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RESUMO 

Esta pesquisa analisa a condição da mulher com deficiência, como sujeito de 

direitos humanos e garantias fundamentais.  Reflete sobre a exclusão social da 

pessoa com deficiência quando esta condição é potencializada pela categoria 

gênero.  Verifica se as ações e políticas públicas implementadas para as pessoas 

com deficiência no Brasil levam em consideração a condição feminina e suas 

especificidades. Analisa os objetivos, as metas, a execução e os eixos temáticos do 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite”, 

investigando a existência dos necessários recortes de gênero que corroborem para 

a almejada igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.  Verifica se o 

Plano Viver sem Limite, como instrumento operacionalizador da Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, promove e 

efetiva suas normas, que reconhecem as especificidades de gênero também entre 

as pessoas com deficiência.  Examina se as responsabilidades conferidas aos 

Estados signatários da Convenção, no que se refere às meninas e mulheres com 

deficiência, vem sendo cumpridas por meio de necessárias medidas de proteção, de 

autonomia e de empoderamento feminino.  Utiliza a metodologia qualitativa por meio 

de pesquisa bibliográfica e análise da legislação em vigor, tendo como base fontes 

secundárias de pesquisa, e como referencial a enfoque da perspectiva de gênero 

incidindo sobre a condição da pessoa com deficiência. Constata a invisibilidade da 

mulher nas ações e políticas públicas de Estado promotoras da inclusão social da 

pessoa com deficiência no Brasil. Conclui que o Plano Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite” é insuficiente para que se dê por 

cumprido o compromisso com as questões de gênero assumido perante a 

Organização das Nações Unidas, ao ratificar a Convenção sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência. 

Palavras-chave: Mulher, Deficiência, Vulnerabilidade, Inclusão, Gênero 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

This research analyzes the condition of woman with disability as subjects of 

human rights and fundamental guarantees. It reflects about the social exclusion of 

person with disability when this condition is intensified by gender category. It verifies  

if the actions and politic implemented for people with disability in Brazil they take into 

consideration the condition of woman and their specificities. It analyzes the 

objectives, targets, implementation and main themes of the National Plan for the 

Rights of People with Disability "Living Without Limit", investigating the existence of 

the necessary cutouts´ gender corroborating desired for equal opportunities between 

men and women. It verifies if the Plan Living Without Limit, as operating instrument 

about the Convention on the Rights of People with Disability of the United Nations 

Organization, it promotes and effects their rules, which recognize the specifics of 

gender also among people with disability. It examines if the responsibilities given to 

the signatory States of the Convention, in relation to girls and women with disability, 

they have been realized by necessary measures for women's protection, autonomy 

and empowerment. It uses qualitative methodology through bibliography search and 

analysis of actual legislation, based on secondary research sources, and as a 

reference the approach of a gender perspective focusing on the condition of the 

person with disability. It notes the invisibility of woman in the actions and public politic 

of the State promoting social inclusion of person with disability in Brazil. It concludes 

that the National Plan on the Rights of People with Disability "Living Without Limit" is 

insufficient to give it a fulfilled appointment to gender issues made in front of the 

United Nations, confirming the Convention about the Rights of Person with Disability. 

Keywords: Woman, Disability, Vulnerability, Inclusion, Gender 
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1 APRESENTAÇÃO 

Nos tempos atuais, a universalização e constitucionalização dos direitos de 

liberdade, igualdade e fraternidade reafirmam o sistema que afiança a todos a 

fruição de um conjunto de direitos abaixo do qual não poderá ser considerado 

humano, na verdadeira acepção desta palavra.  Esse conjunto de direitos é o que 

denominamos piso humanitário, ou “patamar mínimo civilizatório”, expressão 

cunhada pelo jurista Maurício Godinho Delgado (2005) e que tão bem define as 

condições que nos diferenciam como serem humanos. 

