência em 
Empresas Privadas 

BERGAMO JÚNIOR, A. MACKENZIE 

2009 
Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho 

LOBATO, B. C. UFSCAR 

2010 
O Papel dos Profissionais de Gestão de 
Pessoas no Processo de Inclusão de Pessoas 
com Deficiência no Mercado de Trabalho (...) 

MACIEL, J. C. P. FGV 

2010 
Análise da Participação Social na Gestão de 
Políticas Públicas para a Empregabilidade de 
Pessoas com Deficiência 

MANHÃES, V. S. UERJ 

2010 Inclusão no Mercado de Trabalho PEREIRA, C. E. C. UNESP 

2011 
Inclusão de Pessoas com Deficiência no 
Trabalho e o Movimento da Cultura 
Organizacional 

PEREIRA, A. C. C. UFRGS 

2011 
A Inclusão de Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho. 

RODRIGUES, L. C. UNICAMP 

2011 
A Inclusão de Pessoas com Deficiência no 
Mercado de Trabalho 

ZUIM, G. M. MACKENZIE 

2012 
Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho: análise comparativa (...) 

LIMA, A. C. MACKENZIE 

2013 
Preparação e Inserção de Pessoa com 
Deficiência no Mercado de Trabalho 

SANTOS, A. C. dos UFSCAR 

2014 
Inclusão de Jovens com Deficiência no 
Mercado de Trabalho 

BARROS, K. F. B. UFAM 

2014 
Reserva de Cargos e Empregos Públicos a 
Pessoas com Deficiência 

MAIA, D. V. de A. UFRN 

2014 
Inclusão de Pessoas com Deficiência na 
Indústria 

TEIXEIRA, J. V. S. UFSC 

2015 
Gestão do Trabalho das Pessoas com 
Deficiência no Campo da Saúde Pública 

SIQUEIRA, R. de A. FGV 

TESES DO IBICT 

2009 
Contribuições da Análise da Atividade e do 
Modelo Social para a Inclusão no Trabalho (...) 

SIMONELLI, A. P. UFSCAR 

2010 
Pessoas com Deficiência no Mercado de 
Trabalho 

Garcia, V. G. UNICAMP 

BANCO DE DADOS DA CAPES 

DISSERTAÇÕES DA CAPES 

2011 
O Programa de Aprendizagem e a 
Capacitação Profissional de Pessoas com 
Deficiência 

BORDIGNON, P. M. UNILASALLE 

2011 
A Aprendizagem e a Qualificação Profissional 
como Via de Inclusão Social no Mercado 
Formal de Trabalho 

DAHMER, M. C. UNISINOS 
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2011 
Ações Afirmativas para Inclusão de Pessoas 
com Deficiência no Mercado de Trabalho 

HIDALGO, L. H. F. UENP 

2011 
Formação e Mercado de Trabalho de Pessoas 
com Deficiência 

KOEPP, Janine UNISC 

2011 
Inclusão de Pessoas com Deficiência no 
Trabalho e o Movimento da Cultura 
Organizacional 

PEREIRA, A. C. C. UFRGS 

2011 
Avaliação da Política de Emprego para Pessoa 
com Deficiência no Município de 
Maracanaú/CE 

SANTOS, F. E. L. dos UFC 

2012 
A Efetivação do Direito ao Trabalho da Pessoa 
com Deficiência no Brasil 

BEGALLI, A. S. M. UFSM 

2012 
A Inclusão da Pessoa com Deficiência no 
Mercado de Trabalho 

GARCIA, R. A. de S. MACKENZIE 

2012 
Acessibilidade da Pessoa com Deficiência 
Física 

SANTOS, A. C. N. UFSE 

TESES DA CAPES 

- - - - 

Fonte: Banco de dados do IBICT e CAPES. 

 

O levantamento realizado apontou a pouca diversidade de estudos no que 

se refere à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É notável 

que a maioria dessas pesquisas se refere à inclusão no setor privado, sendo 

verificada a existência de algumas pesquisas isoladas no serviço público. No caso 

específico deste levantamento, encontramos duas pesquisas envolvendo 

trabalhadores do serviço público, sendo uma delas desenvolvida na Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a outra na Universidade Mackenzie. Do mesmo 

modo, no que concerne ao perfil dos trabalhadores com deficiência, identificamos 

uma única pesquisa, que coincidentemente foi a mesma pesquisa desenvolvida na 

UFSC. 

Jannuzzi (2004) apontou a existência de pesquisas envolvendo a temática 

da pessoa com deficiência, desenvolvidas principalmente nas seguintes 

universidades: UFSCAR, UERJ, PUC-SP, UNICAMP e USP. Todavia, percebe-se 

uma escassez de trabalhos sobre profissionais que tenham como campo de estudo 

as instituições de ensino superior (IES). Mais escassos ainda são os trabalhos que 

tenham como objeto de estudo o processo de inclusão de servidores públicos com 

deficiência em uma IFES. 
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3 TRABALHO, HISTÓRIA E MOVIMENTO POLÍTICO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

3.1 TRABALHO ENQUANTO CONDIÇÃO DA EXISTÊNCIA HUMANA 

 

A história da humanidade está intrinsecamente associada ao surgimento do 

trabalho e às consequências sociais das relações trabalhistas em cada momento 

histórico. Desde os primórdios, o homem teve que intervir na natureza afim de 

sobreviver e garantir as condições mínimas necessárias para a sua subsistência. É 

fato que a humanidade não teria evoluído até a complexidade dos dias atuais se, ao 

invés de intervir na natureza, o homem tivesse uma vida meramente contemplativa, 

impossível de existir na prática. 

Podemos abordar o conceito de trabalho a partir de diversos enfoques e 

pontos de vista. Em sua concepção básica, indica o esforço desprendido pelo 

homem para a transformação de uma determinada realidade, seja através de um 

processo artesanal, baseado na transformação de matéria prima em um produto 

acabado, seja através da simples intervenção na natureza com a finalidade de 

modificá-la para satisfazer uma determinada necessidade. 

Alguns autores distinguem trabalho e labor, afirmando que aquele está 

associado à atividade produtiva de transformação da natureza e este é entendido 

como o conjunto de atividades necessárias à manutenção da sobrevivência. 

Nesse sentido, Arendt (2007, p. 109) apresenta uma importante distinção 

entre trabalho e labor, afirmando que 

 

Ao contrário do processo de trabalhar, que termina quando o objeto está 
acabado, pronto para ser acrescentado ao mundo comum das coisas, o 
processo de labor move-se sempre no mesmo círculo prescrito pelo 
processo biológico do organismo vivo, e o fim das fadigas e penas só 
advém com a morte desse organismo. 

 

Barnes e Mercer (2005) defendem que é preciso considerar uma análise do 

trabalho que extrapole a simples relação entre cidadania e emprego remunerado. Os 

estudos econômicos marxistas, porém, apresentam um conceito de trabalho diverso, 
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concebido como sendo um dos três fatores de produção8, juntamente com a terra e 

o capital. 

Neste primeiro tópico deste capítulo, procuramos discorrer sobre o trabalho 

em sua concepção ontológica, com o objetivo de compreender a relação existente 

entre o homem e o trabalho, o que pressupõe uma análise conceitual preliminar e 

crítica da temática abordada. Em seguida, faremos uma análise evolutiva desde a 

antiguidade até a contemporaneidade, com vistas a compreender melhor a atual 

conjuntura na qual está inserida o mercado de trabalho. Nesse percurso, 

estabeleceremos, sempre que possível, um estudo comparativo entre as relações de 

trabalho vigentes em cada período considerado e as concepções históricas da 

pessoa com deficiência. 

Marx (1977) explica o trabalho como sendo uma categoria ontológica que 

possibilitou o surgimento do homem enquanto “ser social”. Para o autor, o 

surgimento do ser social está, portanto, diretamente ligado ao surgimento do 

trabalho, de modo que somente com o seu surgimento foi possível ao homem viver 

em sociedade. O trabalho, por sua vez, ocorre quando o homem, com o uso da sua 

própria força, intervém na natureza, impulsionando-a, regulando-a e controlando-a 

em um processo contínuo de intercâmbio material. O ser social torna-se, portanto, 

capaz de interagir suas próprias forças com as forças da natureza, modificando-a 

conforme seus interesses. 

Assim como Marx (1977), Engels (1990) considera o trabalho como sendo 

uma condição básica e fundamental de toda a vida humana, pois, segundo o autor, 

ao intervir na natureza, modificando-a, o homem deixa de ser macaco e torna-se 

homem no sentido mais amplo e significativo deste termo. Sem trabalho, não 

haveria, portanto, a existência humana, posto que esta depende daquele. 

Essa concepção ontológica do trabalho também é defendida por vários 

outros sociólogos, clássicos e contemporâneos. Antunes (1995; 2002) defende que 

embora a sociedade atual não viva mais do trabalho enquanto ocupação formal, o 

mesmo não deixa de ser considerado elemento central nos dias atuais. 

                                            
8
 Consideram-se fatores de produção os elementos indispensáveis ao processo produtivo de bens 

materiais ou serviços. São eles: trabalho (ou mão-de-obra), terra (ou recursos naturais) e capital. 
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Para Silva (1987), a história das pessoas com deficiência é marcada por 

condições iniciais extremamente adversas, em que era comum a eliminação sumária 

de crianças com deficiência e de pessoas que, ao longo da vida, adquirissem algum 

tipo de limitação física, sensorial ou cognitiva. A esse fenômeno o autor chama de 

“epopeia ignorada” das pessoas com deficiência. 

 

3.2 ANTIGUIDADE: PARADIGMA DA EXCLUSÃO SOCIAL 

 

Essa concepção ontológica que faz do homem um ser social, confunde-se, 

por conseguinte, com a própria história da humanidade, tendo em vista que foi 

através do trabalho que os homens primitivos passaram a aglomerar-se em 

agrupamentos sociais, com vistas a garantir a sua própria sobrevivência e a de sua 

família, cuja origem remota aos primórdios da história da humanidade, confundindo-

se com a origem do trabalho e do ser social (ALBORNOZ, 2000; OLIVEIRA, 2003). 

Maior (2000) defende que a partir da apropriação do solo, os grupos 

humanos, unidos em tribos e regimes familiares, passaram a se organizar em grupos 

cada vez maiores, possibilitando, posteriormente, o surgimento das cidades e de 

novos regimes de trabalho. Essas novas relações de trabalho, por sua vez, deram 

origem à desigualdade social e à exploração econômica pelos mais poderosos. 

Sobre as pessoas com deficiência neste período, Martins (2015) discorre 

que elas eram eliminadas juntamente com as pessoas fracas, velhas, doentes e com 

ferimentos graves, tendo em vista que as constantes necessidades de 

deslocamento, impossibilitavam o seu acompanhamento. Ademais, a incapacidade 

desses sujeitos em participar das atividades coletivas voltadas para a sobrevivência 

pessoal e comunitária também impulsionaram o seu processo de eliminação. 

Com o passar dos anos as relações de trabalho foram se complexificando 

até surgirem comunidades mais avançadas, dotadas de sistemas de organização 

político e socioeconômico mais apurados, culminando, inclusive, com a divisão 

social do trabalho e com a exploração da força-de-trabalho pelas classes 

dominantes. 
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Também neste período, observamos o surgimento da propriedade privada e 

do Estado como regulador da sociedade nascente, resultando no registro das 

primeiras noções de direito e de normas jurídicas não positivadas. 

Posteriormente, durante a civilização greco-romana surgiu um novo modelo 

de trabalho, denominado escravista, o qual caracterizou-se pela substituição do 

trabalho coletivo livre pelo trabalho escravo, seja ele urbano ou rural, artesanal ou 

comercial. Este modelo de trabalho era juridicamente protegido pelas leis de Estado, 

em que o escrevo era considerado propriedade privada, ou bem material do seu 

proprietário, devendo para este trabalhar e produzir riqueza (ALBORNOZ, 2000; 

OLIVEIRA, 2003). 

O trabalho escravo era tão importante para as civilizações clássicas que 

Donkin (2003, p. 19) defendeu que “A economia das maiores civilizações clássicas – 

a grega e a romana – eram fundadas na menos civilizada das condições humanas: a 

escravidão. Por centenas de anos, esse foi o modo mais comum de trabalho manual 

nessas cidades”. 

Sobre as pessoas com deficiência na Roma antiga, a professora Martins 

(2015) discorre que os patriarcas possuíam autorização para matar ou abandonar 

seus filhos que nascessem com defeitos. Em relação aos escravos que adquirissem 

alguma deficiência ou que não servissem mais para a execução de tarefas que 

fossem atribuídas, estes eram abandonados à própria sorte. 

Merece destaque ainda o fato de que havia em Roma um mercado especial 

para compra e venda de pessoas com defeitos, que pudessem atrair a atenção de 

muitos e servir de diversão para a população em geral, gerando, consequentemente, 

lucros aos seus proprietários. 

Essa realidade não era muito diferente da Grécia antiga. Segundo Martins 

(2015) as crianças que nascessem fracas e defeituosas eram eliminadas 

sumariamente, já no nascimento, sendo abandonas em lugares ermos, numa prática 

denominada “eugenia radical”. Tal prática era realizada de maneira sistemática e 

defendida inclusive por leis da época, como forma de justificar a busca pela 

perfeição do corpo e da mente. 

Scliar (2007) e Amiralian (2000) afirmam que neste período prevaleceu o 

paradigma da “exclusão social”, segundo o qual as deficiências eram causadas por 
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espíritos maus, demônios ou uma forma da pessoa pagar pelos pecados cometidos. 

Para os autores, esse paradigma compreendia um modelo metafísico ou divino para 

justificar a deficiência. 

 

3.3 PERÍODO MEDIEVAL: PARADIGMA DA SEGREGAÇÃO SOCIAL 

 

Já na Europa medieval, período compreendido entre o fim do Império 

Romano, marcado pela tomada de Roma pelos germanos em 476, e a queda de 

Constantinopla, marcada pela tomada desta cidade pelos turcos em 1453, 

predominou, naquele continente, o sistema de produção político-social denominado 

feudalismo, cujo modelo de trabalho caracterizou-se pela relação de servidão, 

sendo, na prática, uma forma disfarçada da escravidão existente nos períodos 

anteriores. Viana et. al. (1999) afirma que mesmo sem possuir a condição jurídica de 

escravo, na realidade os servos não dispunham de sua liberdade. 

O fim da escravidão foi justificado pelo advento do Cristianismo, segundo o 

qual a prática da escravidão não deveria ser mantida por ferir os ensinamentos 

cristãos. Neste sentido, Arendt (2007, p. 329) defende que: 

 

O antigo desprezo em relação ao escravo, menosprezado porque servia 
apenas às necessidades da vida e se submetia ao domínio do amo por 
desejar permanecer vivo a qualquer preço, não podia de modo algum 
sobreviver na era cristã. Já não era possível menosprezar o escravo, como 
Platão o fazia, por não haver cometido suicídio ao invés de submeter-se, 
pois permanecer vivo em quaisquer circunstâncias passara a ser um dever 
sagrado, e o suicídio era visto como crime pior que o homicídio. 

 

É imperioso registrar que embora a servidão tenha substituído a escravidão, 

esta ainda continuou existindo em algumas situações, como, por exemplo, quando 

os senhores feudais aprisionavam prisioneiros de guerra e infiéis e os 

encaminhavam como escravos para o oriente. 

Neste sistema, os servos, por não possuírem posse de terra, aceitavam as 

péssimas condições impostas pelos proprietários dos feudos (ou das terras), 

conhecidos como senhores feudais, em troca de condições de sobrevivência e 

proteção militar em caso de guerras ou conflitos. No feudalismo, a Igreja Católica 
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destacou-se como a maior proprietária das terras da Europa, sendo considerada, 

portanto, a principal senhora feudal (ALBORNOZ, 2000; OLIVEIRA, 2003). 

Nesse período, talvez por falta de conhecimento da população e por 

influência da Igreja Católica, as pessoas com deficiência eram vistas como 

endemoniadas, como possuidoras de espíritos malignos e castigadas por Deus. Por 

esse motivo, demandavam tratamentos dos sacerdotes, os quais, muitas vezes, 

aplicavam rituais de reza e de exorcismo, afim de expulsar os demônios 

supostamente incorporados nas pessoas com deficiência. Não muito raro, essas 

pessoas eram conduzidas à inquisição, sendo torturadas ou queimadas em 

fogueiras. Acreditavam-se que assim estariam fazendo um favor à alma da pessoa 

com deficiência, livrando-a da possessão demoníaca (MARTINS, 2015). 

Todavia, é importante destacar que não apenas a Igreja Católica procedia 

dessa forma. Também as igrejas protestantes recorriam ao exorcismo e ao castigo 

como forma de expulsão de espíritos malignos das pessoas com deficiência. Nesse 

sentido, afirma Pessotti (1984, p. 24): “[...] a identidade sobrenatural dos amentes (e 

também dos dementes, em alguns aspectos), é a marca da superstição, a 

caracterizar toda a teoria e a prática medieval em relação ao deficiente mental de 

qualquer nível”. 

Neste período prevaleceu o paradigma da “segregação social”, segundo o 

qual a pessoa com deficiência deveria ser isolada do convívio com a sociedade, 

sendo internada em hospitais ou confinadas em casas de campo da família 

(MARTINS, 2015; FIGUEIRA, 2014; PACHECO, ALVES, 2007; SILVA, 2009). 

 

3.4 RENASCIMENTO: INÍCIO DO OLHAR CLÍNICO SOBRE A DEFICIÊNCIA 

 

A partir do período do Renascimento, com a propagação das ideias 

humanistas, surgiram, na Europa, os primeiros estudos sobre as pessoas com 

deficiência. Paracelsus, médico suíço e pioneiro nessas pesquisas, considerou em 

seus estudos a deficiência como problema médico ao invés de teológico. Apesar de 

concentrar seus estudos nas pessoas com deficiência auditiva e visual, também 

realizou pesquisas com doentes mentais, sugerindo a existência de razões psíquicas 

para tais perturbações (MARTINS, 2015). 
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Segregadas em instituições de caridade desde o fim da idade média até o 

surgimento das primeiras instituições especializadas nos séculos XVII e XVIII, as 

pessoas com deficiência, especialmente os surdos, cegos e deficientes intelectuais, 

eram confinadas em suntuosos prédios construídos para seu acompanhamento. Sob 

o pretexto de serem assistidas, essas pessoas eram afastadas da sociedade e 

privadas do convívio social (PESSOTTI, 1984, MAZZOTTA, 1996). O entendimento 

vigente era de que o lugar das pessoas com deficiência era nessas instituições 

especializadas, separadas da sociedade. Não havia, portanto, lugar para elas na 

sociedade e muito menos no mercado de trabalho, cujos interesses eram 

meramente capitalistas. 

 

3.5 SURGIMENTO DO CAPITALISMO: PARADIGMA DA INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Com a melhoria das técnicas de produção manufatureiras, os moradores do 

campo foram impulsionados a migrar para as cidades em busca de trabalho livre e 

assalariado, acelerando o fim do sistema feudal vigente até então. O liberalismo 

econômico, sofrendo influências de John Locke e Adam Smith, influenciou a criação 

do parlamento inglês e, consequentemente, a redução dos poderes monárquicos. 

Diante deste cenário, a burguesia econômica na Inglaterra ganha força política e se 

expande para outros países europeus, mudando completamente os valores da 

sociedade europeia (MAIOR, 2000; ANDRADE, 2005). 

Não obstante a influência do liberalismo econômico, também merece 

destaque a influência das religiões protestantes para o desenvolvimento do sistema 

capitalista. Weber (2004) discorreu sobre o protestantismo ascético e sua 

importância neste processo. Embora as religiões protestantes não exerçam 

atualmente a mesma influência exercida no passado, elas foram as responsáveis 

pelo surgimento de valores baseados na valorização do trabalho árduo e não 

usufruto de prazeres decorrentes do seu resultado. Dessa forma, as pessoas eram 

estimuladas a trabalhar e reinvestir o capital proveniente do esforço desprendido, 

como sinal de bênção divina e virtude moral. 

A revoluções industriais inglesa e francesa deram origem, no século XVIII, 

ao sistema de produção capitalista, baseado na relação de trabalho assalariado, 
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onde o trabalhador vendia sua mão de obra (ou força de trabalho) em troca de um 

pagamento denominado salário. Este modelo de produção fabril, aperfeiçoado a 

partir do surgimento da indústria têxtil e da máquina a vapor, pôs fim ao escravismo 

e servilismo dos períodos anteriores, dando origem aos chamados operários ou 

trabalhadores. A manufatura passou a ser a peça-chave desse período que 

possibilitou o surgimento de duas novas classes sociais: a burguesia e o 

proletariado. 

A Revolução Industrial trouxe consigo uma série de inovações que 

influenciaram e modificaram profundamente a forma como as pessoas viviam. 

Houve, a partir do século XVIII, um expressivo avanço da ciência e da tecnologia, 

culminando no surgimento de novos produtos inimagináveis em outros momentos, 

tais como o rádio e o automóvel. 

Todavia, é a força de trabalho que passa a ser considerada o elemento-

chave do sistema econômico nascente, assim como uma mera mercadoria que, 

diferentemente das outras, não possui valor de uso, mas sim valor de troca. Esse 

desejado valor de troca justifica-se da seguinte forma: ao ser inserida no processo 

produtivo, a mão-de-obra gera uma mercadoria cujo valor final é superior à soma 

dos valores correspondentes aos custos de produção, de modo que o valor pago 

pelo empregador ao trabalhador, pelo serviço prestado, é demasiadamente inferior 

ao valor que os consumidores pagam para a aquisição do produto. Esse processo 

dá origem ao que se convencionou chamar de “mais valia”. 

A lógica era pagar o mínimo possível ao trabalhador e obter o máximo de 

produção. Nesse cenário de abundância na oferta de mão-de-obra, decorrente do 

elevado crescimento populacional, a classe operária via no trabalho apenas uma 

fonte de riquezas, de modo que não havia vez nem espaço para pessoas com 

deficiência no sistema produtivo. 

Sobre a “mais valia”, Oliveira (2003, p. 82) assegura que esta é a maior 

geradora de riqueza do capitalismo, sendo entendida como “a diferença entre o que 

o que o trabalhador recebe para produzir e o que ele efetivamente produz, já que ele 

produz mais do que ganha”. 

Logo após o renascimento, ou seja, com o início da idade moderna, houve a 

predominância do paradigma da “integração social”. Impulsionado pelo modo de 
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produção capitalista, que valorizava o potencial das pessoas para o trabalho, esse 

paradigma sofreu forte influência do modelo médico, segundo o qual, para que a 

pessoa com deficiência pudesse ser inserida na sociedade ela deveria ser 

submetida a tratamento e curada (SILVA, 2009). Em outras palavras, seria a pessoa 

com deficiência que deveria se adaptar ao ambiente, caso nele quisesse se inserir. 

 

3.6 SÉCULO XX: LUTAS E MOVIMENTOS POLÍTICOS PROTAGONIZADOS 

PELAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Ao longo dos anos, especialmente após a 2ª Guerra Mundial, o capitalismo 

continuou se desenvolvendo e se impondo no mundo cada vez mais globalizado. 

Nas primeiras décadas do século XX, o mundo vivenciou profundas alterações na 

geopolítica global e uma visível transferência do monopólio inglês para o americano, 

fazendo dos Estados Unidos a economia mais importante do mundo capitalista até 

os dias de hoje. Esse período ficou conhecido como “os anos de ouro” do 

capitalismo e teve como resultado um vertiginoso crescimento econômico, social, 

científico, tecnológico e militar (HOBSBAWN, 1995). 

Em 1945, logo após a 2ª Guerra Mundial, 51 países se uniram nos Estados 

Unidos e fundaram a Organização das Nações Unidas (ONU), jurando solenemente 

nunca mais produzir atrocidades como as que foram cometidas durante a guerra, a 

qual deixou como legado um expressivo aumento do número de pessoas com 

deficiência de locomoção, audição e visão (ARAÚJO, 2011). Naquele tempo de 

reconstrução mundial, surgiram diversas instituições voltadas para a integração das 

pessoas com deficiência, tendo em vista que houve um expressivo aumento desse 

contingente populacional, decorrente, sobretudo, de vitimados e pessoas com 

sequelas da guerra (MARTINS, 2015). 

O crescimento do capitalismo foi possível graças ao modelo de gestão 

taylorista, implantado inicialmente nas fábricas de carros da Ford, nos Estados 

Unidos, na primeira metade do século XX, dando origem a um modelo de produção 

em série baseado na fragmentação e divisão do trabalho. Posteriormente, o modelo 

de produção taylorista/fordista foi para outros países da Europa e Ásia (PEREIRA, 

1999). 
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Entretanto, devido a fatores como superprodução, preços elevados e baixo 

consumo, o modelo de produção taylorista/fordista começou a entrar em crise, 

demandando um novo modelo que superasse os problemas elencados. Pereira 

(1999, p. 121) cita os seguintes fatores como desencadeadores da crise: 

 

[...] a queda do sistema de Bretton Woods, que sustentava a economia 
mundial e a americana [...], a superprodução agrícola e industrial, bem como 
o baixo consumo desses produtos e o aumento do preço do petróleo foram 
fatores que desencadearam alterações no curso do trabalho fordista [...], 
assim como no próprio Estado de Bem-Estar Social. 

 

Com vistas à superação da crise do taylorismo/fordismo, o capitalismo 

elaborou um novo modelo de produção baseado na flexibilidade da força de 

trabalho. Esta nova forma de produção teve inspiração no toyotismo, modelo de 

gestão implantado inicialmente nas fábricas de carro da Toyota, no Japão. Atrelada 

à adoção do toyotismo está a implementação da ideologia neoliberal, segundo a 

qual a economia deve ser livremente regulada pelo mercado, ao invés do Estado. 

Dessa forma, o neoliberalismo legitimou a expansão do mercado consumidor 

através da globalização, com vistas à conquista de novos mercados consumidores 

para os países industrializados. Pereira (1999) relaciona as principais características 

dessa construção neoliberal: “[...] regulação da economia feita pelo mercado e não 

mais pelo Estado, [...] ampliação das novas tecnologias, como a robótica, no 

processo produtivo, e uma nova qualificação, do tipo polivalente, para atender à 

versatilidade do mercado de trabalho” (PEREIRA, 1999, p. 121). 

Acerca do atual modelo de flexibilidade do trabalho, Hirata (1994, p. 130) 

discorre que: 

 

As características da organização do trabalho na empresa japonesa em 
ruptura com o taylorismo e o fordismo são essencialmente o trabalho 
cooperativo em equipe, a falta de demarcação das tarefas a partir dos 
postos de trabalho e as tarefas prescritas a indivíduo, o que implica num 
funcionamento fundado sobre a polivalente e a rotação de tarefas (de 
fabricação, de manutenção, de controle de qualidade e de gestão da 
produção). 
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Dessa forma, o hodierno modelo de produção capitalista, baseado na 

flexibilização, demanda trabalhadores igualmente flexíveis e polivalentes, que sejam 

capazes de se adaptar e executar bem as diversas tarefas que lhe viessem a ser 

atribuídas. Para entender à crescente demanda do mercado por trabalhadores 

polivalentes, o sistema educacional brasileiro teve que se adaptar a essa nova 

realidade, através da mudança dos currículos escolares e da criação de cursos 

técnicos e superiores voltados para a formação de profissionais qualificados e 

capacitados para enfrentar as diversas barreiras do mercado de trabalho capitalista, 

o qual possui caráter eminentemente excludente. 

Oliveira (2003) aponta entre os pilares do capitalismo a maximização dos 

resultados e a busca pela produtividade, o que precariza, consequentemente, as 

condições de trabalho. Nesse contexto, a inserção de pessoas com deficiências no 

mercado de trabalho competitivo encontra ainda mais obstáculos a sua efetivação. 

Não bastasse a limitação natural decorrente da característica pessoal do 

trabalhador com deficiência, ainda há que se registrar o forte viés cultural do 

filantropismo, o que acaba agravando a situação de discriminação e dificuldade de 

acesso ao mercado de trabalho. 

Apesar disso, as pessoas com deficiência continuam lutando pela garantia 

dos seus direitos, buscando, através da qualificação escolar, o seu espaço no 

mercado de trabalho. 

A integração escolar de pessoas com deficiência, concebida sob o ponto de 

vista da normalização9, passou a ser considerada a peça-chave de todo o processo 

de integração social, inclusive em relação à inserção no mercado de trabalho. Por 

este princípio, os trabalhadores com deficiência deveriam se adaptar aos postos de 

trabalho, utilizando-se o mínimo de recursos e não o contrário (MARTINS, 2015). 

 

 

 

                                            
9
 Estudiosos como Wolfensberg (1969) defendiam a normalização dos meios e das condições de vida 

das pessoas com deficiência, envolvendo deste a forma de se vestir até a imagem que possuem da 
sua própria representação social. Essas pessoas deveriam utilizar-se de meios e métodos para 
adequar-se o máximo possível à forma de vida das pessoas sem deficiência. Esse princípio se 
expandiu para vários movimentos, abrangendo desde a educação especial até as lutas sociais pela 
defesa dos seus direitos. 
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3.6.1 O movimento político das pessoas com deficiência 

 

Para Lanna Junior (2010), o período compreendido entre o final da década 

de 1970 e o início da década de 1980 é marcado não apenas pela reabertura política 

e pela redemocratização do país, mas também pelo surgimento de diversas 

organizações defensoras dos direitos das minorias, tais como negros, mulheres e 

homossexuais. É neste período que surgem diversas organizações “de” e “para” 

pessoas com deficiência, impulsionando também o início das lutas e movimentos 

políticos protagonizados pela própria população com deficiência. 

Até este período as pessoas com deficiências eram totalmente invisíveis à 

sociedade, tendo em vista que estavam institucionalizadas ou, muitas vezes, 

segregadas em suas casas. É fato que a maioria delas vivia da caridade alheia e era 

excluída do convívio social, sem possuir qualquer tipo de cidadania. 

A luta geral pela democracia e pelos direitos humanos foi protagonizada na 

década de 1980 pelos diversos segmentos da sociedade, especialmente pelas 

pessoas com deficiência, que não se conformaram com a situação de isolamento e 

invisibilidade vivenciada em décadas anteriores e participaram ativamente da luta 

pela defesa dos seus interesses e pela quebra e superação das diversas barreiras 

existentes na sociedade. 

Segundo Lanna Junior (2010), tem-se início, no Brasil, a partir de 1979, a 

Coalizão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, que teve 

como objetivo organizar o movimento representativo das pessoas com deficiência 

em nível nacional. Essa coalizão resultou no I Encontro Nacional de Entidades de 

Pessoas Deficientes, realizado em Brasília, em 1980. Para o autor, esse encontro 

proporcionou um saldo muito positivo para o segmento, no sentido de resultar em 

uma ampla visibilidade do movimento em nível nacional, haja vista que foi a primeira 

vez em que esses movimentos se encontraram de forma organizada e articulada. 

O ano de 1981 foi decretado pela ONU, em 1976, como sendo o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes. Essa iniciativa representou uma importante 

conquista para a população com deficiência, sobretudo porque proporcionou 

destaque mundial ao novo termo que deveria ser adotado pelos países: “Pessoa”. 
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Trata-se de um marco extremamente importante porque a sociedade foi chamada a 

prestar atenção ao movimento das pessoas com deficiência. 

Em 1981 ocorre também o II Encontro Nacional de Entidades de Pessoas 

Deficientes, em Recife/PE e o I Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes. Já em 

1983, ocorre em São Bernardo do Campo o III Encontro Nacional de Entidades de 

Pessoas Deficientes. Esse último encontro, segundo Lanna Junior (2010), provocou 

uma ruptura do movimento devido aos conflitos de interesses entre as diversas 

entidades representativas das diversas deficiências existentes. 

Todo esse movimento organizado de lutas pelos direitos das pessoas com 

deficiência e de outros segmentos da sociedade influenciaram a instalação de uma 

Assembleia Nacional Constituinte em 1987, a fim de redigir a nova constituição 

federal brasileira. As pessoas com deficiência participaram ativamente dos debates 

através das diversas reuniões, fóruns, encontros e audiências públicas que foram 

convocadas pelas diversas comissões de direitos da Assembleia Constituinte, sendo 

apresentadas nesses momentos diversas propostas de inclusão e equiparação de 

direitos e oportunidades (LANNA JUNIOR, 2010). 

O resultado dessa ativa participação é a criação de uma Constituição 

Federal em que as pessoas com deficiências tiveram seus direitos respeitados e 

assegurados. É fato que não existe um capítulo único para tratar de todos esses 

direitos, tendo em vista que os mesmos estão distribuídos por todo o texto 

constitucional, em todos os seus capítulos. 

A essas conquistas sucederam diversas outras, que serão abordadas de 

forma mais detalhada no próximo capítulo, tais como a criação da Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), em 1986 e 

suas respectivas Câmaras Técnicas em 1990 e a criação do Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), em 1999, que foi criado 

para ser uma instância de controle social com representatividade legítima de toda a 

sociedade civil com deficiência, cujas deliberações seriam levadas diretamente ao 

Poder Executivo Federal. 

Em maio de 2006, dezembro de 2008, dezembro de 2012 e abril de 2016 

foram realizadas as Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

As duas primeiras consideradas pioneiras no Brasil e no mundo, onde foram 
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discutidos em âmbito local, estadual e nacional, de forma apartidária, os diversos 

interesses das pessoas com deficiência em todo o país, com ampla participação de 

representantes dos segmentos populacionais. 

 

3.6.2 O paradigma da inclusão social 

 

O paradigma da integração social baseado na normalização só viria a ser 

quebrado a partir da década de 1980, especialmente após a intervenção da ONU no 

sentido de promover a participação plena em igualdade de oportunidades para as 

pessoas com deficiência, dedicando a elas o ano de 1981. Na década seguinte, 

ainda que de forma lenta e gradual, nota-se uma maior conscientização da 

sociedade no sentido de valorizar a cultura da diversidade, entendida como algo 

natural, necessário e inerente à natureza humana (MARTINS, 2015). 

Após a realização de duas conferências internacionais voltadas para a 

educação, quais sejam, a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada 

em Jomtien, na Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, e a Conferência Mundial 

sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, realizada em 

Salamanca, na Espanha, de 7 a 10 junho de 1994, espalhou-se pelo mundo uma 

cultura voltada para a inclusão de pessoas com deficiência, em detrimento da mera 

integração desses sujeitos. 

A inclusão é vista como irreversível, e baseia-se na ideia de que todas as 

pessoas, em suas especificidades, são parte integrante da coletividade e nela 

devem estar inseridas, em igualdade de acesso, direito e oportunidade. A sociedade, 

portanto, deve se adaptar para possibilitar essa inclusão independentemente do 

sujeito que dela se utilize. 

Diferentemente do paradigma da integração, o da “Inclusão Social” 

estabelece que a deficiência não está no corpo lesado da pessoa, mas no ambiente 

em que ela está inserida, através das barreiras nele existentes e impostas pela 

sociedade, sejam elas físicas, virtuais ou atitudinais. Trata-se, portanto, do modelo 

social da deficiência (PACHECO, ALVES, 2007). 
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Considerando-se a atual conjuntura do sistema econômico capitalista, 

baseada no modo de produção flexível, bem como o hodierno contexto do mercado 

de trabalho, o qual é altamente competitivo e excludente, convém levantar, dentre 

outros, o seguinte questionamento: como incluir novos trabalhadores, em especial 

aqueles com deficiência, em um modelo de produção que elimina mesmo aqueles 

trabalhadores com alta qualificação? A resposta para esta questão pode estar na 

legislação e nas políticas afirmativas estatais. Afim de esclarecer e antecipar a 

análise sobre a inserção e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, abordaremos, no próximo capítulo, a trajetória da legislação brasileira 

voltada para as pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, tendo compreendido a evolução histórica das relações de 

trabalho, sempre identificando a situação das pessoas com deficiência com o 

contexto socioeconômico da época, bem como a atual conjuntura das relações de 

trabalho, será possível, no próximo capítulo, empreender um debate sobre o 

processo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir de 

uma abordagem jurídico-normativa. Entretanto, não se deve olvidar que, tal como 

preceitua a ONU, antes de serem pessoas com deficiência, esses sujeitos são 

“pessoas”, e como tal passam pelos mesmos problemas de falta de oportunidade e 

de desemprego em que passam as pessoas sem deficiência. Contudo, é preciso 

assegurar que todos, independentemente da sua característica pessoal, tenham 

acesso aos mesmos direitos, em igualdade de oportunidades. 
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4 A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

4.1 A TUTELA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Conforme apontamos no capítulo anterior, historicamente, as iniciativas 

voltadas para a integração das minorias na sociedade, especialmente das pessoas 

com deficiência, são datadas do início do século XX, sobretudo após a Segunda 

Guerra Mundial. Aos poucos, fortaleceu-se a ideia de que essas pessoas poderiam 

exercer qualquer tipo de atividade social, sobretudo aquelas que lhes permitissem 

exercer sua cidadania com autonomia e independência. 

No período Pós-Guerra, diversas nações uniram-se objetivando o 

fortalecimento e a defesa dos direitos humanos, entendendo que estes objetivos não 

devem ser perseguidos apenas pelo Estado, mas por toda a comunidade 

internacional, sendo necessário, portanto, uma normatização jurídica de força 

supranacional. 

Nesse contexto, ancorada nas ideias de universalidade e indivisibilidade que 

respaldam a concepção contemporânea dos direitos humanos, a ONU elaborou a 

aprovou, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Sobre o processo 

de internacionalização dos direitos humanos, Lafer (2003, p. 26) assim discorre: 

 

Configurou-se como a primeira resposta jurídica da comunidade 
internacional ao fato de que o direito ex parte populi de todo seu humano à 
hospitalidade universal só começaria a viabilizar-se se o “direito a ter 
direitos”, para falar como Hannah Arendt, tivesse uma tutela internacional, 
homologadora do ponto de vista da humanidade. Foi assim que começou 
efetivamente a ser delimitada a “razão de estado” e corroída a competência 
reservada da soberania dos governantes, em matéria de direitos humanos, 
encetando-se a sua vinculação aos temas da democracia e da paz. 

 

O direito à igualdade formal e a proibição de discriminação de qualquer 

espécie, vistos como princípios axiológicos da Declaração Universal de Direitos 

Humanos, foram consagrados também em outros documentos semelhantes 

propagados em vários países, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis 
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Políticos, de 1966, a Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, e até 

mesmo na Carta Constitucional brasileira, de 1988 (BRASIL, 2014). 

Passada essa primeira fase de defesa dos direitos humanos considerados 

em sua generalidade e abstratividade, sob o prisma da igualdade formal e da 

proibição da discriminação, entramos na segunda fase de defesa, baseada na 

especificação do sujeito de direito. Nesta nova fase, iniciada nos anos 1960, busca-

se, a partir de tratados e outros dispositivos legais, a tutela específica de 

determinados grupos populacionais individualmente considerados (BRASIL, 2014). 

Esses diplomas legais puseram fim, pelo menos em termos formais, a um 

histórico de séculos de escravidão, repressão e genocídio, justificados pela 

superioridade de alguns seres humanos sobre os demais, baseados em 

características físicas que os tornavam supostamente superiores (FONSECA, 2012). 

Tais normas supranacionais devem ser invocadas sempre que se fizer 

necessária a tutela da igualdade e isonomia de todos os seres humanos, 

independentemente de qualquer característica pessoal, a qual deve ser vista 

somente como algo inerente e natural à espécie humana, atribuída a todas as 

pessoas. 

Contudo, é preciso destacar que para a promoção da igualdade e a 

eliminação de qualquer forma de discriminação não basta apenas a implementação 

de dispositivo legal. É imperioso combinar esta medida repressiva com políticas 

compensatórias que estimulem a valorização da diversidade humana e o respeito às 

diferenças. 

O ano de 1981, declarado pela ONU como “Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente”, é considerado por muitos como sendo o divisor de águas no Brasil, 

tendo em vista que foi o principal responsável pelo avanço e impulso do modelo de 

integração de pessoas com deficiência, o qual estava vigente no Brasil naquele 

período (LANNA JUNIOR, 2010). O ápice desse movimento deu-se cerca de 30 

anos depois, com a edição da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (FONSECA, 2012). 
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4.2 A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

 

Estimulada pelo avanço da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, 

a Assembleia Geral da ONU autorizou a elaboração de uma convenção internacional 

que atendesse o segmento, ainda mundialmente vulnerabilizado. Coube ao México, 

em 2001, apresentar a minuta do texto que, com as importantes contribuições do 

Brasil, através da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (CORDE), e de vários outros países, teria a sua versão final aprovada 

em 30 de março de 2007, sob o nome de Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (LANNA JUNIOR, 2010). 

A maior contribuição desse tratado se refere à quebra de paradigma em 

relação ao conceito de pessoa com deficiência, sobre o qual nos debruçaremos 

neste momento10. 