Com pesar, constatamos que as mulheres integram o grupo dos que tem mais 

desrespeitados os seus direitos humanos e experimentam uma longa história de 

“não reconhecimento” e de dominação.  A saga da mulher sempre foi limitada à 

reprodução e à realização das atividades não econômicas, necessárias à 

manutenção da família, sendo-lhe ceifada qualquer possibilidade de participação 

pública e política, como se não fosse um sujeito histórico válido.   

Até mesmo os historiadores tendem a situar a mulher de forma fragmentada 

ou descompassada do contexto histórico, limitando-a à reprodução e aos cuidados 

com a família, num processo de domesticidade que a confina à esfera privada da 

existência humana, ceifando a possibilidade de integrar a evolução política e 

econômica da humanidade.  Ou mesmo de realizar suas escolhas amorosas ou de 

viver sua sexualidade de forma satisfatória e gratificante (essa também é uma 

dimensão humana), visto que lhe foi estabelecido, nessa seara, apenas o dever de 

procriação.  

Até bem pouco tempo, negava-se ou quando muito considerava-se insípida a 

participação da mulher na história e nas conquistas da humanidade, como se não se 

tratasse de um sujeito histórico válido.  Não se faz possível estudar a humanidade 

levando-se em consideração apenas a saga masculina, relevando a história da 

mulher – como se não fosse ser humano –, como se razoável negar-lhe as 

aspirações e os desejos.  Estas condutas contradizem o bem estar social que se 

almeja para toda humanidade e os direitos humanos em sua essência.   

De certo que o sistema capitalista e o Estado do Bem Estar Social vêm 

ressignificando a categoria gênero.  A criação da ONU Mulheres1 é um bom exemplo 

dessa tendência.   

                                            
1 ONU, 2013. 
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Criada em 2010, a ONU Mulheres é “a nova liderança global em prol das 

mulheres e meninas” que desenvolve trabalhos em prol da igualdade de gênero, por 

acreditar que somente com a erradicação da discriminação e da violência contra as 

mulheres, e com sua presença nas decisões como líderes, defensoras e agentes de 

mudanças, serão alcançados patamares satisfatórios de desenvolvimento global. 

No Brasil, os avanços em prol da condição de vida digna para as mulheres 

vão desde a criação da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340, de 07/08/06)2, à criação, 

EM 2003, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (com status de 

Ministério), além dos espaços nas instâncias de participação democrática das quais 

são exemplo os conselhos de direitos (municipais, estaduais e o nacional), as 

conferências e as audiências públicas que tratam da condição feminina, além dos 

programas específicos para esta considerável parcela da população brasileira que 

não mais pode ser ignorada quanto às suas especificidades. 

Segundo o Censo de 2010, 51% da população brasileira (190.755.799 

habitantes) é constituído de mulheres3.  Por essa razão, é inadequado denominar as 

mulheres de “minoria”.  Melhor denominarmos como “grupo em desvantagem social”, 

pois ainda recebem os menores salários (SALÁRIO..., 2014), estão sujeitas à dupla 

jornada de trabalho, já que são as responsáveis pelo trabalho doméstico não 

lucrativo (dicotomia entre “mulher cuidadora” e “homem provedor”)4, padecem em 

decorrência da gravidez e do parto5, além de correrem iminente risco de sofrer 

violência em seu próprio núcleo familiar6 (mesmo antes do nascimento, como o 

aborto de fetos sabidamente do sexo feminino; e até após a sua morte, com o 

vilipêndio de seus cadáveres e a necrofilia7). 

Não se pode mais admitir que uns sejam “mais humanos” do que 

outros, apenas em razão do gênero.  Não faz sentido que a parcela da população 

mundial composta pelas mulheres ainda viva sem experimentar os direitos e 

garantias mais fundamentais em sua plenitude, sem o reconhecimento de sua 

participação política, de seu trabalho para a estruturação das famílias (base da 

sociedade) e para o progresso da humanidade. 