A referida convenção possibilitou a transposição do olhar clínico para o olhar 

social, ou seja, em um ato de celebração da diversidade humana, a Convenção 

Internacional passou a enxergar a pessoa com deficiência como sujeitos titulares de 

dignidade e, como tais, devendo ser respeitadas, independentemente de suas 

limitações funcionais11 (BRASIL, 2011). 

 

4.2.1 O Modelo Social da Deficiência 

 

O novo modelo social de direitos humanos apresentou a deficiência como 

sendo consequência das barreiras existentes no ambiente, sejam elas 

arquitetônicas, comunicacionais ou atitudinais. A partir desse ponto de vista 

podemos concluir que a deficiência não está na pessoa, a qual, assim como 

qualquer outra, possui suas próprias limitações e características pessoais, mas sim 

                                            
10

 Entendemos ser desnecessário persistir no debate acerca da utilização do termo “pessoa portadora 
de deficiência”, tendo em vista que essa discussão já se encontra superada pela doutrina e pela 
legislação pátria. 
11

 O modelo social de deficiência foi proposto pela primeira vez em 1983, pelo sociólogo inglês 
Michael Oliver, que identificou duas principais formas de opressão contra as pessoas com deficiência: 
a discriminação socioeconômica e a medicalização da deficiência (MELLO, 2014). 



45 
 

no ambiente, que obstaculiza o acesso pleno e impede sua inclusão social 

(FONSECA, 2012; BRASIL, 2014). 

Dessa forma, a Convenção Internacional apresenta o seguinte conceito de 

pessoa com deficiência, o qual decorre de inúmeros debates ocorridos entre os 

países integrantes da ONU, com uma grande parcela de contribuição dos 

representantes brasileiros: 

 

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 (BRASIL, 
2009). 

 

Sobre essa quebra de paradigma, fazendo uma referência à necessidade de 

emancipação de pessoas com deficiência, Fonseca (2012, p. 27) discorre que “[...] a 

deficiência não está na pessoa e sim na sociedade, que deve, como determinam 

todos os demais dispositivos da Convenção da ONU, buscar políticas públicas para 

que os detentores daqueles atributos outrora impeditivos emancipem-se”. 

Corroborando desse mesmo entendimento, cujo novo paradigma está 

baseado no modelo social, Medeiros (2005) apresentou uma interessante equação 

matemática para ilustrar o impacto do ambiente em relação à funcionalidade do 

indivíduo. Segundo o autor, a fórmula “Deficiência = Limitação Funcional x 

Ambiente” pode demonstrar que um ambiente sem barreiras se torna efetivamente 

inclusivo, independentemente da limitação funcional do sujeito. 

Se consideramos, por exemplo, que o ambiente possui “0” barreira, 

estaremos diante de uma situação de inexistência de deficiência, 

independentemente de qual seja a limitação do indivíduo, pois “0 Deficiência = “n” 

Limitação Funcional x 0 Ambiente”. 

Diante do cenário acima, a deficiência passa a ser nula quando se tem de 

um ambiente sem for totalmente acessível. Todavia, este resultado não significa que 

a deficiência não existe, mas apenas que ela deixa de ser um problema e passa a 

ser vista como algo próprio da diversidade humana (BRASIL, 2014). 
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Entretanto, ao nos deparamos com a presença de um indivíduo com 

limitação(ões) em um ambiente também limitado, estaremos diante de uma 

constatação de deficiência, cujo resultado será progressivo à medida que 

identificamos uma nova limitação, seja do sujeito, do ambiente, ou de ambos. As 

seguintes equações, propostas por Medeiros (2005), representam bem esse cenário: 

“1 Deficiência = 1 Limitação Funcional x 1 Ambiente” e “25 Deficiência = 5 Limitação 

Funcional x 5 Ambiente”. 

Araújo (2012) entende que a Convenção traz comandos variados. No 

entanto, quando se trata de conceitos, é “clara, objetiva e certeira”, apresentando 

norma de eficácia plena. Para o autor 

 

[...] não se pode falar em conceito de pessoa com deficiência para 
determinado fator ou situação. Não podemos utilizar um conceito para obter 
isenção de determinado imposto e outro conceito para obter o salário 
mínimo existencial ou para vagas reservadas. Para qualquer tema há um 
novo conceito de pessoa com deficiência, que é amplo, abrangente e muito 
mais adequado que o outro. Não há um vínculo com aspectos médicos, mas 
uma relação com o ambiente (ARAÚJO, 2012, p. 55). 

 

Corroboramos com esse pensamento no sentido de que a Convenção 

Internacional inovou de forma correta ao transferir a análise da deficiência da pessoa 

para o ambiente em sua interação com a pessoa, uma vez que a deficiência não 

está na pessoa, mas na interação entre esta e o ambiente no qual ela está inserida. 

Todavia, apesar da inovação legal, muitos Tribunais ainda não atentaram para tal 

mudança. 

A recomendação era de que este mesmo conceito, que incorpora o novo 

modelo social de direitos humanos, servisse de parâmetro para a regulamentação 

em nível nacional, observadas as particularidades de cada país e a necessidade de 

não reduzir para além do mínimo pactuado. 

Considerando-se que a definição do conceito social de deficiência abrange 

tanto as características da pessoa quanto das barreiras impostas pelo ambiente em 

que ela está situada, é evidente que este também deveria ser o raciocínio adotado 

pela legislação brasileira. Todavia, até recentemente, a legislação brasileira ainda 

não havia sido adaptada à Convenção Internacional, a qual foi ratificada com status 
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de Emenda Constitucional pelo Congresso Nacional em 200812, e pelo Poder 

Executivo Federal em 200913. Dessa forma, devido à ausência de normativa 

específica, não obstante a força efetiva da ordem constitucional, a deficiência 

continuou sendo categorizada segundo critérios médicos em física, visual, auditiva, 

mental e múltipla14 (BRASIL, 1999). 

 

4.3 DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE DEFICIÊNCIA 

 

Em seu artigo 2º, a Convenção da ONU apresenta-nos, dentre outros, o 

conceito de discriminação. Diniz e Barbosa (2014) entendem a discriminação não 

como um dado da natureza, pois não está na essência de nenhum corpo, mas como 

um dado social, posto que está no olhar do outro que o desqualifica como um ser 

abjeto. Para as autoras a discriminação é, essencialmente, uma recusa pela 

igualdade de existência àquelas pessoas que fogem do padrão ideal do ser humano. 

Discorrendo sobre a discriminação contra pessoas com deficiência, Fonseca (2012, 

p. 25) apresenta-nos os seguintes exemplos práticos: 

 

A falta de participação ou inserção de pessoas com deficiência em clubes, 
empresas, escolas ou em atividades como lazer, turismo, esporte, entre 
outras, já evidencia a discriminação. Mas não só isso. Quando se opera a 
“recusa” em providenciar as adaptações necessárias, também aí se 
evidenciará a discriminação. 

 

Piovesan (2012, p. 47) vai além e afirma que o conceito de discriminação 

“[...] envolve toda distinção, exclusão ou restrição baseadas na deficiência, que 

tenha por efeito ou objetivo impedir ou obstar o exercício pleno de direitos”. Para a 

autora, a Convenção tenta combater as difíceis condições de enfretamento 

vivenciadas pelas pessoas com deficiência, baseadas em critérios de raça, cor, 

sexo, língua, religião, opinião política, nacionalidade, origem social ou outros fatores, 

                                            
12

 Trata-se do primeiro e até hoje único tratado internacional de direitos humanos aprovado com força 
equivalente à de emenda constitucional. 
13

 Embora não houvesse necessidade de emissão de novo decreto pelo Poder Executivo, tendo em 
vista que o rito adotado no Congresso Nacional (previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 
1988) já concedia ao tratado força normativa supralegal, optou-se por fazê-lo por excesso de zelo. 
14

 Categorização de pessoas com deficiência prevista no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999. 
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enfatizando a necessidade de incorporar a percepção de gênero na promoção do 

exercício dos seus direitos e liberdades fundamentais. 

Para Diniz e Barbosa (2014), não obstante a discriminação sofrida, as 

pessoas com deficiência vivenciam situações de isolamento. Explicaremos com 

exemplos práticos: uma pessoa surda, não raro, nasce em uma família de ouvintes, 

uma pessoa cega passa anos sem conhecer outra pessoa com a mesma deficiência. 

Não bastasse o isolamento social, a situação é agravada pelo discurso hegemônico 

da tragédia pessoal dos impedimentos (DINIZ, 2013). 

 Desde então passa a ser dever do Estado assegurar a adoção de ajustes, 

adaptações ou modificações razoáveis e apropriadas para permitir o efetivo 

exercício dos direitos humanos fundamentais das pessoas com deficiência em 

igualdade de condições com as demais pessoas. Violar o exercício pleno desses 

direitos é uma forma de discriminação nas esferas públicas e privadas (PIOVESAN, 

2012). 

 

4.4 DIREITO À ACESSIBILIDADE 

 

O atual modelo social de deficiência, surgido a partir da Convenção 

Internacional, demanda uma nova percepção sobre o que se entende por 

acessibilidade. Barcellos e Campante (2012, p. 177), trazem o seguinte conceito 

sobre o que vem a ser a acessibilidade em sua acepção moderna: 

 

[...] a acessibilidade pode ser descrita como a adoção de um conjunto de 
medidas capazes de eliminar todas as barreiras sociais – não apenas 
físicas, mas também de informação, serviços, transporte, entre outras – de 
modo a assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, às condições necessárias para a 
plena e independente fruição de suas potencialidades e do convívio social”. 

 

As autoras entendem, com razão, que a acessibilidade é o mecanismo por 

meio do qual as barreiras são eliminadas, possibilitando às pessoas, de forma plena 

e efetiva, o acesso ao exercício dos seus direitos. Sem acessibilidade não é possível 

se falar em direito à saúde, à educação, à inserção no mercado de trabalho, entre 
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outros. Dessa forma, a acessibilidade além de ser um direito em si mesmo, se 

apresenta como um direito instrumental para a efetivação dos demais direitos. 

Apesar de assegurado na Constituição Federal15, o direito à acessibilidade 

tratado na Carta Magna limitou-se, basicamente, à eliminação de barreiras físicas e 

arquitetônicas, nada tratando em relação ao acesso à informação, à serviços, ao 

transporte, entre outros. 

Todavia, do ponto de vista infraconstitucional, diversas são as normas que 

tratam do tema16, merecendo destaque especial a Lei nº 10.098/2000, que inovou ao 

apresentar, no seu art. 2º, I, a seguinte definição de acessibilidade: 

 

[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Em seguida, a lei apresenta, em seu art. 2º, II, as definições de barreiras e 

as classifica em quatro categorias diferentes. A relevância desse diploma traduz-se 

na expansão do conceito de acessibilidade para além do trivial, envolvendo não 

apenas o ambiente físico, mas também todos os demais elementos que compõem o 

ambiente em sentido amplo. Exige-se de toda a sociedade o planejamento 

urbanístico e a modificação/adaptação da estrutura já existente, englobando desde a 

eliminação de barreiras no transporte até as barreiras comunicacionais. 

Também a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, conhecida como Lei 

Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, apresenta, em seu 

artigo 3º, inciso I, o conceito de acessibilidade, destinando, em seguida, um único 

título para tratar, exclusivamente, do direito à acessibilidade. 

A Convenção da ONU definiu, de forma expressa e detalhada, em seu artigo 

9º, o conceito de acessibilidade, complementando e aperfeiçoando o conceito já 

trazido pela legislação retro mencionada. Estabelece, ainda, comandos aos Estados-

Partes, informando medidas que deverão ser adotadas com vistas à eliminação de 

                                            
15

 A acessibilidade, enquanto direito do cidadão e dever do Estado, está prevista nos art. 227, § 1º, II, 
e art. 244, da Constituição Federal de 1988. 
16

 Como exemplo dessas normas, podemos citar a Lei nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto nº 
3.298/99, e as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, regulamentadas pelo Decreto nº 5.296/04. 
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barreiras de acessibilidade. O comando do Tratado é que o Estado adote medidas 

para “possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e 

participar plenamente de todos os aspectos da vida”. Para tanto, apresenta um rol 

não taxativo nem exauriente de medidas que deverão ser tomadas para possibilitar a 

participação nos atos da vida de forma independente e em igualdade de 

oportunidades. 

É imperioso destacar que, embora o comando seja direcionado ao Estado, 

as medidas para a eliminação de barreiras devem ser observadas inclusive pelos 

particulares, especialmente por força da Lei nº. 10.098/00. A norma é clara no 

sentido de que quaisquer serviços e instalações aberto ao público e de uso público, 

sejam eles públicos ou privados, devem estar em conformidade com as regras de 

acessibilidade editadas pelos Estados-Partes. 

 

4.4.1 Direito à Adaptação Razoável 

 

É fato que a Convenção da ONU tenta, em um só tempo, dar conta da 

complexidade da vida social e si e do aceso a ela, como também da grande variação 

individual não apenas de pessoas de pessoas com deficiência, mas de todas as 

pessoas. Trata-se, portanto, de um desafio para a implementação de medidas de 

acessibilidade, que apresentam elevados custos e tentam muitas vezes atender a 

interesses conflitantes (BARCELLOS e CAMPANTE, 2012). Contudo, esse 

argumento não justifica a inércia estatal e particular em operacionalizar a 

acessibilidade razoável. 

Alguns teóricos, como é o caso de Barcellos e Campante (2012), explicam 

que os custos associados à acessibilidade decorrem do momento em que essas 

medidas são implementadas, tendendo a ser maiores quando implementadas em 

momento posterior. 

É consenso que todos os novos elementos ambientais que venham a ser 

construídos ou implementados devem garantir o direito fundamental à acessibilidade 

desde o seu planejamento. O dilema maior consiste na implementação de ações 

posteriores de acessibilidade, tendo em vista que um número elevado de estruturas 



51 
 

e serviços foi concebido e executado sem levar em consideração a grande 

diversidade de características pessoais existente na sociedade. 

A Convenção da ONU prevê como possível saída para esse conflito a 

adaptação razoável17. O jurista Rawls (2002) defende que a noção de razoabilidade 

percorre um marco de debates políticos liberais sobre o limite do justo. Razoável 

seria, portanto, tudo aquilo que protege as necessidades básicas individuais e 

garantem o acesso aos direitos básicos fundamentais. 

Gugel (2014, p. 180) destaca que 

 

[...] a adaptação razoável diz respeito à necessidade individual e que irá 
atender a necessidade de uma deficiência em particular, para um caso 
específico, após concedidas todas as demais regras de acessibilidade, 
garantidas nas leis e normas técnicas, válidas para todos. 

 

É importante que a adaptação razoável leve em consideração um juízo de 

razoabilidade e proporcionalidade quando aplicada no caso concreto, observando, 

também, a necessidade em evitar a oneração excessiva. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Bezerra (2014, p. 74) entende a 

adaptação razoável como sendo “aquela adaptação individual necessária, mesmo 

que a acessibilidade para os demais interessados, inclusive para aqueles com 

alguma deficiência, já esteja garantida”. Significa dizer que é uma forma de 

assegurar o direito à acessibilidade a todos, porém levando sempre em 

consideração o fator preponderante do custo. 

Todavia, o debate sobre a razoabilidade não é tão fácil quanto aparenta. 

Barcellos e Campante (2012) preveem, quando falamos em adaptação razoável, a 

existência de conflito entre dois ou mais direitos básicos fundamentais, e apresenta, 

como possível solução para este conflito, a aplicação do princípio jurídico da 

proporcionalidade e o juízo de ponderação no caso concreto, com vistas à obtenção 

da melhor solução possível para o exercício do direito à acessibilidade. 

                                            
17

 O art. 2º da Convenção da ONU prevê que a adaptação razoável: “[...] significa que as 
acomodações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou 
indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais”. 
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4.5 DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL 

 

Fonseca (2012) reconhece que a legislação brasileira relacionada às 

pessoas com deficiência desde a década de 1980 até os dias de hoje, embora 

abundante e tida como uma das mais avançadas do mundo, é frágil, com pouca 

efetividade. O autor atribui essa fragilidade a dois fatores: a inacessibilidade 

generalizada ainda em voga no nosso país e ao desconhecimento do seu conteúdo 

tanto pelos operadores do direito quanto pelos próprios cidadãos com deficiência. 

Por outro lado, Caldas (2014) cita diversas normas voltadas para as pessoas 

com deficiência, a maioria delas relacionada à promoção das diversas formas de 

acessibilidade. Acrescenta, em seguida que “a efetividade dessas importantes 

medidas depende de acesso à educação e informação e que reformas profundas no 

sistema educacional e mesmo na política de mobilidade urbana são ainda 

embrionárias” (CALDAS, 2014, p. 49). 

Com um pensamento parecido, Sassaki (2010) argumenta que a legislação 

é uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo que cria obrigações para a 

sociedade e direitos para as pessoas com deficiência, pode criar antipatia em 

relação a essas pessoas. Assim como Fonseca (2012), considera existir, no Brasil, 

uma legislação rica e variável, porém, com alguns aspectos a serem 

(re)considerados, especialmente no que concerne à mudança do paradigma 

conceitual da pessoa com deficiência. 

Ainda que o Brasil seja considerado vanguardista em relação a muitos 

outros países, o aparato legal brasileiro ainda não é suficiente para assegurar a 

inclusão social e profissional das pessoas com deficiência, mas apenas garante a 

inclusão, deixando de prover condições para que ela seja efetivamente realizada 

(BAHIA, 2006). 

Fonseca (2012) sugere como possível solução para a efetividade dessas 

normas, a condensação da legislação em um único diploma normativo, coeso, 

unificado e com viés punitivo em casos de descumprimento. 
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4.5.1 A Lei Brasileira de Inclusão 

 

A solução apresentada por Fonseca (2012) foi possível em 2015, com a 

edição da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), cuja 

vigência iniciou-se em 02 de janeiro de 2016. A LBI reafirmou a autonomia e a 

capacidade desses cidadãos em exercerem os atos da vida civil em condições de 

igualdade com as demais pessoas. Foi somente neste momento que a legislação 

brasileira se posicionou de forma coerente com o que dispõe a Convenção 

Internacional, passando a adotar o mesmo conceito social de pessoa com 

deficiência apresentado por aquele diploma legal. 

Inúmeras foram as mudanças trazidas pela LBI em seus 125 artigos, os 

quais estão divididos em duas partes, sendo uma geral, que trata das disposições 

preliminares, dos direitos fundamentais e da acessibilidade, e outra especial, que 

trata do acesso à justiça, dos crimes e infrações administrativas e das disposições 

finais e transitórias. 

Não é possível nem necessário, neste espaço, analisar todos os preceitos 

dispostos na Lei. Contudo, faz- se necessário discorrer brevemente sobre os 

avanços dela decorrentes, especialmente nos que concerne à garantia dos direitos 

fundamentais ao trabalho e à acessibilidade, sem olvidar a nova tipificação penal 

prevista no artigo 88 da LBI, que trata da discriminação de pessoa em razão da sua 

deficiência. 

Pois bem, a ideia da Lei Brasileira de Inclusão é a de avançar em direitos. 

Neste sentido, o texto foi pensando de forma que não se repetisse os direitos já 

previstos em outros normativos, com exceção de alguns dispositivos em decretos, 

que foram alçados à categoria de leis. Da mesma forma, podemos afirmar que não 

se trata de um compilado de leis, mas sim de uma modificação dessas com vistas a 

harmonizá-las com a Convenção Internacional. Foi o que aconteceu, por exemplo, 

com dispositivos do Código Civil, do Código Eleitoral, do Código de Defesa do 

Consumidor, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o do Estatuto das 

Cidades, dentre outros. 
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Em sua principal inovação, a LBI acompanhou a Convenção Internacional no 

sentido de promover a mudança no conceito de pessoa com deficiência, migrando o 

enfoque da deficiência da pessoa para o ambiente, ou seja, migrando do modelo 

médico para o modelo social de deficiência. 

Ademais, a LBI dedica um título para todos os direitos considerados 

fundamentais18 e outro exclusivamente para a acessibilidade, enfatizando a clara 

importância deste direito para as pessoas com deficiência, sendo visto tanto como 

um direito em si, quanto como um direito instrumental para a consecução dos 

demais direitos. 

 

4.6 DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AO TRABALHO 

 

Em relação ao direito fundamental ao trabalho, a LBI prevê, em seu artigo 

34, que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e 

aceitação, em ambiente acessível e inclusivo e em igualdade de oportunidade com 

as demais pessoas. A oferta de ambiente de trabalho acessível e inclusivo passa a 

ser obrigação do empregador, seja ele público ou privado, assim como a 

acessibilidade em cursos de formação e capacitação, sendo proibida toda e 

qualquer forma de discriminação em razão da deficiência. 

Da mesma forma, o poder público deve disponibilizar os recursos 

necessários para a habilitação e reabilitação profissional do trabalhador com 

deficiência, capacitando-o e qualificando-o para o seu trabalho em um ambiente 

acessível e inclusivo, respeitando sempre a sua vocação e interesse pessoal. 

Torna-se imperioso destacar o disposto no artigo 37, da LBI, que ao tratar da 

inclusão no trabalho assim dispõe: 

 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a 
colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual 
devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de 

                                            
18

 Os dez direitos fundamentais previstos na LBI são: direito à vida, direito à habilitação e à 
reabilitação, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, direito à 
assistência social, direito à previdência social, direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer e 
direito ao transporte e à mobilidade. 
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recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de 
trabalho. 

 

O dispositivo retro mencionado impõe ao empregador, seja ele do setor 

público ou do setor privado, responsabilidades no processo de inclusão de pessoas 

com deficiência no trabalho, prevendo algumas obrigações adicionais, além 

daquelas comuns a todos os trabalhadores, quais sejam: o fornecimento de recursos 

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

deve olvidar, obviamente, da necessidade de cumprimento das regras de 

acessibilidade já debatidas em momento anterior. 

Nos incisos seguintes, o legislador relaciona as sete diretrizes que deverão 

nortear a colocação competitiva da pessoa com deficiência no trabalho19. 

 

4.6.1 Trabalho no Serviço Público 

 

No Brasil, existem diversas normas que tratam de questões relacionadas à 

inclusão de pessoas com deficiência no trabalho. A Constituição Federal de 1988, 

partindo do pressuposto de que as pessoas com deficiência possuem inúmeras 

dificuldades de acesso ao trabalho e ao emprego, especialmente no setor público, 

cuidou de implantar uma verdadeira política de ação afirmativa voltada para este 

segmento social, ao prever, em seu artigo 37, inciso VIII, a reserva de vagas para 

pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos, a serem preenchidas 

mediante concurso. O comando constitucional foi parcialmente disciplinado pela Lei 

nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos civis da União. 

                                            
19

 As diretrizes são as seguintes:  
I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo 
de trabalho;  
II - provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com 
deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de 
apoio no ambiente de trabalho;  
III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada;  
IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de 
inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais;  
V - realização de avaliações periódicas;  
VI - articulação intersetorial das políticas públicas;  
VII - possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. 
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Em seu artigo 5º, parágrafo 2º, a Lei nº 8.112 dispôs sobre a obrigatoriedade 

de se reservar até 20% das vagas oferecidas em concursos públicos, às pessoas 

com deficiência. A mesma regra também se aplica às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista, tendo em vista que, assim como nos órgãos e 

entidades da administração pública direta e suas autarquias, os trabalhadores 

dessas instituições da administração indireta somente podem ser admitidos 

mediante aprovação em concurso público, em conformidade com o artigo 173, 

parágrafo 1º, da Constituição da República. 

Afim de regulamentar o exercício do direito previsto na Lei nº 8.112/90, o 

Poder Executivo Nacional baixou o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 199920, 

determinando, dentre outras normas, que o percentual de vagas nos concursos 

públicos não poderia ser inferior à 5%. Sobre esse ponto, Gugel (2012) destaca a 

falta de fixação de reserva real sobre o número total de cargos e empregos públicos 

existentes em cada órgão ou entidade da administração pública, à exemplo do que 

ocorre na legislação voltada para o setor privado, em que se sabe exatamente o 

número de funcionários com deficiência que devem ser contratados para o 

cumprimento da lei. 

Do mesmo modo, o Decreto nº 3.298/99 regulamentou a maioria das regras 

existentes para concurso público, determinando, por exemplo, a igualdade de 

condições de participação com as demais pessoas e a obrigatoriedade de 

adaptação de prova, do curso de formação e do estágio probatório, conforme a 

necessidade do candidato, bem como a proibição de obstar a inscrição de qualquer 

pessoa no concurso público em razão da sua deficiência. 

Todavia, é preciso esclarecer que igualdade de condições não significa 

concessão de privilégios. Gugel (2012, p. 424) destaca que a igualdade de 

condições com os demais candidatos 

 

[...] significa a integral aderência do candidato com deficiência aos 
conteúdos das provas e exames; aos critérios de aferição e avaliação; ao 
horário e local de aplicação das provas e exames e à nota mínima exigida 
para todos os demais candidatos. No entanto, para poder efetivamente 
usufruir da igualdade de condições poderá requerer tratamento diferenciado 
para a realização das provas e exames, indicando as condições 

                                            
20

 O Decreto nº 3.298/99 regulamenta especificamente a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que 
estabeleceu as diretrizes de uma política nacional de integração social das pessoas com deficiência. 
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diferenciadas para a sua realização (tempo adicional, apoios, adaptações), 
segundo prazo fixado no edital. 

 

É fundamental que a acessibilidade seja assegurada em todas as etapas do 

concurso, desde a disponibilização do edital em formato acessível e da realização 

das provas em local acessível até o acompanhamento durante o estágio probatório, 

cujas regras devem estar expressas no edital, que deve conter ainda o número de 

vagas a serem preenchidas, as atribuições dos cargos a serem ocupados, a 

previsão de adaptação das provas e exames, inclusive os de resistência física e de 

habilidades específicas, e a forma de apresentação de laudo médico afim de atestar 

a deficiência do candidato (GUGEL, 2012; LEITE, 2012). 

Concordamos com o pensamento de Gugel (2012) quando a autora afirma 

que as normas infraconstitucionais que regem o sistema de trabalho para pessoas 

com deficiência merecem ajustes. Importante destacar que o artigo 5º, parágrafo 2º, 

da Lei nº 8.112/1990, deve ser aperfeiçoado, visando a necessidade de estar em 

consonância com os preceitos constitucionais oriundos da Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como com os preceitos da 

recente Lei Brasileira de Inclusão. Tal necessidade de aperfeiçoamento justifica-se 

pelo fato de que a norma em questão assegura o direito ao trabalho apenas para os 

cargos que supostamente sejam “compatíveis” com a deficiência da pessoa, 

estabelecendo, portanto, um juízo prévio de valoração. Contudo, este pensamento é 

incompatível com o novo modelo social de deficiência, posto que enseja tratamento 

discriminatório pelo gestor público. 

Em verdade, a compatibilidade com o cargo deve ser auferida apenas no 

curso do estágio probatório do servidor, independentemente da sua característica 

pessoal. Gugel (2012, p. 425) é uma das autoras que melhor aborda o assunto, 

assim discorrendo: 

 

É nele [estágio probatório], durante o pleno exercício das funções, que o 
candidato com deficiência será avaliado quanto à sua aptidão e capacidade 
para o desempenho do cargo ou emprego público, observados os 
pressupostos legais de assiduidade, capacidade de iniciativa, produtividade 
e responsabilidade. [...] É atribuição da equipe multiprofissional fornecer o 
apoio durante a vigência do estágio e encontrar soluções para as eventuais 
e necessárias adaptações das tarefas inerentes ao cargo ou emprego 
público. 
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Sobre a equipe multiprofissional, o regulamento exige que esta seja 

constituída por seis profissionais, sendo três deles profissionais integrantes da 

carreira almejada pelo candidato e os outros três profissionais capacitados e 

atuantes nas áreas de deficiências, como, por exemplo, psicólogo, terapeuta 

ocupacional ou assistente social, sendo um deles, obrigatoriamente, médico. 

Finalmente, sobre o papel desses profissionais, Gugel (2014, p. 425) 

destaca que: 

 

São profissionais com a atribuição de prestar assistência integral ao 
administrador público durante as diferentes etapas do concurso público 
(desde a inscrição) e durante o período de estágio probatório, na forma de 
apoio à pessoa com deficiência, e lançando mão, se necessário, de 
procedimentos especiais para proporcionar as devidas condições de a 
pessoa com deficiência demonstrar sua capacidade integral de 
desempenho. 

 

Leite (2014) apresenta uma importante questão sobre a política de cotas no 

serviço público enquanto ação afirmativa constitucionalmente reconhecida. Para o 

autor, a dificuldade na obtenção de emprego no setor público está relacionada com 

a defasagem do sistema educacional. É preciso, antes de assegurar o direito ao 

trabalho, viabilizar o acesso dessas pessoas a uma educação inclusiva de 

qualidade, de modo que elas possuam, de fato, liberdade de ofício ou profissão. É 

preciso igualmente pensar no atual modelo da educação inclusiva enquanto 

pressuposto para a autonomia individual e integração da pessoa ao mercado de 

trabalho. 

Nesse sentido, Leite (2014, p. 217) destaca que as desigualdades no 

sistema de ensino refletem nas aprovações nos concursos públicos. O autor defende 

que: A concorrência entre pessoas com deficiência e aquelas que não apresentam 

essa singularidade pode revelar-se desleal. No limite, teríamos um mercado de 

trabalho, inclusive no âmbito da Administração Pública, com nítido caráter 

excludente”. De fato, essa é a realidade que temos nos dias de hoje, um mercado 

altamente excludente tanto no setor público quanto no setor privado. 
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4.6.2 Trabalho no Setor Privado 

 

No que concerne ao setor privado, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social, estabeleceu, em seu 

artigo 93, a obrigatoriedade das empresas com pelo menos 100 empregados, 

contratarem pessoas com deficiência em um percentual variável entre 2% e 5%, de 

acordo com o número de empregados que possui. 

Diversos são os estudos sobre os méritos alcançados pela norma citada. 

Bahia (2006), por exemplo, enumera os seguintes: a) os funcionários com deficiência 

cumprem suas funções sem qualquer forma de paternalismo ou regalias especiais, 

b) os empregadores são obrigados a contratar previamente outro funcionário com 

deficiência em caso de dispensa de algum funcionário com deficiência, c) os 

trabalhadores com deficiência adquirem maior nível de socialização e conhecimento, 

e d) o aumento do número de trabalhadores gera mais renda para sociedade, o que 

aumenta a arrecadação de tributos e movimenta a economia como um todo. 

Dados do Ministério do Trabalho em Emprego (MTE) apontam que desde o 

início da vigência do Decreto nº 3.298/00, mais de 300 mil pessoas foram 

beneficiadas pelo sistema de cotas no setor privado. É preciso ressaltar, porém, que 

não obstante os benefícios trazidos pela norma, também conhecida como lei de 

cotas, muitas pessoas com deficiência ainda estão fora do mercado de trabalho. 

A maioria dos empregadores alega ausência de trabalhadores qualificados 

para atender às exigências do mercado (falta de escolaridade) e baixa produtividade 

desses trabalhados. Contudo, a experiência de quem contrata permite comprovar a 

alta taxa de produtividade dos funcionários com deficiência, que enxergam no 

trabalho um motivo de realização pessoal. Ademais, existem alguns exemplos em 

que é possível fornecer à qualificação ao funcionário no curso do contrato de 

trabalho, motivando-o e valorizando ainda mais (FONSECA, 2012). 

Um interessante estudo da Organização Internacional do Trabalho no Brasil 

(OIT Brasil), realizado entre os anos de 2010 e 2013, identificou que, em 31 de 

dezembro de 2012, um contingente de 2.144 municípios brasileiros (38,5% do total 

de 5.565 municípios em 2010) a Administração Pública (predominantemente as 

prefeituras) respondia por mais da metade de todo o emprego formal local. Em 1.066 
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desses municípios (19,2% do total nacional) a Administração Pública respondia por 

mais de 75% de todo o emprego formal existente. 

Paradoxalmente, o mesmo estudo aponta um relatório do Ministério do 

Trabalho em Emprego (MTE) em que um significativo contingente de 1.751 

municípios (31,5% do total) não possuía nenhuma pessoa com deficiência inserida 

no mercado de trabalho formal na data considerado no estudo. 

O estudo da OIT Brasil chama-nos a atenção para o fato de que apesar de 

ser o maior empregador na grande maioria dos municípios brasileiros, a 

Administração Pública carece de ações afirmativas no sentido de promover a 

inclusão de uma parcela considerável da população no mercado de trabalho formal, 

em uma clara omissão do seu dever constitucionalmente estabelecido. 

Não obstante os dados apresentados, o estudo da OIT Brasil apontou que 

essa ínfima participação de pessoas com deficiência na estrutura do emprego formal 

é um traço estrutural no mercado de trabalho brasileiro, já que os vínculos 

empregatícios ocupados por pessoas com deficiência correspondiam apenas à 0,7% 

do total da média nacional (OIT, 2012). 

Carvalho-Freitas e Marques (2010) defendem que a imposição de leis, 

sanções e penalidades não é capaz de modificar, sozinha, a realidade social. Faz-se 

necessário a conjugação da educação, conscientização e mudança de postura 

frente ao novo cenário nacional, que demanda a superação de paradigmas. 

Como bem ensina Sassaki (2010), para uma empresa ser considerada 

efetivamente inclusiva é preciso que ela valorize a diversidade humana e contemple 

as diferenças individuais, sem olvidar das necessárias mudanças nas práticas 

administrativas, das adequações no ambiente físico, nos procedimentos e nos 

instrumentos de trabalho, bem como do treinamento e capacitação dos recursos 

humanos. 

Outras sugestões são apresentadas por Carvalho-Freitas e Marques (2010), 

para quem a adaptação das condições e práticas de trabalho devem contemplar três 

fatores: sensibilização, adaptação das condições de trabalho e práticas de recursos 

humanos. 

Por fim, é necessário ressaltar a importância de estimular uma nova cultura 

organizacional, baseada, sobretudo, na valorização e no respeito à diversidade 
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humana, entendida como mola propulsora para uma sociedade mais justa, fraterna e 

igualitária, promovendo desde já uma concepção emancipatória das pessoas com 

deficiência. 

Neste sentido, é fundamental o empoderamento dos trabalhadores com 

deficiência, sendo extremamente relevante o seu protagonismo já demonstrado em 

lutas e movimentos sociais anteriores, que resultaram em conquistas históricas o 

segmento, tais como a aprovação e retificação da Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO DO ESTUDO 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para o alcance dos objetivos propostos neste estudo, foi preciso percorrer 

novos caminhos, com o olhar voltado para a inclusão de servidores com deficiência. 

Sobre a trajetória percorrida, Gonsalves (2003, p. 47) argumenta que “a 

compreensão mais corrente entre os pesquisadores é a de que, na investigação 

científica, deve-se percorrer um caminho que exija um esforço na descoberta da 

coisa em si, que é o desconhecido”. No meio científico este caminho é conhecido 

como método e constituído de procedimentos e instrumentos cientificamente 

validados, que buscam encontrar as respostas para os problemas identificados. 

Nesse sentido, desenvolvemos uma pesquisa exploratória na tentativa de 

gerar novos conhecimentos sobre a inclusão de pessoas com deficiência, 

particularmente no serviço público federal. 

Para Gil (1999) e Lakatos e Marconi (1991; 1993), as pesquisas de natureza 

exploratória são desenvolvidas com a finalidade de obter uma visão geral e uma 

maior aproximação com o objeto de estudo, de forma que haja um aprofundamento 

do conhecimento sobre o tema e a possibilidade de esclarecer e modificar conceitos 

e ideias. 

A pesquisa realizada também se caracteriza por sua função descritiva, tendo 

em vista o trabalho de caracterização dos servidores com deficiência da UFRN a 

partir dos instrumentos utilizados. 

Assim, do ponto de vista teórico-metodológico, esse estudo pode ser 

caracterizado como quantitativo, visto que as características que foram investigadas 

não ultrapassam a descrição da realidade investigada, cabendo ao pesquisador a 

discussão e interpretação dessas quantidades identificadas, que, por vezes, 

apresentou apenas um ou dois participantes em determinadas questões, mas que 

fazem diferença na tomada de decisão argumentativa do estudo. Por isso, também 

não houve pretensões quanto ao estudo de diferenças entre grupos, pois a 

quantidade amostral não condiz com a viabilidade técnica dos testes estatísticos, 
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tendo em vista que o instrumento teve como objetivo uma caracterização inicial 

sobre a temática em uma instituição. 

Tendo em vista a necessidade de analisar os dados contidos em um banco 

de dados da PROGESP - cedido ao pesquisador- e atribuir-lhes um olhar científico, 

transformando os dados brutos em informações relevantes sobre a realidade 

concreta, é preciso registrar aqui a importância dessa análise de dados institucionais 

para o alcance dos objetivos propostos. Quando se usa uma “técnica documental” 

no dizer de Helder (2006) o pesquisador usa documentos originais, isto é, que ainda 

não foram tratados analiticamente por quaisquer outros pesquisadores. 

 

5.2 LÓCUS DA PESQUISA 

 

Essa investigação apresenta como campo empírico a UFRN, considerada 

em sua totalidade, envolvendo reitoria, pró-reitorias, superintendências, escolas e 

unidades acadêmicas e administrativas distribuídas em todos os seus 07 campi 

localizados em Natal, capital, e no interior do estado. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) é uma instituição 

universitária de caráter público, organizada sob a forma de autarquia de regime 

especial, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com sede e foro na cidade de 

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte (UFRN, 2014). Foi criada pela Lei 

Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958, e federalizada pela Lei nº 3.849, de 18 

de dezembro de 1960, tendo sido instalada em 21 de março de 1959. Apresentando, 

portanto, 57 anos de existência. 

Segundo informações do Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2019 

(PDI), a instituição está presente em 7 campi, sendo 2 em Natal (Campus Central e 

Campus da Saúde) e 5 no interior (Campus de Caicó, Campus de Currais Novos, 

Campus do Cérebro, Campus de Macaíba e Campus de Santa Cruz), assim como 

em 62 municípios com ações de extensão universitária e em 20 polos presenciais de 

apoio à educação a distância, sendo 12 localizados no estado do Rio Grande do 

Norte e 8 nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas (UFRN, 2010). 
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A instituição oferece Educação Básica (infantil e técnica) e Superior. Conta 

atualmente com 78 cursos de graduação, sendo 71 na modalidade presencial e 8 a 

distância, além de 21 cursos de residência médica e 74 de pós graduação stricto 

sensu, sendo 46 em nível de mestrado e 28 em nível de doutorado (UFRN, 2010). 

No estado, é responsável por 45% das matrículas no ensino superior e 92% 

das matrículas nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Em 2014 contabilizou 

32.449 matrículas na graduação e 7.476 na pós-graduação, além de 3.299 

matrículas na educação infantil e ensino profissionalizante, o que perfaz o total geral 

de 43.224 matrículas no respectivo ano (UFRN, 2014). 

A Administração Central da UFRN é composta por reitoria, 7 pró-reitorias, 2 

secretarias acadêmicas e 3 superintendências. A área acadêmica é composta por 8 

centros acadêmicos, com 67 departamentos, 4 unidades acadêmicas 

especializadas, 3 escolas de ensino técnico e 1 escola de ensino fundamental. 

Possui, ainda, 4 hospitais universitários, 1 laboratório de produção de 

medicamentos, 1 emissora de televisão educativa em canal aberto e 1 rádio em 

frequência modulada. 

Os dados mais recentes sobre a estrutura física da UFRN, apontam a 

existência de 245.457 m² de área construída, sendo 140.281 m² em edificações 

acadêmicas, 46.734 m² em edificações do complexo hospitalar e 19.545 m² em 

edificações administrativas (UFRN, 2014). 

Os resultados da avaliação realizada em 2013 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontaram a UFRN como 

a primeira colocada no norte e nordeste do Brasil segundo o Índice Geral de Cursos 

(IGC), atribuindo-lhe a 16ª posição nacional considerando-se todas as instituições 

federais de ensino superior (IFES). 

Com mais de 5.500 servidores ativos em seu quadro de pessoal, a UFRN é 

uma das instituições públicas que mais emprega no Rio Grande do Norte. Segundo 

dados da PROGESP, a UFRN possui em seu quadro de servidores ativos um total 

de 3.198 servidores técnico-administrativos e 2.338 servidores docentes, 

perfazendo, portanto, o total geral de 5.536 servidores ativos, considerando-se os 

dados de agosto de 2016 (UFRN, 2016). 
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5.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O questionário utilizado para levantamento das informações (Anexo A), teve 

como base o Censo Inclusão elaborado pela Prefeitura de São Paulo, a partir da 

autorização pela referida prefeitura. O questionário constituiu-se de 34 questões, 

sendo 24 fechadas (de múltipla escolha e escala) e 10 abertas, afim de 

complementar as informações das questões fechadas. Embora o questionário tenha 

apresentado diversas questões relativas ao perfil, à acessibilidade e a alguns 

programas institucionais da UFRN, é preciso esclarecer que para o alcance dos 

objetivos propostos para esta pesquisa, nos limitamos à análise dos dados 

referentes especificamente ao perfil dos servidores com deficiência. Os dados 

necessários ao alcance desses objetivos são relacionados e discutidos no capítulo 

referente à apresentação e análise dos resultados intitulado de “Perfil dos servidores 

com deficiência da UFRN”. 