                                            
2 BRASIL, 2006. 
3 IBGE, 2010. 
4 OIT, 2010. 
5 REDE MULHER DE EDUCAÇÃO, 2004. 
6 ONU, 2000. 
7 Apreciação visual ou contato com um cadáver com intenções libidinosas. 
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Este quadro de negação dos direitos humanos mais se agrava quando além 

de ser mulher, se tem deficiência.  As mulheres com deficiência sofrem de uma 

dupla vulnerabilidade, por agregarem estas duas condições que lhe intensificam o 

potencial de exclusão e a situação de risco social. 

O Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CDPD), tratado internacional da Organização das Nações Unidas.  Em 

seu artigo 6 a CDPD reconhece que as mulheres e meninas com deficiência – cada 

uma com suas fragilidades específicas de cada etapa da vida – estão mais sujeitas a 

inúmeras formas de discriminação, violência e abuso. E que carecem de um plus por 

parte do Estado, em ações de apoio e proteção, para garantir o gozo de seus 

direitos humanos e liberdades fundamentais8.   

Em nosso trabalho, refletimos sobre a condição da mulher com deficiência, 

sob o prisma dos direitos fundamentais do ser humano, garantidores de uma 

existência digna e satisfatória, e verificamos em que medida o Estado pensa e 

elabora ações e políticas públicas para as pessoas com deficiência levando em 

conta as especificidades das mulheres. 

O que se observa é que ainda que existam garantias legais, sem ações 

específicas que promovam o empoderamento e a inclusão de novas identidades 

femininas, como a da mulher com deficiência, ela não conseguirá – ou conseguirá 

com muito custo – fruir do seu direito à igualdade, ficando em desvantagem quanto 

aos demais da sociedade.  Inclusive com relação as demais mulheres, a exemplo do 

que também ocorre com as mulheres não brancas, igualmente sujeitas à 

potencialização de sua vulnerabilidade pela reunião de traços estigmatizantes.  

Acreditando que essas condições adversas e impeditivas de uma existência 

digna e satisfatória são neutralizadas quando a mulher adquire o controle de sua 

própria vida; e que o empoderamento9 leva à autonomia e à segurança necessárias 

                                            
8 Artigo 6 - Mulheres com deficiência: 1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas 

com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas 
para assegurar às mulheres e  meninas com deficiência o pleno e igual exercício de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais. 2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, 
a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
estabelecidos na presente Convenção.  

 
9 O termo vem do inglês empowerment.  Trata-se de uma tomada de consciência, uma conquista, um 

fazer por si mesmo, sem a necessidade de permissões. Nos diz Valoura (2006), citando Paulo 
Freire, que a pessoa empoderada é “aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a 
levam a evoluir e se fortalecer”. 
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à autodefesa de seus direitos; e, ainda, que a mulher somente conhece o verdadeiro 

sentido da liberdade, igualdade e justiça social ao trilhar este caminho de 

autoafirmação e conquistas, esmiuçamos o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência “Viver sem Limite” (PSLV) verificando se, em seus termos, a mulher 

com deficiência é contemplada e priorizada de forma a contribuir para a realização 

da igualdade entre os gêneros em nosso país. 
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2 OBJETIVO GERAL 

Investigar se o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver 

sem Limite” (PSLV) contempla e prioriza a categoria gênero de forma a realizar a 

igualdade também entre homens e mulheres com pessoas com deficiência. 

 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Verificar se na concepção do PVSL seus eixos temáticos preveem 

recortes de gênero que efetivamente contribuam para a igualdade de oportunidades 

entre homens e mulheres. 

Se como política pública estabelecida para operacionalizar a 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o PVSL é suficiente para 

dar por cumpridas as obrigações de Estado, no que se refere ao apoio e proteção às 

meninas e mulheres com deficiência no Brasil. 

Verificar se ainda que de forma indireta houve algum reconhecimento 

das especificidades das mulheres no PVSL que efetivamente contribua para a 

promoção da igualdade entre homens e mulheres com deficiência. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Desde 2007, esta pesquisadora participa como observadora do Movimento 

Nacional de Mulheres com Deficiência, tanto estudando a história de suas lutas, 

quanto também acompanhando as atuais mobilizações e conquistas dessa nova 

identidade de gênero que se consolida em todo mundo.  Esses anos de vivência 

foram levados em consideração na elaboração deste trabalho. 

O Movimento de Mulheres com Deficiência no Brasil surgiu ao final da década 

de 1980, a partir da percepção de que por suas especificidades, essas mulheres 

enfrentam uma discriminação potencializada pelo cruzamento dessas duas 

condições estigmatizantes.  

Também por perceberem que algumas lutas e reivindicações, para o 

verdadeiro alcance de seus objetivos, careciam do necessário enfoque de gênero, 

como é o caso das relativas à saúde da mulher, ao combate à violência doméstica e 

à inclusão no mercado de trabalho.      

É importante mencionar que é escassa a produção acadêmica, na perspectiva 

jurídico-social, sobre o impacto da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2006) no ordenamento jurídico brasileiro.  Principalmente no que se 

refere à categoria gênero e ao reconhecimento da dupla vulnerabilidade das 

mulheres e meninas com deficiência. 

No entanto, a escassez de pesquisas e produções científicas não impede que 

ainda assim tenhamos excelentes obras de referência sobre outros recortes de 

gênero, e sobre outros direitos das pessoas com deficiência, que nos serviram de 

guia, como é o caso da obra de Fonseca (2006) “O Trabalho da Pessoa com 

Deficiência: Lapidação dos Direitos Humanos: o Direito do Trabalho, uma Ação 

Afirmativa”. 

Outro respeitável nome na área, Fávero (2004, p. 171), afirma em sua obra 

“Direitos das Pessoas com Deficiência: Garantia de Igualdade na Diversidade”: 

De acordo com esse novo parâmetro relacionado ao princípio da não 
discriminação, aguarda-se que os aplicadores do direito (...) admitam 
as diferenciações com base na deficiência apenas para se permitir o 
acesso ao direito, e não para o fim de negar o exercício dele 
(exemplo: pessoa tetraplégica que precisa de um computador para 
acompanhar as aulas, esse instrumento deve ser garantido pelo 
menos para ela, se não fora para os outros alunos. É uma 
diferenciação, em razão da sua deficiência, mas para o fim de 
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permitir que ela continue tendo acesso à educação como todos os 
demais).  

A coletânea “Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência”, 

coordenada por Araújo (2006), também tem sido uma das referências doutrinárias 

mais utilizadas para reflexões sobre os direitos das pessoas com deficiência. 

A obra coletiva “Manual dos Direitos da Pessoa com Deficiência”, coordenada 

por Ferraz e Leite (2012) também se propõe a aprofundar as discussões sobre 

inclusão e cidadania desse grupo em desvantagem social, tendo artigo específico 

sobre mulheres e meninas com deficiência, e nos serviu de referencial teórico. 

Acerca dos estudos específicos sobre a CDPD (2006), a principal referência é 

a publicação de comentários ao seu texto, num apanhado de artigos elaborados 

pelos mais renomados ativistas do movimento nacional de inclusão social das 

pessoas com deficiência do Brasil, coordenada por Crosara e Vital (2008). 

As mulheres são vulneráveis socialmente.  As pessoas com deficiência 

também.  As mulheres com deficiência enfrentam essa dupla condição de 

vulnerabilidade social, sofrendo discriminação decorrente das duas condições que, 

quando se juntam, não apenas se somam, mas se potencializam. 

Sabe-se que a pobreza aumenta o risco de se ter alguma deficiência; e que a 

deficiência pode piorar a condição econômica da pessoa, pois significa mais custos 

e menos acesso às oportunidades de trabalho e de estudo.  É o que deixa claro o 

Relatório Mundial sobre a Deficiência (2011, p. 40), em que está consignado que “As 

pessoas com deficiências enfrentam piores resultados em termos educacionais e no 

mercado de trabalho, e têm maior chance de serem pobres do que as pessoas sem 

deficiências”. 