Após ser devidamente elaborado pela comissão, o questionário foi 

cadastrado na página do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos 

(SIGRH) e disponibilizado entre os dias 10 de agosto de 2015 à 08 de setembro de 

2015, para ser preenchido voluntariamente, após a leitura da Carta de Apresentação 

(Anexo B), por todos os servidores da UFRN que aceitassem participar da pesquisa. 

A escolha pelo meio de disponibilização do questionário deu-se pelo alcance 

do portal e pela facilidade de acesso pelos servidores da UFRN, que durante o 

período de disponibilização do questionário puderam visualizá-lo na tela inicial da 

página, logo após a inserção do seu login e senha, assegurando dessa forma que 

apenas o próprio servidor tivesse acesso ao questionário. 

O período de disponibilização do questionário foi precedido de uma ampla 

divulgação institucional acerca da importância do seu preenchimento. Foram 

enviados e-mails, distribuídos folders (Anexo C) e disponibilizados anúncios na 

página oficial da instituição (Anexo D), bem como a gravação de um vídeo (Anexo E) 

disponibilizado nas redes sociais da PROGESP, destacando a finalidade do 

questionário e a sua importância para a criação da política de inclusão dos 

servidores no âmbito da UFRN. 
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As informações necessárias para o alcance dos objetivos propostos, que 

não puderam ser obtidas através do Censo Inclusão, foram solicitadas à PROGESP 

e disponibilizadas em um banco de dados complementar. Esses dados 

complementares foram solicitados com vistas à completa caracterização dos 

servidores públicos com deficiência da UFRN. Cumpre destacar que os dados 

coletados foram utilizados apenas neste trabalho e para fins meramente estatísticos, 

sendo assegurado o seu absoluto sigilo. 

 

5.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Participaram do estudo 50 (cinquenta) servidores com deficiência que se 

autodeclararam possuidores de deficiência. No capitulo dos resultados, intitulado 

“Perfil dos servidores com deficiência da UFRN”, fazemos menção à caracterização 

dos mesmos. 

 

5.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DOS DADOS 

 

Antes de iniciar o processo de coleta de dados, o projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRN (CEP), 

em observância à Resolução nº 466/2012. Registrado no CAAE sob o número 

46427115.1.0000.5292 e aprovado através do Parecer nº 1.385.221, de 07 de 

janeiro de 2016. 

Achamos importante esclarecer nos parágrafos seguintes como se deu a 

elaboração do questionário denominado “Censo Inclusão”, cujas respostas 

originaram o banco de dados cedido pela PROGESP para este estudo. 

Considerando que a pesquisa teve como foco colaborar com a construção 

da política de inclusão voltada para servidores com deficiência da UFRN, a proposta 

de investigação foi apresentada à PROGESP, visando levantar informações que a 

equipe de recursos humanos considerasse importantes para o planejamento de 

ações voltadas para às demandas dos servidores com deficiência da instituição. A 



67 
 

ideia foi envolver os setores da PROGESP que trabalham diretamente com a gestão 

desses servidores na construção da política. 

Abraçada pela PROGESP, a ideia foi, em seguida, apresentada à Reitoria 

da UFRN. Cabe ressaltar, que em paralelo já havia uma Portaria de nº 1.850-R, de 

23 de setembro de 2014 (Anexo F), dispondo sobre a Comissão de Criação do 

Programa de Inserção dos Servidores com Deficiência no âmbito da UFRN, do qual 

o pesquisador integrava a referida comissão. Está já vinha discutindo a necessidade 

da caracterização dessa população como aspecto imprescindível para à propositura 

de uma política de inclusão voltada para este segmento. 

Composta por 8 servidores da UFRN, dentre representantes da PROGESP, 

do núcleo de acessibilidade/CAENE e dos servidores com deficiência, a comissão 

criada pela Reitoria se reunia semanalmente afim de elaborar o questionário “Censo 

Inclusão”, visando obter um roteiro com informações precisas sobre o quantitativo e 

localização dos servidores com deficiência da UFRN, bem como obter outros dados 

sobre o perfil desses servidores. 

 

5.6 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados provenientes do questionário aplicado deram origem a um banco 

de dados armazenado em um software específico (planilha editável), com vistas a 

facilitar a análise dos dados e apresentação dos resultados através de recursos 

estatísticos. Neste caso, consideramos os dados globais obtidos em cada item e 

utilizamos a média, a moda e o desvio padrão para a análise descritiva dos 

resultados (MALHOTRA, 2001). 

Os dados foram analisados por meio de distribuição de frequência simples 

(valores absolutos) e relativa (percentual) das respostas dos participantes a todos as 

questões realizadas, mesmo as que foram respondidas em branco. Em alguns 

casos, foi necessária a apresentação dos valores em percentual geral (incluído as 

respostas em branco) e em percentual válido (excluídos as respostas em branco). 

Para melhor compreensão do relatório, os dados estão apresentados em tabelas e 

gráficos. Foram utilizados os programas Microsoft Excel e, ainda, SPSS 22.0. 
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No próximo capítulo, apresentamos os resultados obtidos a partir da análise 

dos dados coletados. Simultaneamente, discutimos esses resultados apoiados na 

literatura especializada. 
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6 PERFIL DOS SERVIDORES COM DEFICIÊNCIA DA UFRN 

 

Neste capítulo apresentamos detalhadamente os resultados obtidos, cujos 

dados foram tratados e analisados estatisticamente por meio de distribuição de 

frequência simples (valores absolutos) e relativa (percentual) das respostas dos 

participantes a todas as questões realizadas, mesmo as que foram respondidas em 

branco. 

Em alguns casos, foi necessário a apresentação dos valores em percentual 

geral (incluído as respostas em branco) e em percentual válido (excluído as 

respostas em branco). Para melhor compreensão do relatório, os dados estão 

apresentados em tabelas e gráficos. Para tanto, utilizamos os programas Microsoft 

Excel e SPSS 22.0. 

Importante destacar, inicialmente, que de um total de 4.929 servidores 

ativos, apenas 741 responderam ao questionário Censo Inclusão. Desses, apenas 

50 declararam possuir algum tipo de deficiência. Dessa forma, para atender à 

finalidade deste estudo, consideramos na análise apenas os dados referentes aos 

50 servidores que de se autodeclaram com deficiência, por serem eles os sujeitos 

desta pesquisa. 

É necessário esclarecer que ao responder o questionário Censo Inclusão o 

servidor se identificou eletronicamente, permitindo ao pesquisador a 

complementação do seu perfil através de outras informações não contempladas no 

questionário inicial. Dessa forma, os resultados aqui apresentados são oriundos de 

dois bancos de dados, sendo um deles proveniente do Censo Inclusão e outro da 

ficha funcional dos servidores que se autodeclararam pessoas com deficiência. 

Ressaltamos que ambos os bancos foram disponibilizados pela PROGESP e 

posteriormente tabulados, tratados e selecionados para atender ao objetivo da 

pesquisa. Os resultados são apresentados nos parágrafos seguintes. 

Preliminarmente, faz-se mister destacar um dado importante sobre o número 

total de servidores com deficiência da UFRN. Constatamos que em um universo de 

5.536 servidores, 50 possuem algum tipo de deficiência, o que corresponde a pouco 

mais de 1% do total de servidores. Esse número é inferior ao determinado no 
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Decreto nº 3.298/1999, que é de 5%, e menor ainda que os 10% correspondentes às 

vagas reservadas para pessoas com deficiência nos concursos públicos da UFRN. 

A Lei nº 8.112/1990 estabelece a obrigatoriedade de se destinar até 20% 

das vagas oferecidas nos concursos públicos às pessoas com deficiência. Esta 

informação merece uma análise mais aprofundada sobre o motivo pelo qual o 

percentual mínimo de servidores com deficiência não é alcançado pela Instituição. 

Talvez seja um indicativo da necessidade da adequação dos editais dos concursos, 

da ampliação da oferta de vagas ou até mesmo da forma como é feito o 

acompanhamento do servidor a partir de sua admissão. 

É necessário esclarecer, contudo, que a realidade da UFRN é similar à 

realidade vivenciada no serviço público em todo o país. Dados da OIT Brasil 

apontaram que, em 2010, a Administração Pública, apesar de ser o maior 

empregador de mão de obra nos municípios brasileiros, não havia nenhuma pessoa 

com deficiência em seu quadro de servidores em cerca de 31% desses municípios 

(OIT, 2012). 

Na descrição das características dos participantes, em linhas gerais, têm-se 

que 56% é do sexo feminino, 20% ocupam cargos de confiança e 96% possui 

Ensino Superior. Com média de idade de 43 anos, 54% ingressou na UFRN em 

2010 ou mais recente, para várias unidades e setores, em que os cargos mais 

preenchidos foram de Professor do Magistério Superior (46%) e Assistente em 

Administração (30%). 

No Gráfico 1, abaixo, observa-se, em valores percentuais, a variável sexo. 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes. 

 

Fonte: Dados da pequisa 
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No Gráfico 1 verificamos que o resultado obtido reflete o cenário nacional 

apontado pelo Censo Demográfico de 2010, segundo o qual, no Brasil, há a 

prevalência de mulheres com deficiência sobre o quantitativo de homens. Conforme 

dispõe a Cartilha do Censo 2010 (BRASIL, 2014, p. 9): 

 

[...] a razão de sexo para a população brasileira foi de 96,0 e para a 
população com deficiência foi de 76,7. Esses valores indicam que, para 
cada 100 mulheres na população total brasileira, existiam 96 homens. Para 
o segmento populacional da pessoa com deficiência, para cada 100 
mulheres existiam 76,7 homens. Esses indicadores refletem o conhecido 
fato de que os homens morrem mais cedo que as mulheres, o que ocorre 
com frequência muito mais alta no segmento das pessoas com deficiência. 

 

Entretanto, essa realidade não se reflete no mercado de trabalho. Sobre a 

relação entre sexo e taxa de atividade, o Censo Demográfico de 2010 apontou que a 

taxa de atividade foi de 60,3% para homens e de 41,7% para mulheres. 

Percebemos, portanto, a prevalência de homens com deficiência no mercado de 

trabalho, em detrimento das mulheres, cuja diferença é de 18,6 pontos percentuais. 

No tocante ao serviço público, cuja forma de admissão é através da aprovação em 

concurso público, não é possível estabelecer preferência por determinado sexo. 

Percebemos, portanto, que a UFRN reflete em seu quadro de servidores o perfil da 

população com deficiência. 

Em relação à idade dos participantes, observamos uma ampla distribuição, 

sendo o mais jovem com 24 anos e o mais idoso com 65 anos, sendo a maior 

incidência de servidores com 49 anos e com idade média de 43 anos, conforme se 

verifica na Tabela 2, abaixo: 

 

Tabela 2 – Idade dos participantes. 

Idade Frequência Percentual 

24 1 2,0 

26 1 2,0 

29 1 2,0 

30 3 6,0 

31 3 6,0 

32 1 2,0 

33 2 4,0 

34 1 2,0 

35 3 6,0 

36 2 4,0 
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38 2 4,0 

39 2 4,0 

41 1 2,0 

42 1 2,0 

43 2 4,0 

44 1 2,0 

46 1 2,0 

47 1 2,0 

48 1 2,0 

49 4 8,0 

50 1 2,0 

51 1 2,0 

53 1 2,0 

54 3 6,0 

55 2 4,0 

56 1 2,0 

57 1 2,0 

58 1 2,0 

60 1 2,0 

61 1 2,0 

62 1 2,0 

63 1 2,0 

65 1 2,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à escolaridade dos participantes, observamos que a quase 

totalidade dos servidores com deficiência, ou seja, 96%, possuem Ensino Superior, e 

4%, ou seja, 2 de um total de 50, possuem Ensino Médio. O resultado é apresentado 

no Gráfico 2, a seguir: 

 

Gráfico 2 – Escolaridade dos participantes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Estamos diante de uma informação bastante interessante, porque o acesso 

de pessoas com deficiência ao ensino superior, apesar da ampliação nos últimos 10 

anos, sempre foi muito diminuto quando comparado às pessoas sem deficiência. Por 
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exemplo, dados do MEC apontam que em 2003 havia 5.078 estudantes com 

deficiência no Ensino Superior. Desse total, 3.705 estavam matriculados em 

instituições da rede privada e 1.373 da rede pública (BRASIL, 2003). 

Em 2010, o número de matrículas saltou para 20.287 matrículas, 

representando um aumento de 933% em dez anos. Desse total, 6.884 estavam na 

rede pública e 13.403 na rede privada (BRASIL, 2012). Dados do IBGE apontam que 

neste mesmo ano 14,2% das pessoas com deficiência possuíam o fundamental 

completo, 17,7%, o médio completo e 6,7% possuíam superior completo. Nestes três 

níveis de escolaridade, a prevalência era de mulheres com deficiência (BRASIL, 

2012). 

Já os dados de 2013, mais recentes, apontam que 29.034 estudantes com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) estão matriculados na Educação 

Superior. Contudo, esse número corresponde a 0,29% do total geral de matrículas. 

No Rio Grande do Norte, o número de matrículas de estudantes com NEE no ensino 

superior foi de 508, sendo 251 na rede pública e 257 na rede privada. Percebe-se 

uma distribuição equilibrada em ambas as redes de ensino. Todavia, é preciso 

destacar que esse número representa apenas 0,34% do total de matrículas no 

estado, o que revela a necessidade ações que facilitem o acesso dessas pessoas 

aos níveis mais elevados de ensino. 

Será possível, contudo, observar nos dados que serão presentados mais a 

frente, que 42,6% dos participantes adquiriu deficiência na idade adulta, contra 

25,5% que possui deficiência desde o nascimento. Essa informação permite-nos 

aferir que quando começaram a apresentar deficiência considerável parcela dos 

participantes estava em idade adulta e poderia, possivelmente, já ter ingressado no 

Ensino Superior. 

Em todo caso, muito válida a descoberta de que 4% dos sujeitos têm apenas 

o Ensino Médio, na medida em que podem ser alvo de políticas visando sua 

formação em áreas de conhecimento necessárias às demandas da instituição. 

Outra descoberta que nos chamou atenção foi a constatação de que 30 

participantes, ou seja, 60% do total, demonstraram interesse em cursar uma pós-

graduação. 
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Neste sentido, Orlando e Caiado (2014) destacam que são poucas as 

pessoas com deficiência que conseguem chegar ao Ensino Superior e menos ainda 

são as que conseguem concluir uma pós-graduação stricto sensu. As autoras 

destacam três fatores que influenciam o desenvolvimento acadêmico e profissional 

dessas pessoas, são eles: a) valorização familiar pelo estudo e pela escolarização; 

b) condescendência da instituição escolar; e c) distribuição do capital cultural 

objetivado através da escrita. 

Entendemos que, se foi constatado que 96% dos servidores com deficiência 

conseguiram concluir o Ensino Superior e 60% possui interesse em cursar uma pós-

graduação, é interessante verificar o motivo pelo qual ainda não o fizeram. Tal fato 

talvez demonstre a necessidade de promoção de acessibilidade ou até mesmo a 

necessidade de estabelecimento de ações afirmativas para facilitar o acesso dessas 

pessoas à pós-graduação. É preciso antes um estudo mais detalhado sobre como a 

qualificação dessas pessoas poderia influenciar positivamente o capital humano 

desta instituição acadêmica. 

No entanto, os desdobramentos da pesquisa empírica, apoiada na literatura 

especializada, já sinalizam que o acesso de pessoas com deficiência no Ensino 

Superior já é uma realidade e refletirá, consequentemente, em um crescente número 

de pessoas com deficiência de formação superior à procura de inserção no mercado 

de trabalho. 

Outro dado válido e que reflete resultados importantes sobre as políticas de 

acesso e permanência no mercado de trabalho, desenvolvidas pelo governo federal 

nos últimos dez anos, diz respeito ao ano de ingresso dos participantes ao quadro 

de servidores da UFRN, conforme detalhado na Tabela 3, abaixo. 

 

Tabela 3 – Ano de ingresso na UFRN. 

Ano de ingresso Frequência Percentual 

1979 1 2,0 

1983 2 4,0 

1993 4 8,0 

1996 2 4,0 

1998 2 4,0 

2002 1 2,0 

2003 1 2,0 

2004 5 10,0 

2006 1 2,0 

2008 1 2,0 



75 
 

2009 3 6,0 

2010 4 8,0 

2011 5 10,0 

2012 7 14,0 

2013 5 10,0 

2014 1 2,0 

2015 5 10,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Essa informação evidencia um maior número de acesso de pessoas com 

deficiência ao serviço público federal a partir de 2010, especialmente após a 

publicação do Decreto nº 7.612/2011 (Plano Viver sem Limite)21. Desde a 

Constituição Federal de 1988 a única forma de ingresso aos quadros permanentes 

de servidores é através de aprovação em concurso público. Os editais da UFRN 

reservam 10% das vagas em todos os cargos para pessoas com deficiência, 

estando, portanto, dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990 e 

Decreto nº 3.298/1999, ou seja, entre 5% e 20%. 

Analisando a Tabela 3, verificamos que mais da metade dos servidores com 

deficiência ingressaram na Instituição nos últimos seis anos. 54% ingressou na 

UFRN a partir de 2010 e 46% a partir de 2011, quando foi publicado o Decreto nº 

7.612/2011. Ademais, constatamos, ainda, que houve um ingresso de 10% apenas 

no ano passado (2015). 

Não obstante o expressivo ingresso de pessoas com deficiência via 

concurso público a partir de 2010, é importante ressaltar, mais uma vez que apenas 

50 servidores, de um total de 4.929, se declararam com deficiência, o que 

corresponde à basicamente 1% do total de servidores da instituição, portanto, muito 

abaixo do que prevê a reserva legal. 

Na Tabela 4 apresentamos o tempo de serviço dos servidores com 

deficiência na UFRN, contado em anos. Ressaltamos que, na contagem, tomamos 

como referência o ano de apresentação dos resultados dessa pesquisa, ou seja, 

2016. A seguir, a Tabela 4: 

                                            
21

 O Plano Viver sem Limite foi lançado em 2011 com o objetivo de implementar novas iniciativas e 
intensificar ações que já era desenvolvidas pelo Estado em benefício das pessoas com deficiência. 
As ações do plano foram desenvolvidas por 15 ministérios e com a participação do CONADE, com as 
contribuições da sociedade civil. O plano envolveu ações articuladas de todos os entes federados e 
estabeleceu metas a serem alcançadas em diversas áreas, entre elas, na educação e no mercado de 
trabalho, tais como o estabelecimento de preferência nas matrículas em programas de formação 
profissional e manutenção de alguns benefícios sociais. 
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Tabela 4 – Tempo de serviço na UFRN (em anos). 

Tempo de serviço (em anos) Frequência Percentual 

37 1 2,0 

33 2 4,0 

23 4 8,0 

20 2 4,0 

18 2 4,0 

14 1 2,0 

13 1 2,0 

12 5 10,0 

10 1 2,0 

8 1 2,0 

7 3 6,0 

6 4 8,0 

5 5 10,0 

4 7 14,0 

3 5 10,0 

2 1 2,0 

1 5 10,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O tempo de serviço possui relação direta com o ano de ingresso do servidor 

na UFRN, de modo que os dados da Tabela 4 coincidem com os dados da Tabela 3. 

Dessa forma, verificamos que 54% dos servidores possui até 6 anos de serviço na 

UFRN e que 46% possui 5 anos ou menos. É visível na tabela a presença de 

servidores com pouco tempo de serviço, que estão, portanto, em início de carreira. É 

preciso desde logo estimular na UFRN uma cultura inclusiva e de respeito às 

diferenças, afim de que esses servidores que estão ingressando na Instituição 

encontrem um ambiente propício para seu crescimento profissional. 

Neste sentido, é importante que a UFRN estimule essa cultura inclusiva já 

no momento em que os servidores são admitidos na instituição. É interessante, por 

exemplo, que os cursos introdutórios de integração ao ambiente universitário, 

trabalhem essa temática e esclareçam aos ingressantes os direitos das pessoas 

com deficiência. 