É sabido, também, que as mulheres são mais vulneráveis à pobreza e à 

discriminação nas oportunidades de trabalho.  E muitos são os indicadores e fontes 

que apontam para essa dura realidade. É o que nos diz, por exemplo, Ramos e 

Soares (1994, p.3), que verificam uma subutilização da mão-de-obra feminina por 

razões culturais, sociais e até mesmo religiosas, que obrigam as mulheres a 

permanecerem com a responsabilidade dos cuidados e trabalhos domésticos, e sem 

tempo e nem espaço para se desenvolverem como profissionais e como cidadãs. 

E mesmo altas taxas de força de trabalho feminina, em países em 

desenvolvimento, são indicadores que têm que ser vistos com cautela, pois podem 

significar remuneração incipiente e trabalho informal, em atividades que são apenas 
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somadas à carga do trabalho doméstico, e sem que consistam em ingresso digno e 

competitivo no mercado de trabalho.  A esse respeito, Lavinas e Martins (2002, p. 

15): 

Esse crescimento notável da participação feminina no mercado de 
trabalho não significa, isoladamente, uma “conquista” das mulheres, 
tampouco deve ser tomado como um índice de “progresso” da 
sociedade. Sabe-se que os avanços tecnológicos e as mudanças na 
estrutura da produção têm resultado em uma sensível queda do 
emprego industrial, tradicional reduto do emprego masculino, ao 
mesmo tempo em que o setor de serviços, reduto de concentração 
da mão de obra feminina, se expandiu, o que pode explicar o 
aumento relativo da participação feminina, em comparação à 
masculina. 

 
O Censo 2010 também aponta no mesmo sentido, pois embora constate o 

aumento significativo do número de mulheres nas instituições de educação e no 

mercado de trabalho, conclui que hoje as mulheres ocupam as funções mais 

elementares da pirâmide social e que permanece a desigualdade salarial em razão 

unicamente do gênero.  Nesse sentido, concluíram os países integrantes das 

Nações Unidas, em assembleia extraordinária10: 

A maioria dos 1,5 bilhões de pessoas que vivem com um dólar por 
dia ou menos é constituída por mulheres. Além disso, o fosso entre 
homens e mulheres apanhados no ciclo de pobreza não parou de 
aumentar na última década, um fenômeno que tem sido referido 
como “a feminização da pobreza”. No mundo inteiro, as mulheres 
ganham em média ligeiramente menos de 50% que os homens. 
As mulheres que vivem na pobreza veem-se muitas vezes privadas 
do acesso a recursos de crucial importância, como o crédito, as 
terras e as heranças. Não se recompensa, nem se reconhece o seu 
trabalho. As suas necessidades em termos de cuidados de saúde e 
alimentação não são prioritárias, carecem de acesso adequado à 
educação e aos serviços de apoio e a sua participação na tomada de 
decisões, tanto em nível doméstico como na comunidade, é mínima. 
Apanhadas no ciclo da pobreza, as mulheres não têm acesso a 
recursos e serviços que lhes permitam alterar a sua situação. 

Seguimos abordando alguns pontos que entendemos relevantes para este 

trabalho. 

                                            
10 ONU, 2000. 
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4.1 O que é deficiência 

De imediato convém conceituar o que é deficiência.   

Anteriormente à CDPD, vigorava no Brasil um conceito de deficiência focado 

na concepção médica, associado exclusivamente à doença e que media a pessoa 

tendo como referência a incapacidade.  Hoje o foco principal deve ser a pessoa e 

suas potencialidades, como evidencia Martins, (2008, p. 27):  

Se bem que a deficiência possa ser causada por uma doença, ela 
não se caracteriza como doença, não devendo, portanto, ser 
confundida com uma das causas que a podem gerar, e que não a 
constitui de fato.  Muito mais atual e dinâmica é a compreensão da 
deficiência como parte da área de desenvolvimento social e de 
direitos humanos, conferindo-lhe uma dimensão mais personalizada 
e social.  Esta concepção traduz a noção de que a pessoa, antes de 
sua deficiência, é o principal foco a ser observado e valorizado, 
assim como sua real capacidade de ser o agente ativo de suas 
escolhas, decisões e determinações sobre sua própria vida. 