Na Tabela 5, a seguir, apresentamos detalhadamente a unidade de lotação 

dos participantes, com a sua respectiva incidência e valor percentual. Já na Tabela 

6, logo após, apresentamos o setor específico no qual o servidor está alocado, 

também acompanhado da sua respectiva incidência e valor percentual22. 

                                            
22

 Por unidade de lotação, entende-se como a unidade administrativa à qual o servidor está vinculado. 
Esta unidade, por sua vez, é constituída por vários setores onde os servidores são distribuídos e 
alocados conforme o cargo exercido e a necessidade do respectivo setor. 
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Tabela 5 – Unidade de lotação. 

Unidade de lotação Frequência Percentual 

   

Campus Central 45 40,0 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) 1 2,0 

Centro de Biociências (CB) 1 2,0 

Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) 4 8,0 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA) 8 16,0 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) 4 8,0 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) 3 6,0 

Centro de Educação (CE) 4 8,0 

Centro de Tecnologia (CT) 1 2,0 

Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) 2 4,0 

Escola de Ciência e tecnologia (ECT) 2 4,0 

Editora Universitária da UFRN (EDUFRN) 1 2,0 

Escola de Música da UFRN (EMUFRN) 1 2,0 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 2 4,0 

Instituto de Medicina Tropical (IMT) 1 2,0 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) 1 2,0 

REITORIA 7 14,0 

Superintendência de Comunicação (COMUNICA) 2 4,0 

   

Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) 3 6,0 

   

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí 
(FACISA) 

2 4,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Tabela 6 – Setor de alocação. 

Setor Frequência Percentual 

Administração do CCSA 1 2,0 

Administração do Centro de Educação 1 2,0 

Administração do CERES em Caicó 1 2,0 

Administração do CT 1 2,0 

Biblioteca Central Zila Mamede 1 2,0 

Departamento de Artes 2 4,0 

Departamento de Ciências Administrativas 1 2,0 

Departamento de Ciências Sociais 1 2,0 

Departamento de Comunicação Social 1 2,0 

Departamento de Contabilidade e Finanças 1 2,0 

Departamento de Ecologia 1 2,0 

Departamento de Enfermagem 1 2,0 

Departamento de Estatística 1 2,0 

Departamento de Fisioterapia 1 2,0 

Departamento de Fonoaudiologia 1 2,0 

Departamento de História 2 4,0 

Departamento de Letras 1 2,0 

Departamento de Letras CERES 1 2,0 

Departamento de Matemática 1 2,0 

Departamento de Serviço Social 1 2,0 

Depto. de Análises Clínicas e Toxicológicas 1 2,0 

Depto. de Ciências Sociais e Humanas 1 2,0 

Depto. de Fund. e Políticas da Educação 2 4,0 

Depto. de Linguagem e Lit. Estrangeira Moderna 1 2,0 

Depto de Microbiologia e Parasitologia 1 2,0 
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Depto de Prát. Educacionais e Currículo 1 2,0 

Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor 1 2,0 

Diretoria de Material e Patrimônio 2 4,0 

Editora Universitária 1 2,0 

Escola Agrícola de Jundiaí 2 4,0 

Escola de Ciências e Tecnologia – UAECT 2 4,0 

Escola de Música – UAEM 1 2,0 

Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 2 4,0 

Hospital Universitário Onofre Lopes 2 4,0 

Instituto de Química 2 4,0 

Instituto Metrópole Digital 1 2,0 

Maternidade Escola Januário Cicco 1 2,0 

Pro-Reitoria de Extensão Universitária 1 2,0 

Secretaria de Educação à Distancia 1 2,0 

Superintendência de Comunic. Universitária 2 4,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

É possível observar que a maioria dos servidores que se declararam com 

deficiência estão lotados no Campus Central da UFRN, tendo em vista que se trata 

do campus mais desenvolvido e com maior número de unidades acadêmicas e 

administrativas. A unidade de lotação com maior incidência de servidores com 

deficiência é a Reitoria, com 14% do total, seguida do Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes (CCHLA), com 16% do total. 

É importante esclarecer que o Departamento de Desenvolvimento Pessoal 

(DDP) da UFRN, vinculado à PROGESP, realiza uma entrevista pessoal com todos 

os servidores no momento compreendido entre a nomeação e a posse, a fim de 

conhecer o seu perfil, habilidades e vocação profissional, para, em seguida, 

encaminhá-lo para o setor de alocação conforme necessidade e possibilidade. 

Dessa forma, observa-se que os servidores com deficiência estão bem 

distribuídos em várias unidades e setores acadêmicos e administrativos da UFRN. 

No entanto, é preciso observar a necessidade de garantir a acessibilidade plena em 

todos esses espaços, promovendo a adaptação razoável sempre que necessário. 

No seguimento, a Tabela 7 mostra que metade dos participantes é docente e 

metade é técnico-administrativo em educação. De forma mais detalhada, temos que 

46% dos participantes são professores do magistério superior e 30% ocupam o 

cargo de assistente em administração. O alto índice de professores que se 

denominou pessoa com deficiência talvez seja um indicativo da necessidade de uma 

investigação mais atenta sobre a acessibilidade e as condições de trabalho desses 

docentes ou, ainda, um indício de que a criação do Curso de Letras Libras/Língua 



79 
 

Portuguesa na UFRN e a implantação da disciplina de Libras nos cursos de 

licenciatura desta universidade podem ter ampliado o acesso à carreira de professor 

universitário para docentes surdos. 

 

Tabela 7 – Cargo dos participantes. 

Cargo Frequência Percentual 

Assistente em administração 15 30,0 

Auxiliar de enfermagem 1 2,0 

Enfermeiro-area 3 6,0 

Fisioterapeuta 1 2,0 

Jornalista 1 2,0 

Pedagogo-area 1 2,0 

Professor do magisterio superior 23 46,0 

Professor ens basico tecn tecnologico 1 2,0 

Professor magisterio superior-temporario 1 2,0 

Servente de limpeza 1 2,0 

Tecnico de laboratorio area 1 2,0 

Tecnico em eletrotecnica 1 2,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Plano Viver 

sem Limites – Dec. nº 7.612/2011) estabeleceu a garantia de um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com igualdade de 

oportunidades, influenciando o desenvolvimento e a implantação de educação 

bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva (BRASIL, 2011). 

Nessa perspectiva, o curso de graduação em letras libras como primeira 

língua e língua portuguesa como segunda língua foi criado na UFRN no ano de 

2012, em atendimento à chamada pública do governo federal. Quase que de forma 

simultânea, a partir do ano de 2013, a UFRN ampliou a oferta de componentes 

curriculares da área de conhecimento de libras em seus cursos de licenciatura. A 

disciplina Libras foi implantada em cursos de licenciatura em obediência ao Decreto 

nº 5.626/200523, que legisla sobre a obrigatoriedade de todos os cursos de 

licenciatura adotarem tal disciplina. Essas ações, possivelmente, resultaram num 

maior acesso à carreira docente por pessoas com deficiência. 

Os estudos de Amorim et. al. (2016) apontam a existência, na UFRN, de 

uma crescente oferta de componentes curriculares com foco na deficiência entre os 

                                            
23

 O Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 
2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 
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anos de 1960 e 2015, notadamente nas áreas de educação e libras. Os autores 

atribuem esse crescimento da oferta aos programas relacionados ao Plano Viver 

sem Limite e aos dispositivos normativos informados no parágrafo anterior. 

A seguir, no Gráfico 3, podemos observar que 20% dos participantes 

ocupam algum cargo comissionado ou exercem função de confiança. 

 

Gráfico 3 – Ocupação de cargo comissionado ou função de confiança. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os cargos comissionados e funções de confiança são de livre nomeação e 

exoneração, traduzindo-se em uma faculdade do gestor público para nomear 

pessoas de sua confiança. Contudo, percebe-se que na UFRN esse percentual 

coincide com o percentual máximo das reservas estabelecidas pela Lei nº 

8.112/1990 para ingresso de pessoas com deficiência no serviço público, que é de 

20%. É preciso, porém, em face da impessoalidade, transparência e da eficiência do 

serviço público, estabelecer critérios objetivos para indicação de pessoas para os 

cargos informados. 

Em relação ao tipo de deficiência que os participantes possuem, 

percebemos, ao analisar a Tabela 8, a seguir, que as deficiências com maior 

incidência são as deficiências física (38%), auditiva (20%) e múltipla (12%). 

 

Tabela 8 – Tipo de deficiência. 

 Frequência Percentual 

Deficiência física 19 38,0 

Deficiência auditiva 10 20,0 
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Surdo 0 0 

Cego 0 0 

Baixa visão 2 4,0 

Deficiência intelectual 2 4,0 

Deficiência múltipla 6 12,0 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) 1 2,0 

Outra 22 44,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observamos que 62% das deficiências apontadas são dos sentidos (24%) 

ou da motricidade (38%). Existe ainda a indicação percentual de que 44% dos 

respondentes afirmou possuir deficiência(s) diversa(s) das apontadas no 

questionário, optando por registrar individualmente qual a sua deficiência. Mais à 

frente, no Quadro 1, transcrevemos e analisamos algumas das respostas 

apresentadas. 

No questionário, nota-se que houve a incidência “0” para surdos e cegos. 

Esta observação pode ser problematizada no sentido de que é de conhecimento 

público no âmbito da UFRN a existência de docentes surdos24 e de um servidor 

técnico-administrativo cego, ocupante do cargo de revisor de textos em braile. É 

importante frisar, contudo, que a coleta de dados foi realizada no segundo semestre 

de 2015, momento, portanto, anterior à admissão desses servidores, cujo ingresso 

ocorreu a partir deste ano de 2016. Esses servidores, apesar de não contabilizados 

no questionário, devem ser considerados pela instituição como elemento importante 

para futuras investigações e ações. 

Quando se trata de políticas públicas ou de ações afirmativas, é necessário 

que se estabeleçam critérios técnicos e objetivos para auxiliar na avaliação da 

concessão de benefícios ou para assegurar o exercício de direitos garantidos por lei. 

Neste sentido, para fins de aprovação em concursos públicos, o Decreto nº 

3.298/1999, apresenta as definições de deficiência física, auditiva, visual e mental, 

nos seguintes termos do artigo 4º deste diploma. 

Atualmente, esta avaliação é realizada, na UFRN, por junta médica oficial, 

mediante apresentação de laudo médico pelo candidato. Todavia, entendemos que 

a avaliação deve ir além do modelo médico da deficiência, devendo esta avaliação 

                                            
24

 É de conhecimento público, inclusive, que existem 3 docentes surdos na área de libras, alocados 
no Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE), o qual oferta a disciplina 
“Introdução à Libras” em todas as licenciaturas da UFRN. 
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ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar, nos termos do artigo 2º, § 1º, 

da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)25. 

Os tipos de deficiência identificados na UFRN não refletem, na mesma 

proporção, a incidência na sociedade. Segundo o Censo 2010: 

 

A deficiência visual apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% da 
população brasileira. Em segundo lugar está a deficiência motora, 
ocorrendo em 7% da população, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% 
e da deficiência mental ou intelectual, em 1,40% (BRASIL, 2012. p. 6). 

 

Contudo, o resultado obtido aproxima-se mais dos dados da Relação Anual 

de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho em Emprego (MTE), do 

ano de 2010. Segundo dados daquele ano, de um total de 306.013 pessoas com 

deficiência e reabilitados, empregados e remunerados no Brasil, 166.690 tinham 

deficiência física (54,5%), 68.819 tinham deficiência auditiva (22,5%), 17.710 tinha 

deficiência visual (5,8%), 15.606 tinham deficiência mental ou intelectual (5,1%), 

3.845 tinham deficiência múltipla (1,3%) e 33.343 eram reabilitados (10,9%) 

(BRASIL, 2012). 

A seguir, no Quadro 1, elencamos algumas respostas apresentadas pelos 

servidores que acolheram a opção “outra”, quando questionadas sobre o tipo de 

deficiência. 

 

Quadro 1 – Outro tipo de deficiência não relacionada. 

Amputação da mão direita 

Apresento 4 e 5 quirodactilos da mão e com macrodactilia - cid q681 

Daltonismo (deuteranopia) 

Deficiência de fala. Utilização de prótese junto a corda vocal. 

Deficiência renal crônica 

Deficiência visual, corrigida por órtese. 

Defiencia fisica motora nos membros inferiores 

Dificuldade em ficar longos períodos em pé e caminhar longas distancias devido á 
fratura de fíbula, que necessitou correção cirúrgica e colocação de placa de titânio 
e 06 parafusos. 

                                            
25

 Essa mudança na forma de avaliação exige uma ampla discussão não apenas de natureza 
operacional, mas sobretudo jurídica. Haja vista que o § 2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
estabelece que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Esta avaliação 
se faz necessária por estabelecer parâmetros técnicos e objetivos de avaliação, a fim de evitar 
subjetividades que possam comprometer o exercício de direitos conquistados pelo segmento. 
Contudo, até a apresentação deste trabalho, o Poder Executivo ainda não havia regulamentado esse 
dispositivo legal. 
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Escoliose severa 

Espondilite anquilosante, limitações de movimento e inflamação cronica na coluna 
cervical e quadril. 

Hérnia de disco lombar, que às vezes me impede de sentar ou de ficar em pé 

P ou q?  Pois este item é mais cabivel para outro tipo de deficiencia. Tenho 
neuroma no pé que dificulta o andar qdo em crise.neuroma de morton 

Paralisia do braço esquerdo em razão de avci 

Perdi o baço em um cirurgia (por acidente de carro) isto causa imunodeficiencia, 
plaquetose, imenso cansaço físico e por uma lei muito nova as pessoas que não 
tem baço são consideradas deficientes 

Portadora de prótese total de quadril d + doença reumatológica de caráter 
degenerativo de articulações e ossos. 

Princípio de pãnico, com estímulo à depressão de ordem "bornout". 

Problema cardíaco (substituí a válvula de mitral e implantei um cardiodesfribilador 

Síndrome de asperger 

Sou fibromiálgica, com limitações 

Sou portador de baixa visão moderada 

Sou portadora de baixa acuidade visual no olho direito (20/40) e no olho esquerdo 
tenho acuidade visual 20/20. 

Visão monocular 

Visão monocular - exergo por apenas um olho. 

Visão monocular, cegueira total de um dos olhos 

Visão monocular, meu olho direito tem acuidade visual abaixo de 10%, no 
esquerdo preciso de correção visual para perto de 3,o graus 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No Quadro 1, notamos a existência de dois grupos de respostas, o primeiro 

formado por sujeitos que se referem à deficiência como doenças ou sequelas de 

doenças que geram limitações de ordem física ou psicológica e que, portanto, 

podem afetar a qualidade de vida do servidor; e o segundo formado por sujeitos que 

ao lerem as respostas podem não ter considerado suficientemente descrita a sua 

deficiência. 

Ambos os grupos nos levam ao questionamento acerca do conceito que os 

participantes têm sobre “deficiência”. De fato, trata-se de um conceito múltiplo, 

diverso e já carregado de estigmas. Salta aos olhos certa confusão entre 

“deficiência” e “doença”. Ademais, nota-se que o conceito de deficiência parece 

manter-se prioritariamente no campo apenas biomédico. 

A concepção médica da deficiência estimula a perpetuação do preconceito 

contra pessoas com deficiência, cuja incidência é ainda marcante no mercado de 

trabalho. Para a superação do preconceito é preciso promover, na UFRN, uma 

cultura de respeito à diversidade e valorização das diferenças, assim como alertar 

para a questão de que a deficiência é consequência das barreiras sociais e não um 

estado de saúde da pessoa. 
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Retomamos aqui o conceito de deficiência ancorado no modelo social. Nesta 

perspectiva, a deficiência seria resultado da interação entre uma pessoa com 

impedimento de longo prazo e as possíveis barreiras que possam obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade. A Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e, mais 

recentemente, a Lei Brasileira de Inclusão, consolidaram na legislação essa 

mudança de paradigma sobre a deficiência (BRASIL, 2009; 2011; 2015). 

Ainda no Quadro 1, constatamos a descrição de muitas doenças que geram 

ou poderão gerar incapacidades. Dessa forma, é preciso alertar a instituição para 

realizar um trabalho de vigilância e acompanhamento em relação aos cuidados com 

a saúde do servidor, especialmente em relação à prevenção de doenças 

ocupacionais e acidentes de trabalho. Nesse sentido, o Departamento de 

Assistência ao Servidor (DAS), vinculado à PROGESP, já realiza um trabalho de 

busca e conscientização dos servidores com deficiência quanto à importância da 

realização de exames periódicos e acompanhamento constante. Todavia, é 

necessário ampliar e dar maior visibilidade a essas ações a fim de que elas possam 

ser conhecidas pelos servidores da instituição. 

Sobre quando os participantes adquiriram a deficiência, a Tabela 9, a seguir, 

apresenta os percentuais válidos sobre os dados analisados. 

 

Tabela 9 – Percentual válido em relação à quando adquiriu a deficiência. 

Quando adquiriu Frequência Porcentagem 

1 - no nascimento 12 24,0 

2 - na infância (menor de doze anos) 10 20,0 

3 - na adolescência (entre doze e dezessete anos) 4 8,0 

4 - na idade adulta (entre dezoito e cinquenta e nove 
anos) 

20 40,0 

5 - idoso (a partir de 60 anos) 1 2,0 

 Branco 3 6,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Chama-nos a atenção que 76% dos participantes adquiriram deficiência ao 

longo da vida, e mais de mais de 40% adquiriram a partir da idade adulta. 24% 

possui deficiência congênita e 20% adquiriu na infância. Apenas 8,5% dos 

participantes adquiriu a deficiência na adolescência. Dados do IBGE, do ano 2000, 



85 
 

apontam que mais da metade das pessoas com deficiência (56,6%) a adquiriu ao 

longo da vida. 

A Tabela 10, por outro lado, mostra a causa da deficiência, conforme 

verificamos a seguir: 

 

Tabela 10 – Percentual válido em relação à causa da deficiência. 

Qual a origem  Frequência Porcentagem 

1 – genética 7 14,0 

2 – hereditária 6 12,0 

3 – doença 8 16,0 

4 – acidente 11 22,0 

5 – desconhecida 14 28,0 

Branco 4 8,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebemos que 22% das deficiências são decorrentes de acidentes e 28% 

(o maior percentual) é de causa desconhecida. A causa genética ou hereditária está 

presente em 26% dos casos. Os dados da FEBRABAN, em 2006, apontam que 

77,7% das pessoas com deficiência física adquiriu a deficiência ao longo da vida, 

devido principalmente a acidentes de trânsito ou causados por armas de fogo 

(FEBRABAN, 2006). Dentre os participantes, verificamos que 38% das causas estão 

associadas a doenças ou acidentes, motivo pelo qual se torna interessante 

intensificar as ações do DAS voltadas para a saúde e para a segurança do trabalho. 

Na relação da deficiência e o trabalho na UFRN, observa-se, na Tabela 11, 

que a maioria, 68%, adquiriu a deficiência antes de ingressar na universidade. 

Contudo, apesar de terem adquirido deficiência antes do ingresso na UFRN, 

percebemos que metade dessas pessoas não se beneficiou do sistema de cotas 

para ingressar na instituição, conforme Tabela 11, abaixo. 

 

Tabela 11 – A deficiência e o trabalho na UFRN. 

 Frequência Porcentagem 

Adquiriu a deficiência antes de ingressar na UFRN 34 68,0 

Ao prestar concurso público para a UFRN, optou pelas vagas 
destinadas às pessoas com deficiência 

16 32,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 



86 
 

Os dados demonstram que apesar de serem pessoas com deficiência, esses 

profissionais optaram por não se beneficiarem da reserva de vagas em concursos 

públicos, o que destoa do que afirma alguns autores. Garcia (2014), por exemplo, 

destaca que alguns grupos populacionais reivindica para si o direito de serem 

reconhecidos como pessoas com deficiência justamente para usufruírem dos 

benefícios legais. No caso específico da UFRN alguns servidores conseguiram 

ingressar na instituição sem o benefício do sistema de cotas. 

Leite (2014) apresenta uma importante questão sobre a política de cotas no 

serviço público enquanto ação afirmativa constitucionalmente reconhecida. Para o 

autor, a dificuldade na obtenção de emprego no setor público está relacionada com 

a defasagem do sistema educacional. É preciso, antes de assegurar o direito ao 

trabalho, viabilizar o acesso dessas pessoas a uma educação inclusiva de 

qualidade, de modo que elas possuam, de fato, liberdade de ofício ou profissão. É 

preciso igualmente pensar no atual modelo da educação inclusiva enquanto 

pressuposto para a autonomia individual e integração da pessoa ao mercado de 

trabalho. Conclui-se, portanto, que os servidores que não optaram pela reserva de 

vagas tiveram uma educação de base de boa qualidade. 