 

Atualmente, como signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (2006), vigora no Brasil a definição contida no artigo 1 deste documento:  

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas.  

Nesse sentido, mais moderno, e com enfoque inclusivo, a deficiência passa 

para um segundo plano, em compasso com outras vivências e experiências 

pessoais que juntas formam a história de vida da pessoa, tais como: suas vivências 

pessoais, seu contexto familiar, suas escolhas amorosas, seus posicionamentos 

políticos, suas ideias e opiniões, seu nível cultural e econômico, entre outras 

nuances que nos definem como pessoas. 

Assim, diante desse novo conceito, percebe-se que a CDPD modificou o 

enfoque, responsabilizando a sociedade e o ambiente – e não a própria pessoa com 

deficiência – como agentes potencializadores ou redutores da deficiência, a 
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depender da promoção ou da supressão da acessibilidade11 e das condições de 

mobilidade.  

Entender a deficiência como uma característica que diferencia, mas que não 

minimiza a pessoa é condição essencial para o respeito à diversidade e às 

especificidades. 

4.2 Os termos corretos legitimam as conquistas.  Por que adotarmos a 
denominação “pessoa com deficiência” 

Os Termos Corretos Legitimam as Conquistas.  Por que adotarmos a 

Denominação “pessoa com deficiência” 

Por que adotarmos, em nosso trabalho, a denominação “pessoa com 

deficiência, quando toda a legislação brasileira se refere à “pessoa portadora de 

deficiência”? E qual a importância disso? 

Hoje temos um modelo social da deficiência cujo paradigma é alicerçado nos 

direitos e garantias fundamentais da pessoa humana.  O foco é que a deficiência 

não se encontra na pessoa, mas na sociedade, que precisa ser sensibilizada para a 

necessidade de derrubadas das barreiras que se opõem à inclusão e à 

acessibilidade (arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais),  que podem agravar 

as limitações das pessoas que tem mobilidade reduzida. 

A principal barreira a ser superada é a da atitude.  Referir-se às pessoas com 

deficiência com respeito, abandonando termos pejorativos que as discrimina é o 

primeiro passo para avançar no reconhecimento de seus direitos humanos e em sua 

inclusão social, o que também é objetivo deste trabalho.  

 Esta pode parecer uma discussão desnecessária, mas a adoção de termos 

corretos legitima os avanços da humanidade em direção a uma sociedade que 

busca superar seus próprios preconceitos.  Em valiosa digressão histórica sobre o 

assunto, lembra Lorentz (2006, p. 194): 

                                            
11 Nos diz a CDPD, em seu artigo 9, que a acessibilidade consiste em “medidas apropriadas para 
assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 
tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao 
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural”. 
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Ao longo da história, amiúde, as expressões usadas para se 
referenciar e definir pessoas com deficiência foram as mais 
pejorativas e pesadas possíveis, tornando-se mais humanas e 
brandas com a passagem da fase da eliminação para a do 
assistencialismo, para a da integração e depois para a atual fase da 
inclusão. Na fase da eliminação, as expressões usadas para 
identificar este “grupo” eram, sobretudo, muito estigmatizantes, aliás, 
muitas vezes, recebia não a denominação de pessoas, mas de 
coisas, de animais, ou de quase-pessoas: na Grécia, eram 
chamados de monstros, bestiais, doentes, disformes, de anormais ou 
de degenerados, também de indivíduos inferiores, de pragas; em 
Esparta, de quase-humanos; e, ao longo da história romana em 
diante, de cretino, louco, aleijado, demente, amente, cego, surdo, 
manco, coxo, paralítico, inválido, de mongolóides (numa referência à 
regressão à raça mongol). 

Como dito, apesar da legislação no Brasil, inclusive a Constituição referir-se à 

"pessoa portadora de deficiência", este termo se encontra ultrapassado. 

Mundialmente, hoje se fala "pessoa com deficiência".  É que, gramaticalmente 

falando, uma deficiência não se "porta", como uma bolsa ou um guarda-chuva, dela 

a pessoa não podendo se desfazer, como ocorreria com os objetos mencionados.  

No mesmo tom, aduz Fávero (2004, p. 22): 

Os movimentos sociais identificaram que a expressão “portador” cai 
muito bem para coisas que a pessoa carrega e/ou pode deixar de 
lado, não para características físicas, sensoriais ou mentais do ser 
humano. Ainda, que a palavra “portador” traga um peso 
freqüentemente associado a doenças, já que também é usada, e aí 
corretamente, para designar uma situação em que alguém, em 
determinado momento, está portando um vírus, por exemplo. E não 
custa lembrar, deficiência é diferente de doença. É simples: basta 
imaginar que jamais falaríamos “pessoa portadora de olhos azuis”.   

Não é possível tratar desta questão sem nos referir à Sassaki (2002, p.1): 

Em primeiro lugar, vamos parar de dizer ou escrever a palavra 
"portadora" (como substantivo e como adjetivo). A condição de ter 
uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa não porta sua 
deficiência. Ela tem uma deficiência. Tanto o verbo "portar" como o 
substantivo ou adjetivo "portadora" não se aplicam a uma condição 
inata ou adquirida que está presente na pessoa. Uma pessoa só 
porta algo que ela possa não portar, deliberada ou casualmente. Por 
exemplo, uma pessoa pode portar um guarda-chuva se houver 
necessidade e deixá-lo em algum lugar por esquecimento ou por 
assim decidir. Não se pode fazer isto com uma deficiência, é claro.   

Segundo Sassaki (2002, p.1), outro motivo para descartarmos a expressão 

"portadora" decorre da universalização do conhecimento pela internet:  
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(...) processo este que está nos conectando em tempo real com o 
mundo inteiro. Assim, por exemplo, ficamos sabendo que, em todos 
os lugares do mundo, as pessoas com deficiência desejam ser 
chamadas pelo nome equivalente, em cada idioma, ao termo 
“pessoas com deficiência”.   

Tolerável o termo adotado pela legislação brasileira “pessoa portadora de 

deficiência”.  Isso enquanto não se realizam os ajustes necessários a colocar nosso 

ordenamento jurídico em consonância com a tendência mundial (tramita na Câmara 

dos Deputados proposta de emenda à Constituição12 no sentido de promover esse 

ajuste da terminologia). 

Os termos "pessoa portadora de necessidades especiais" ou "pessoa com 

necessidades especiais", bem usuais na área da Educação, também não são 

acolhidos pelo movimento inclusivo. "Necessidades especiais", todos as temos, e 

não só as pessoas com deficiência. Afinal, quem não tem necessidades especiais 

em sua vida?  Sobre o termo diz Gugel (2006, p. 33): 

O termo é próprio para a área da educação, introduzido pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que designa não só as 
pessoas com deficiência, mas os superdotados, obesos, idosos, 
autistas, pessoas com distúrbios de atenção, emocionais e outros.   

Ou seja, “necessidades especiais” não especifica as pessoas com deficiência 

e suas particularidades.  Na lição de Sassaki (2008, p.83): 

O termo ‘necessidades especiais’ não substitui a palavra ‘deficiência’, 
como se imagina. A maioria das pessoas com deficiência pode 
apresentar necessidades especiais (na escola, no trabalho, no 
transporte etc.), mas nem todas as pessoas com necessidades 
especiais têm deficiência.  As necessidades especiais são 
decorrentes de condições atípicas como, por exemplo: deficiências, 
insuficiências orgânicas, transtornos mentais, altas habilidades, 
experiências de vida marcantes etc. Estas condições podem ser 
agravadas e/ou resultantes de situações socialmente excludentes 
(trabalho infantil, prostituição, pobreza ou miséria, desnutrição, 
saneamento básico precário, abuso sexual, falta de estímulo do 
ambiente e de escolaridade). Na integração escolar, os alunos com 
deficiência eram o foco da atenção. Na inclusão escolar, o foco se 
amplia para os alunos com necessidades especiais (dos quais alguns 
têm deficiência), já que a inclusão traz para dentro da escola toda a 
diversidade humana. 