Nesse sentido, Leite (2014, p. 217) destaca que as desigualdades no 

sistema de ensino refletem nas aprovações nos concursos públicos. O autor defende 

que “a concorrência entre pessoas com deficiência e aquelas que não apresentam 

essa singularidade pode revelar-se desleal. No limite, teríamos um mercado de 

trabalho, inclusive no âmbito da Administração Pública, com nítido caráter 

excludente”. De fato, essa é a realidade que temos nos dias de hoje, um mercado 

altamente excludente, tanto no setor público quanto no setor privado. 

No que se refere aos recursos de locomoção, a maioria dos participantes 

(82%) anda sem ajuda. Sobre a situação de tratamento ou reabilitação, 48% 

informou que realiza, conforme visualizamos na Tabela 12 abaixo. 

 

Tabela 12 – Recursos de locomoção e situação de tratamento. 

Locomoção Frequência Porcentagem 

Anda com a ajuda de terceiros 0 0 

Cão-guia 0 0 

Cadeira de rodas 1 2,0 

Prótese / bengala / muleta / andador 2 4,0 

Anda sem ajuda 41 82,0 



87 
 

   

Realiza tratamento, acompanhamento ou 
reabilitação relacionados à deficiência 

Frequência Porcentagem 

1 - sim 24 48,0 

2 - não 22 44,0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Apesar de que a maioria dos servidores se locomove sem ajuda de terceiros, 

é preciso assegurar a independência e autonomia plena desses servidores em todos 

os espaços da UFRN. Para tanto, é preciso promover a acessibilidade através da 

superação (e, quando possível, a eliminação) das barreiras arquitetônicas existentes 

neste espaço. Neste sentido, Santiago (2011, p. 6) assevera que 

 

A acessibilidade física é hoje uma necessidade básica para que todas as 
pessoas, independentemente de suas habilidades, possam desenvolver 
atividades da vida cotidiana com autonomia e mobilidade, bem como 
usufruir dos espaços com segurança e comodidade. O aspecto importante 
da acessibilidade física é ser um facilitador da inclusão das pessoas com 
deficiência. 

 

As normas de acessibilidade e o desenho universal devem ser adotados em 

todos os projetos para novas edificações. Quando não for possível a acessibilidade 

plena, em edificações já construídas, faz-se necessário a adaptação razoável do 

espaço, a fim de adequá-lo ao disposto no Decreto nº 5.296/2004 e NBR 9050 

(GUGEL, 2014; BEZERRA, 2014). 

O Quadro 2, a seguir, apresenta algumas respostas apresentadas pelos 

servidores com deficiência quando inquiridos sobre a realização eventual de 

tratamentos ou acompanhamentos devido à deficiência. 

 

Quadro 2 – Outros tratamentos, acompanhamentos realizados. 

Acompanhamento com nutricionista, endocrinologista e osteopata 

Acompanhamento de fisioterapeuta 

Atividades aquáticas. 

Esportes aquáticos e fisioterapias. 

Fisioterapia - p/ amenizar as dores provocadas pela condromalacia patelar, que 
atualmente me impede de subir escadas e caminhar normalmente. 

Fisioterapia e natação. Essas atividades existiam na ufrn até o semestre passado mas 
foram extintas pois a equipe ficou sem sala. O projeto agora está parado, prejudicando 
bastante os usuários. 

Fonoaudiologia 
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Hidroterapia em piscina aquecida 

Medicação, caminhadas e atividade física em academia (musculação) 

Necessito de tratamento de reabilitação para minimizar as dores na coluna e evitar a 
progressão da escoliose. 

Pilates e atividades aquaticas 

Preciso trocar a prótese da garganta e fazer fonoterapia 

Um tratamento com um ortopedista, o que tem sido dificil para o meu caso, mas creio 
quie encontrei. È uma doença evolutiva, o neuroma, adquiri ha 21 anos atrás e era 
lento, sem incomodo, acreditava-se ser outra coisa. Ja faz anos que procuro a melhora 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação aos tratamentos ou acompanhamentos realizados devido à 

deficiência, as respostas apresentadas demonstram que as atividades voltadas para 

o trabalho de cunho corporal são referidas como necessárias. Algumas destas 

atividades já são oferecidas gratuitamente pela PROGESP aos seus servidores, tais 

como acompanhamento nutricional e realização de atividades físicas, tais como 

musculação, natação e hidroginástica. Seria importante, contudo, uma maior 

divulgação dessas atividades junto aos servidores com deficiência, pois talvez esses 

programas não estejam alcançando o público-alvo esperado. 

Dentre as atividades culturais mais realizadas, cinema (70%), música (56%) 

e teatro (38%) foram as mais frequentes, apesar de 20% não realizar nenhuma 

atividade cultural (tendo entre eles 40% que não tem interesse). Entre as atividades 

esportivas, modalidades individuais (tais como natação e musculação) e sociais (tais 

como caminhada e ciclismo) foram as mais citadas, com 40% e 22%, 

respectivamente. Dentre os 36% que não frequentam atividades físicas, 77,7% não 

o fazem por falta de interesse, conforme podemos observar na Tabela 13, a seguir. 

 

Tabela 13 – Atividades culturais e esportivas realizadas. 

Atividades culturais que acompanha/frequenta Frequência Porcentagem 

Teatro 19 38,0 

Música 28 56,0 

Dança 10 20,0 

Exposição 15 30,0 

Cinema 35 70,0 

Outra (s) 5 10,0 

Nenhuma 10 20,0 

   

Motivo (s) para não frequentar nenhuma 
atividade cultural Frequência Porcentagem 

Falta de acessibilidade (audiodescrição, 
intérprete, guia-intérprete 

1 10,0 

Falta de recursos financeiros 1 10,0 
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Falta de transporte adaptado 0 0 

Ruas e calçadas impróprias 1 10,0 

Não tem interesse 4 40,0 

Outro (s) motivo (s) 6 60,0 

   

Atividades físicas/esportivas que pratica Frequência Porcentagem 

Modalidades individuais (natação, musculação, 
outras) 

20 40,0 

Modalidades coletivas (futebol, voleibol, outras) 1 2,0 

Modalidades sociais (caminhada, ciclismo, 
outras) 

11 22,0 

Esportes de alto rendimento 0 0 

Lazer e recreação 6 12,0 

Nenhuma 18 36,0 

   

Motivo (s) para não frequentar nenhuma 
atividade física/esportiva Frequência Porcentagem 

Falta de acessibilidade (equipamentos 
adaptados, intérprete) 

2 11,1 

Falta de recursos financeiros 1 5,5 

Falta de transporte adaptado 0 0 

Ruas e calçadas impróprias 1 5,5 

Não tem interesse 3 16,6 

Outro (s) motivo (s) 14 77,7% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As motivações para não participação em atividades culturais ou artísticas 

dizem respeito, também, às questões de acessibilidade, demandando, conforme o 

caso, a necessidade de adaptação razoável. 

O acesso à participação cultural, de recreação e lazer, está assegurado no 

artigo 30 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, assim como o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer estão 

assegurados no artigo 42, da Lei Brasileira de Inclusão, que prevê ainda, no artigo 

seguinte, que o poder público deve promover a participação da pessoa com 

deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, 

com vistas ao seu protagonismo. 

Conrado (2012, p. 200) destaca que “Na história recente o esporte surgiu 

como uma das mais importantes ferramentas de inclusão social para o segmento 

das pessoas com deficiência”. Para o autor, o esporte é fundamental na quebra de 

diversos paradigmas, na medida em que demonstra, de forma inequívoca, a 

potencialidade da pessoa com deficiência. 
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Em relação às ações do Programa de Qualidade de Vida “Viver em 

Harmonia”26, apenas 10% informou participar das ações de atividade física, 

desportivas e de lazer e 10% indicou participar do Programa de capacitação e 

aperfeiçoamento. Nisso, 72% relatou não participar de nenhuma ação do programa 

tendo como principal justificativa não dispor de tempo livre (44%) e não conhecer o 

programa (27,7%), conforme pode ser observado no seguimento. 

 

Tabela 14 – Programa Viver em Harmonia. 

Ações que participa Frequência Porcentagem 

Práticas de relaxamento 1 2 

Projeto de atenção fisioterapêutica à saúde do 
servidor 

2 4 

Atividades físicas, desportivas e de lazer 5 10,0 

Projeto por amor à vida 0 0 

Projeto gestante ativa bebê saudável 0 0 

Programa de orientação nutricional - pronutri 0 0 

Programa de saúde bucal - prosab 0 0 

Aula de canto para servidores 0 0 

Programa de capacitação e aperfeiçoamento 5 10,0 

Vida com maturidade 0 0 

Outra(s) 1 2,0 

Não participo de nenhuma ação do programa 36 72,0 

   

Motivo(s) para não participar de nenhuma ação 
do programa viver em harmonia 

Frequência Porcentagem 

Não tenho interesse 6 16,6 

Não disponho de tempo livre no horário em 16 44,4 

O programa não possui os recursos ou instrumentos 3 8,3 

Não conheço o programa 10 27,7 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A Tabela 14 demonstra que quase 30% dos participantes desconhecem o 

Programa Viver em Harmonia, o que revela a existência de possível falha na 

divulgação deste programa junto aos servidores que se consideram com deficiência, 

ensejando a adoção de novas estratégias com maior alcance e divulgação junto à 

comunidade acadêmica. 

Diante desses resultados abre-se uma discussão acerca da necessidade de 

aperfeiçoamento e expansão da política de inclusão na UFRN, visto que cerca de 

                                            
26

 O Programa Viver em Harmonia foi criado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN no 
ano de 2013, e tem como principal função a promoção de um estilo de vida saudável entre os 
servidores a UFRN, por meio de ações que buscam proporcionar bem-estar no ambiente de trabalho 
(UFRN, 2013). 



91 
 

1% dos servidores da instituição se autodeclararam possuidores de algum tipo de 

deficiência. 

Considerando-se que o número de servidores e estudantes com deficiência 

tem aumentado a cada ano, torna-se necessária a promoção de ações institucionais 

com vistas à formação de uma cultura inclusiva, baseada no respeito às diferenças e 

valorização da diversidade humana. 

Neste sentido está o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN 

(2010-2019), cujo capítulo 8, destinado ao “atendimento às pessoas com 

necessidades educacionais especiais” estabelece nove diretrizes gerais para as 

ações institucionais voltadas para a promoção da inclusão no ambiente universitário. 

 

Eliminar toda e qualquer forma de barreira [...] tem sido uma ação 
permanente [...] em prol da criação de uma cultura de respeito à 
diversidade, garantindo as condições de acessibilidade, de tecnologias 
apropriadas e de recursos humanos qualificados (UFRN, 2010, p. 70). 

 

Para tanto, propõe-se a institucionalização de uma política que cinja todos 

os segmentos representativos da comunidade acadêmica, quais sejam: os 

discentes, os docentes e os técnico-administrativos, e que alcance todos os eixos de 

atuação institucional. 

Neste sentido, Silva (2013) advoga ser necessário inserir efetivamente a 

pessoa com deficiência na sociedade, fornecendo os instrumentos necessários para 

que ela realize todos os papéis ocupacionais que desejar. A universidade, enquanto 

ferramenta fundamental para o combate à pobreza e promoção do desenvolvimento 

econômico e social, traduz-se em um ambiente profícuo à propagação desse ideal. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, embora o processo de inclusão de servidores com deficiência 

na UFRN ainda apresente números pequenos, especialmente no que se refere ao 

quantitativo desses servidores, inúmeros são os desafios que precisam ser 

superados. Ao final deste estudo, devemos reconhecer que a UFRN está dando os 

primeiros passos no caminho certo para a promoção da inclusão. Contudo, é preciso 

persistir no desenvolvimento de uma cultura que valorize e respeite as diferenças, 

pois diversas são as demandas desses servidores, cada um com uma 

particularidade que o torna ímpar e que deve ser observada no momento da 

elaboração das políticas institucionais. 

A atual conjuntura capitalista descortina um ambiente de trabalho marcado 

pela alta competitividade e pela exclusão social (ANTUNES, 1995, 2002; 

ALBORNOZ, 2000; OLIVEIRA, 2003). Paradoxalmente, à medida que cresce a 

demanda do mercado por profissionais polivalentes, surge no cenário global uma 

mão de obra composta por profissionais que possuem alguma forma de limitação 

(HIRATA, 1994; MARTINS, 2015; MAZZOTA, 1993; SASSAKI, 2010). Esta mão de 

obra, apesar da limitação e com o auxílio das políticas públicas, está cada vez mais 

especializada e busca conquistar seu lugar no mercado de trabalho, inclusive no 

setor público (CARVALHO-FREITAS, 2007). 

As pessoas com deficiência protagonizaram importantes movimentos 

políticos desde a década de 1980 e passaram a ser ouvidas e ocupar espaços antes 

restritos às pessoas ditas normais. Importantes conquistas legais foram decorrência 

desse movimento, tais como a Constituição Federal e a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como diversas normas 

infraconstitucionais (LANNA JUNIOR, 2010). 

Foi nesse contexto que se inseriu esse trabalho, cujo objetivo geral foi traçar 

o perfil dos servidores públicos com deficiência da UFRN, com vistas a contribuir, 

com subsídios, para a construção da política de inclusão desses servidores na 

referida instituição. Para tanto, empreendemos uma pesquisa exploratória e 

descritiva, de abordagem quantitativa, cujos alcances dos objetivos propostos 
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permitiu o desenvolvimento da presente dissertação de mestrado, a qual está 

estruturada em cinco capítulos, incluindo essas considerações finais. 

Na introdução, contextualizamos a temática abordada, justificando a 

motivação pessoal e a relevância social e acadêmica da pesquisa considerando o 

que dizem os estudiosos da área. 

No segundo capítulo, apresentamos o resultado do levantamento das 

pesquisas sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, 

depositadas em repositórios científicos especializadas. 

No terceiro capítulo, ancorado nos ensinamentos de Arendt (2007), Marx 

(1977), Antunes (1995; 2002), Albornoz (2000), Oliveira (2003), Martins (2015), 

Maior (2000) e Mazzota (1996), dentre outros, percorremos o caminho sobre a 

evolução histórica do trabalho desde a antiguidade até a atual estrutura do sistema 

de produção capitalista. Neste caminho, tratamos de fazer uma ponte entre a 

realidade enfrentada pela pessoa com deficiência em cada momento histórico 

considerado e a realidade vivenciada pelo mercado de trabalho. No final do capítulo, 

ancorados em Lanna Junior (2010), apresentamos a organização do movimento 

político protagonizado pelas pessoas com deficiência a partir do final da década de 

1970 e a sua importância para a conquista de direitos até então negados pelo 

Estado. Esse estudo foi necessário para entendermos como chegamos até a atual 

realidade excludente do sistema capitalista, ainda que estejamos vivenciando 

períodos de expressivo progresso no que diz respeito à inclusão de pessoas com 

deficiência. 

Já no quarto capítulo, empreendemos um estudo acerca dos preceitos 

jurídicos que tutelam os direitos das pessoas com deficiência, demonstrando por que 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

considerada um divisor de águas na luta pela efetiva inclusão desse segmento. 

Destacamos ainda a ruptura com o paradigma do modelo biomédico de deficiência 

em face do modelo social. Discorremos sobre diversos dispositivos legais, 

especialmente aqueles voltados para a redução do preconceito, promoção da 

acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho nos setores privado e público. 

Imperioso se faz destacar as inovações trazidas Lei Brasileira de Inclusão, a qual 

incorporou os preceitos da Convenção Internacional e inovou em diversos aspectos, 

a exemplo da criminalização da discriminação em razão de deficiência. Também 
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tratamos da acessibilidade razoável e de outros importantes temas relacionados à 

inclusão de pessoas com deficiência. Neste capítulo, nos referenciamos em Lafer 

(2006), Fonseca (2012), Araújo (2012), Piovesan (2012), Barcellos e Campante 

(2012), Bezerra (2014), Bahia (2006), Caldas (2014), Gugel (2012) e Leite (2014), 

dentre outros. 

No quinto capítulo apresentamos o percurso metodológico adotado para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, apresentamos a tipologia e o lócus da 

pesquisa, bem como dos instrumentos utilizados e dos procedimentos de coleta e 

análise dos dados. 

Destinamos o sexto capítulo à apresentação dos resultados da análise dos 

dados empíricos, demonstrando, neste momento, o perfil dos servidores públicos 

com deficiência da UFRN que responderam ao questionário Censo Inclusão. Com 

relação aos resultados empíricos, nosso estudo identificou que o servidor com 

deficiência padrão da UFRN é do sexo feminino, possui média de 43 anos, tem 

formação de nível superior, exerce o cargo de professor do ensino superior e está 

lotado no CCHLA e Reitoria, tendo adquirido a deficiência antes de ingressar na 

instituição. 

Os resultados obtidos foram confrontados com outros estudos e analisados 

de forma crítica. Sempre que possível, apresentamo-los de forma dialógica com a 

teoria. Além de estatísticas oficiais, tais como RAIS, IBGE e FEBRABAN, nos 

ancoramos nos escritos de Orlando e Caiado (2014), Amorim et. al. (2016), Garcia 

(2014), Leite (2014), Santiago (2014), Bezerra (2014), Gugel (2014), Conrado (2012) 

e Silva (2013), dentre outros. 

Verificamos que os servidores com deficiência estão bem distribuídos em 

diversos setores e unidades administrativas e acadêmicas da UFRN, o que 

demonstra a necessidade em garantir a acessibilidade em toda a instituição. Apesar 

dos dados não apontar a existência de surdos ou cegos entre os servidores da 

instituição, é de conhecimento público a existência desses profissionais no quadro 

de servidores da UFRN, cuja admissão ocorreu em momento posterior à coleta dos 

dados. Contudo, para que esses servidores possam ter acesso a todos os recursos 

disponibilizados pela instituição, é preciso que os sites oficiais e os sistemas 

integrados sejam acessíveis, ou seja, é preciso romper barreiras de comunicação. 
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Verificamos, ainda, a existência de certa confusão conceitual entre os 

servidores da universidade sobre o que vem a ser a deficiência. Parcela 

considerável de participantes confunde deficiência com doença, o que demonstra a 

existência de resquícios da concepção biomédica de deficiência, já superada pela 

legislação e pela maioria da sociedade. Essa constatação, assim como outras 

identificadas na pesquisa, demanda a realização de capacitação e promoção de 

cursos sobre a temática estudada, com vistas ao rompimento de barreiras 

atitudinais. 

Sugerimos que desde o momento da sua admissão, os servidores participem 

de um curso introdutório semelhante ao já existente na instituição, em que seja 

trabalhado o conhecimento sobre a deficiência e as diversas formas de superação. 

Ademais, sugerimos que os cursos de capacitação sejam precedidos de ampla 

divulgação perante a comunidade acadêmica e dotados de acessibilidade em todas 

as suas etapas, desde a sua concepção. 

Com base nos dados analisados e nos resultados obtidos, podemos propor 

alguns caminhos para o desenvolvimento de uma política de inclusão de servidores 

com deficiência na UFRN, que se constitua em importante medida para a efetivação 

dos direitos desses servidores. 

Em relação aos concursos públicos realizados pela UFRN, identificamos que 

os editais da instituição resevam 10% das vagas para todos os cargos com mais de 

cinco vagas abertas no momento da sua publicação. Sugerimos que esse percentual 

seja elevado para 20%, tal como previsto na Lei nº 8.112/1990, com vistas a 

viabilizar maior alcance da finalidade da lei e uma maior inserção de pessoas com 

deficiência no serviço público, haja vista que apesar do percentual atual somente 1% 

dos servidores da UFRN possui algum tipo de deficiência. 

Além das sugestões já citadas neste capítulo e no anterior, sugerimos a 

ampliação e consolidação do Núcleo de Acessibilidade da UFRN, conhecido e 

intitulado de Comissão Permanente de Apoio ao Estudante com Necessidade 

Educacional Especial – CAENE, tendo em vista que se trata da unidade-referência 

em inclusão e acessibilidade no âmbito da instituição. Além das demandas 

estudantis já existentes, o núcleo de acessibilidade passaria a acompanhar também 

a política de inclusão de servidores com deficiência da UFRN. 
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É importante que no núcleo de acessibilidade haja uma equipe 

multiprofissional destinada a atender os servidores e assessorá-los nas mais 

diversas áreas, não penas profissional, mas também pessoal, financeira, familiar, 

jurídica, dentre outras. Para tanto, a equipe multiprofissional deverá ser composta 

por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, programadores visuais, 

assistentes sociais, advogados, educadores físicos, entre outros. 

Vale destacar a importância da comissão criada pela Reitoria através da 

Portaria nº 1.850-R, com vistas à criação do Programa de Inserção de Servidores 

com Deficiência no âmbito da UFRN. Espera-se que os trabalhos desenvolvidos por 

esta comissão, resultem na elaboração da política de inclusão da UFRN. 

Outro fator a ser considerado é que a acessibilidade física e arquitetônica é 

algo que ainda precisa ser conquistado, assim como a acessibilidade 

comunicacional e informativa. Para tanto, recomenda-se a adoção do desenho 

universal em todas as edificações, programas e ações que vierem a ser criados, 

assim como a análise da necessidade de adaptação razoável em algumas 

edificações já construídas. 

É importante destacar a necessidade de um olhar mais aprofundado em 

relação aos servidores que não possuem deficiência, mas sim alguma doença, 

conforme identificamos na análise dos dados no capítulo anterior, tendo em vista 

que esta doença pode vir a influir diretamente na qualidade de vida e no 

desempenho profissional desses servidores. 

Dessa forma, é preciso alertar a instituição para realizar um trabalho de 

vigilância e acompanhamento e conscientização em relação aos cuidados com a 

saúde do servidor, especialmente em relação à prevenção de doenças ocupacionais 

e acidentes de trabalho. Nesse sentido, tanto a PROGESP, através do “Programa 

Viver em Harmonia”, quanto o DAS, já realizam um trabalho voltado para a 

promoção da saúde. Todavia, é necessário ampliar e dar maior visibilidade a essas 

ações a fim de que elas possam ser conhecidas pelos servidores da instituição. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, nos deparamos com algumas 

limitações que culminaram na mudança metodológica do trabalho. Inicialmente, a 

pesquisa foi pensada para ter uma abordagem precipuamente qualitativa, cujos 

dados seriam obtidos a partir da aplicação de uma entrevista individual com alguns 
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servidores que se declararam com deficiência. Contudo, tivemos que mudar a 

abordagem devido à limitação de tempo, o afastamento do orientador para 

realização de pós-doutorado e à impossibilidade do pesquisador se afastar 

completamente de suas atividades profissionais. 

Entretanto, não obstante o alcance dos objetivos propostos, o estudo não se 

esgota nesta dissertação, tendo em vista que se trata apenas de um panorama 

inicial que demanda a necessidade de se encontrar outras estratégias para a 

realização de um levantamento ainda mais preciso sobre os servidores públicos com 

deficiência. 

Os resultados deste trabalho serão disponibilizados para a PROGESP e 

para o Núcleo de Acessibilidade/CAENE tão logo seja possível, a fim de que essas 

unidades possam formar e manter atualizado um banco de dados de todos os 

servidores com deficiência da instituição, devendo o mesmo ser atualizado 

periodicamente conforme necessidade da UFRN. 

Apesar das importantes conquistas dos últimos anos, ainda é preciso 

prosseguir lutando para assegurar a consolidação dos direitos conquistados e 

rompimento de barreiras que obstacularizam a inserção das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho. 

Urge necessário tornar a universidade um ambiente efetivamente inclusivo 

não apenas para os seus servidores, mas para todos aqueles que com ela interajam. 

Estamos agora em face da concepção emancipatória da pessoa com deficiência, 

sendo fundamental, neste caso, o empoderamento dessas pessoas. Torna-se 

relevante, portanto, a manutenção do protagonismo já vivenciado por elas em 

momentos anteriores, a fim de torná-las sujeitos participativos na elaboração, 

implementação e monitoramento de políticas de seu interesse. 
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APÊNDICE A – Carta de Anuência 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Por ter sido informada verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia da pesquisa intitulada “Caracterização e Condições de Trabalho sob a 

Ótica dos Servidores com Deficiência na UFRN”, coordenada pelo Prof. Dr. 

Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo, concordo em autorizar a realização das 

etapas de levantamento e coleta de dados nesta Instituição que represento. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima 

citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

O descumprimento destes condicionamentos assegura-me o direito de retirar 

a minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

 

Natal, 12 de junho de 2015. 

 

 

__________________________________________ 

MIRIAN DANTAS DOS SANTOS 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFRN 
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APÊNDICE B – Termo de Confidencialidade 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Mediante este termo eu, Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo e 

meu orientando Bráulio Caio Ferreira da Costa, comprometemo-nos a guardar sigilo 

absoluto sobre os dados coletados na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada 

“Caracterização e Condições de Trabalho sob a Ótica dos Servidores com 

Deficiência na UFRN”, durante e após a conclusão da mesma. 

Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para 

a execução do projeto em questão. 

Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas 

de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que 

possam identificar os participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Natal, 12 de junho de 2015. 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo 

Pesquisador Responsável/Orientador 

 

________________________________________________ 

Bráulio Caio Ferreira da Costa 

Orientando 
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ANEXO A – Questionário Censo Inclusão 

 

1. Qual(is) tipo(s) de deficiência(s) você possui? 

a) (   ) Dificuldade total/parcial para movimentar pernas 

b) (   ) Dificuldade total/parcial para movimentar braços 

c) (   ) Dificuldade total/parcial para movimentar pernas e braços 

d) (   ) Amputação de um membro ou parte de um membro 

e) (   ) Deficiência acentuada no crescimento (nanismo) 

f) (   ) Deficiência acentuada no crescimento (gigantismo) 

g) (   ) Autismo 

h) (   ) Deficiência intelectual 

i) (   ) Surdocegueira 

j) (   ) Não ouve absolutamente nada (surdo) 

k) (   ) Ouve com dificuldade, mesmo com o uso de aparelho auditivo 

l) (   ) Ouve sem dificuldade com o uso de aparelho auditivo 

m) (   ) Não enxerga absolutamente nada (cego) 

n) (   ) Não enxerga nada, possuindo apenas percepção de luz 

o) (   ) Enxerga com grande dificuldade, mesmo com auxílios ópticos 

p) (   ) Possuo outro tipo de deficiência não relacionada acima 

q) (   ) Não possuo nenhuma deficiência (Caso esta alternativa seja escolhida, 

pedimos para não continuar o questionário. Obrigado pela sua participação!). 

2. Caso você tenha escolhido a alternativa P na questão anterior, pedimos que você 

relacione qual a sua deficiência. (Deixar espaço para o servidor escrever a 

resposta). 

3. Quando você adquiriu a deficiência? 

a) (   ) No nascimento 

b) (   ) Na infância (menor de doze anos) 
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c) (   ) Na adolescência (entre doze e dezessete anos) 

d) (   ) Na idade adulta (entre dezoito e cinquenta e nove anos) 

e) (   ) Idoso (a partir de 60 anos) 

4. Você adquiriu a deficiência antes de ingressar na UFRN? 

a) Sim (Caso esta alternativa seja escolhida, pedimos para não responder a 

questão 7) 

b) Não (Caso esta alternativa seja escolhida, pedimos para não responder a 

questão 6) 

5. Ao prestar concurso público para a UFRN, você optou pelas vagas destinadas às 

pessoas com deficiência? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não 

6. Como você avalia o início do desempenho de suas atividades profissionais na 

UFRN? (apenas para quem respondeu “Sim” na questão 4). 

a) (   ) Fui acolhido(a) e tive facilidade em me integrar à equipe de trabalho 

b) (   ) Fui acolhido(a), mas tive dificuldade em me integrar à equipe de trabalho 

c) (   ) Não fui acolhido(a), mas consegui me integrar à equipe de trabalho 

d) (   ) Não fui acolhido(a) e não consegui me integrar à equipe de trabalho 

7. Como você avalia o seu retornou ao trabalho, após ter adquirido a deficiência? 

(apenas para quem respondeu “Não” na questão 4). 

a) (   ) Fui acolhido(a) e tive facilidade em me integrar à equipe de trabalho 

b) (   ) Fui acolhido(a), mas tive dificuldade em me integrar à equipe de trabalho 

c) (   ) Não fui acolhido(a), mas consegui me integrar à equipe de trabalho 

d) (   ) Não fui acolhido(a) e não consegui me integrar à equipe de trabalho 

8. Qual a causa da sua deficiência? 

a) (   ) Genética 

b) (   ) Hereditária 
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c) (   ) Doença 

d) (   ) Acidente 

e) (   ) Desconhecida 

9. Você está matriculado em algum curso superior? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não (Caso esta alternativa seja escolhida, pedimos para não responder a 

questão 10) 

10. Qual o tipo de instituição de ensino superior que você está matriculado? (apenas 

para quem respondeu “Sim” na questão anterior). 

a) (   ) Pública (UFRN) 

b) (   ) Pública (outras) 

c) (   ) Privada 

11. Você tem interesse em cursar uma pós-graduação? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não 

12. Qual(is) a(s) principal(is) dificuldade(s) existentes em seu setor de trabalho? 

(PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Acessibilidade física 

b) (   ) Comunicação 

c) (   ) Relacionamento com a chefia 

d) (   ) Relacionamento com os colegas 

e) (   ) Preconceito 

f) (   ) Instrumental de trabalho adaptado 

g) (   ) Outro(s) 

h) (   ) Não há dificuldade em meu setor de trabalho 

13. Caso você tenha escolhido a alternativa G na questão anterior, pedimos que 

você relacione qual(is) a(s) dificuldade(s) existente(s) em seu setor de trabalho que 
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não foi(ram) relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço para o servidor 

escrever a resposta). 

14. Qual(is) dos recursos a seguir é(são) oferecido(s) no seu setor de trabalho? 

(PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Acessibilidade física 

b) (   ) Mobiliário adaptado 

c) (   ) Intérprete de libras 

d) (   ) Microfone FM/Loop 

e) (   ) Software de voz 

f) (   ) Material em braile 

g) (   ) Material com fonte ampliada 

h) (   ) Guia-intéprete 

i) (   ) Outro(s) 

j) (   ) Desconheço 

k) (   ) O meu setor de trabalho não oferece nenhum recurso de acessibilidade 

15. Caso você tenha escolhido a alternativa I na questão anterior, pedimos que você 

relacione qual(is) o(s) recurso(s) oferecido(s) em seu setor de trabalho que não 

foi(ram) relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço para o servidor escrever 

a resposta). 

16. Você já sentiu vontade de ser removido do seu setor de trabalho? 

a) (   ) Sim, por motivo de insatisfação pessoal 

b) (   ) Sim, por dificuldade de acessibilidade física do local 

c) (   ) Sim, por dificuldade no transporte 

d) (   ) Sim, por problemas de saúde 

e) (   ) Sim, por motivo de preconceito/discriminação 

f) (   ) Sim, por dificuldade de relacionamento com a chefia 

g) (   ) Sim, por dificuldade de relacionamento com os colegas 
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h) (   ) Outro(s) 

i) (   ) Não 

17. Caso você tenha escolhido a alternativa H na questão anterior, pedimos que 

você relacione por qual(is) motivo(s) você sentiu vontade de ser removido do seu 

setor de trabalho que não foi(ram) relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço 

para o servidor escrever a resposta). 

18. Na UFRN, você já sofreu ou vivenciou situações de discriminação sofrida por 

pessoa(s) com deficiência? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não (Caso esta alternativa seja escolhida, pedimos para não responder a 

questão 19) 

19. Caso você tenha escolhido a alternativa A na questão anterior, pedimos que 

você descreva qual a situação de discriminação sofrida ou vivenciada. (deixar 

espaço para o servidor escrever a resposta). 

20. Para se locomover, você utiliza algum(ns) dos recursos abaixo? 

a) (   ) Anda com a ajuda de pessoas 

b) (   ) Utiliza cão-guia 

c) (   ) Utiliza bengala de cego 

d) (   ) Anda em cadeira de rodas 

e) (   ) Anda com a ajuda de prótese / bengala / muleta / andador 

f) (   ) Anda sem ajuda 

21. Qual(is) das formas a seguir você utiliza para se comunicar? (PODE MARCAR 

MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Fala 

b) (   ) Escrita em tinta 

c) (   ) Escrita em braile 

d) (   ) Tadoma 

e) (   ) Língua de sinais / libras 
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f) (   ) Leitura 

g) (   ) Letras ampliadas 

h) (   ) Escrita na palma da mão 

i) (   ) Fala ampliada 

j) (   ) Leitura Labial 

k) (   ) Comunicação alternativa 

l) (   ) Outro(s) meio(s) de comunicação 

22. Caso você tenha escolhido a alternativa L na questão anterior, pedimos que 

você relacione qual(is) a(s) forma(s) de comunicação você utiliza que não foi(ram) 

relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço para o servidor escrever a 

resposta). 

23. Você faz algum tipo de tratamento, acompanhamento ou reabilitação 

relacionados à deficiência? 

a) (   ) Sim 

b) (   ) Não 

c) (   ) Não, mas preciso. 

24. Caso você tenha escolhido a alternativa C na questão anterior, pedimos que 

você relacione qual(is) o(s) tipo(s) de tratamento, acompanhamento ou reabilitação 

você precisa. (deixar espaço para o servidor escrever a resposta). 

25. Dentre as atividades culturais a seguir, qual(is) você acompanha/frequenta? 

(PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Teatro 

b) (   ) Música 

c) (   ) Dança 

d) (   ) Exposição 

e) (   ) Cinema 

f) (   ) Outra(s) 

g) (   ) Nenhuma 
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26. Caso você tenha escolhido a alternativa F na questão anterior, pedimos que 

você relacione qual(s) a(s) atividade(s) cultural(is) que você acompanha/frequenta 

que não foi(ram) relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço para o servidor 

escrever a resposta). 

27. Caso você tenha escolhido a alternativa G na questão 25, pedimos que você 

escolha, dentre as opções a seguir, por qual(is) motivo(s) você não frequenta 

nenhuma atividade cultural. (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Falta de acessibilidade (audiodescrição, intérprete, guia-intérprete, rampa, 

elevador, outros) 

b) (   ) Falta de recursos financeiros 

c) (   ) Falta de transporte adaptado 

d) (   ) Ruas e calçadas impróprias 

e) (   ) Não tem interesse 

f) (   ) Outro(s) motivo(s). 

28. Dentre as atividades físicas/esportivas a seguir, qual(is) você pratica? (PODE 

MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Modalidades individuais (natação, musculação, outras) 

b) (   ) Modalidades coletivas (futebol, voleibol, outras) 

c) (   ) Modalidades sociais (caminhada, ciclismo, outras) 

d) (   ) Esportes de alto rendimento 

e) (   ) Lazer e recreação 

f) (   ) Nenhuma 

29. Caso você tenha escolhido a alternativa F na questão anterior, pedimos que 

você escolha, dentre as opções a seguir, por qual(is) motivo(s) você não frequenta 

nenhuma atividade física/esportiva. (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Falta de acessibilidade (equipamentos adaptados, intérprete, guia-

intérprete, rampa, elevador, outros) 

b) (   ) Falta de recursos financeiros 
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c) (   ) Falta de transporte adaptado 

d) (   ) Ruas e calçadas impróprias 

e) (   ) Não tem interesse 

f) (   ) Outro(s) motivo(s). 

30. Dentre as ações do Programa Viver em Harmonia relacionadas a seguir, qual(is) 

você participa? (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

a) (   ) Práticas de relaxamento 

b) (   ) Projeto de Atenção Fisioterapêutica à Saúde do Servidor 

c) (   ) Atividades físicas, desportivas e de lazer 

d) (   ) Projeto Por Amor à Vida 

e) (   ) Projeto Gestante Ativa Bebê Saudável 

f) (   ) Programa de Orientação Nutricional - PRONUTRI 

g) (   ) Programa de Saúde Bucal - PROSAB 

h) (   ) Aula de canto para servidores 

i) (   ) Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento 

j) (   ) Vida com Maturidade 

k) (   ) Outra(s) 

l) (   ) Não participo de nenhuma ação do Programa. 

31. Caso você tenha escolhido a alternativa K na questão anterior, pedimos que 

você relacione qual(s) a(s) ação(ões) do Programa Viver em Harmonia que você 

participa e que não foi(ram) relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço para 

o servidor escrever a resposta). 

32. Caso você tenha escolhido a alternativa F na questão anterior, pedimos que 

você escolha, dentre as opções a seguir, por qual(is) motivo(s) você não participa de 

nenhuma ação do Programa Viver em Harmonia. (PODE MARCAR MAIS DE UMA 

OPÇÃO). 

a) (   ) Não tenho interesse 

b) (   ) Não disponho de tempo livre no horário em que o Programa é oferecido 
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c) (   ) O Programa não possui os recursos ou instrumentos adequados à minha 

participação 

d) (   ) Não conheço o Programa 

33. Qual(is) o(s) tipo(s) de transporte a seguir você utiliza? 

a) (   ) Próprio 

b) (   ) Ônibus 

c) (   ) Taxi 

d) (   ) Outro(s) 

34. Caso você tenha escolhido a alternativa D na questão anterior, pedimos que 

você relacione qual(s) o(s) tipo(s) de transporte você utiliza que não foi(ram) 

relacionada(s) na questão anterior. (deixar espaço para o servidor escrever a 

resposta). 
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ANEXO B – Carta de apresentação do Censo Inclusão 

 

Prezado(a) Servidor(a), 

 

A Comissão de Criação do Programa de Inserção de Servidores com 

Deficiência, instituída pela Portaria nº 1.850-R, de 22 de setembro de 2014, informa 

que está realizando levantamento junto a todos os servidores com deficiência da 

UFRN com o objetivo de coletar informações que possam subsidiar a formulação de 

programas, ações e políticas inclusivas no âmbito da UFRN, viabilizando, assim, a 

criação de um ambiente mais acessível e inclusivo para todos. 

Contudo, para que esse objetivo seja possível, é fundamental a sua 

colaboração através do preenchimento do questionário a seguir, denominado 

CENSO INCLUSÃO, o qual possui 34 questões relacionadas à vivência e à 

experiência de vida do servidor com deficiência. Ao responder ao questionário, é 

importante ter muita atenção para não deixar nenhuma questão em branco e não 

responder as que não forem necessárias. As instruções foram inseridas ao longo do 

questionário. 

Sua contribuição permitirá à Comissão caracterizar o perfil do servidor com 

deficiência da UFRN e identificar as principais barreiras existentes no local de 

trabalho. 

A Comissão agradece imensamente o seu apoio e colaboração e desde já 

se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos, através do e-mail 

iscd@reitoria.ufrn.br. 

 

 

Atenciosamente, 

A Comissão de Criação do Programa de Inserção de Servidores com Deficiência da 

UFRN. 

 

 

mailto:iscd@reitoria.ufrn.br
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ANEXO F – Folder de divulgação do Censo Inclusão 

 

Folder distribuído nos lugares de maior circulação de servidores da FRN. 
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ANEXO D – Notícia sobre o Censo Inclusão na página institucional da UFRN 

 

Notícia veiculada na página institucional da UFRN e enviada via e-mail para todos os 

servidores. 

 

Disponível em 

<https://sistemas.ufrn.br/portal/PT/noticia/16259125#.V3VSlzU2Wwg>, acesso em 

30/jun./2016. 
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ANEXO E – Vídeo de divulgação do Censo Inclusão 

 

Chamada em vídeo, com divulgação nas redes sociais da UFRN. 

 

Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=LdwwU0TIgMw>, acesso 

em 30/jun./2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ANEXO F – Portaria nº 1.850-R, de 23 de setembro se 2014. 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando 

da atribuição que lhe confere o artigo 23, do Estatuto da UFRN, 

 

R E S O L V E 

 

DESIGNAR os Servidores, abaixo listados, para, sob a presidência do primeiro, 

compor a Comissão de Criação do Programa de Inserção dos Servidores com 

deficiência no âmbito da UFRN. 

 

Servidor Unidade Matrícula SIAPE 

 

Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo CAENE 1149542 

Rodrigo Otavio Souza Lima Coordenadoria de Concursos 1476265 

Gilvania Morais de Araujo Fernandes Programa Viver em Harmonia 2668926 

Michelle Paiva Cruz Assessoria Técnica 2681530 

Lídia Maria Costa Araujo DASS/PROGESP 2151211 

Deriscleia Rodrigues Ramos DDP/PROGESP 1459314 

Renata Xavier Soares DDP/PROGESP 2035995 

Bráulio Caio Ferreira da Costa PROAD - Diretoria de Material e Patrimônio 1791931 

 

ANGELA MARIA PAIVA CRUZ 

REITORA 