                                            
12 CÂMARA, 2009. 
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Quanto aos tipos de deficiências, melhor utilizar, por exemplo: pessoa com 

deficiência intelectual, em vez de "deficiente mental" (desde 2004, a OMS substituiu 

o termo); pessoa com deficiência auditiva, ou surdo, em vez de “surdo-mudo” (o 

surdo se comunica por meio da Libras13 ou da leitura labial); pessoa com deficiência 

visual ou cego, em vez de “ceguinho”; "pessoa com síndrome de down, em vez de 

“mongolóide”; pessoa com deficiência múltipla, em vez de “inválido”.  Arremata 

Fávero (2004, p. 22 e 23):  

Quanto mais natural for o modo de se referir à deficiência, como 
qualquer outra característica da pessoa, mais legitimado é o texto. E 
também não é preciso falar ou escrever sempre da mesma forma. 
Para facilitar e não se pensar que é necessário usar sempre o 
mesmo termo – “pessoa com deficiência” -, sugerimos como 
variações “pessoa que possui deficiência”, ou que tem deficiência, 
“que adquiriu”. Além disso, sugerimos que se use o termo deficiência 
aliado à pessoa da qual está se falando no momento. Assim, o 
assunto é trabalho, por que não “trabalhadores com ou sem 
deficiência”, “educandos, jovens ou crianças e adolescentes com 
deficiência” etc? 

Siglas também não são bem vindas, assim orienta Sassaki, recomendando 

que se esqueça a usual sigla "PPD" (pessoa portadora de deficiência) ou "PPNEE" 

(pessoa portadora de necessidades educacionais especiais). Afinal, ninguém se 

sente confortável em ser identificado por uma sigla. Por outro lado, em textos 

jornalísticos, em textos coloquiais, em quadros estatísticos etc., é aceitável, por 

economia de espaço, a grafia "PcD" (pessoa com deficiência). Esta sigla é invariável 

em número. Portanto, escreve-se "a PcD", "as PcD", "da PcD", "das PcD", "de PcD". 

Neste trabalho, pelas razões expostas, utilizaremos o termo pessoa com 

deficiência, mulher com deficiência, meninas com deficiência e assim por diante. 

4.3 Localizando a Pessoa com Deficiência na História da Humanidade 

Uma breve digressão é necessária para contextualizarmos a questão da 

deficiência na história da humanidade, bem como seus reflexos sobre o homem (e a 

mulher) de referência de cada tempo. Mas sem a pretensão de esgotar o tema, uma 

vez que este trabalho tem outro objetivo.  Isso é apenas para nos situar melhor nas 

lutas e conquistas que nos trouxeram aos avanços dos dias atuais (sim, temos 

avanços).  
                                            
13 Língua Brasileira de Sinais. 
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Os relatos da história da humanidade revelaram fatos nos quais se constata 

que a deficiência é uma condição que sempre esteve presente.  Exemplo disso é a 

existência da estela (placa) da XIX Dinastia Egípcia (de mais de 1.300 anos antes de 

Cristo), muito comum como ilustração de livros de Medicina, principalmente na 

Ortopedia, por retratar um homem bem posicionado socialmente, pai de família, e 

que possuía uma deficiência física evidente (anomalia na musculatura da perna e pé 

atrofiado), que lhe obrigavam a se apoiar em um bastão, e que segundo especialista 

possivelmente se trata do primeiro registro de sequela de poliomielite da 

humanidade (SILVA, 1987).  Diz Lancillotti (2003, p. 48):  

Na comunidade primitiva, a satisfação das necessidades humanas 
estava na dependência do que a natureza proporcionava, como 
abrigo em cavernas, alimento etc. (Bionchetti, 1995, p.8).  Estando a 
natureza fora do controle dos homens, o nomadismo era condição 
para a sobrevivência, e cada homem teria de buscar a manutenção 
de sua vida no grupo. Sendo um “peso morto” para seu grupo social, 
não havendo, por parte deste, qualquer compromisso com a sua 
manutenção, os deficientes seriam, provavelmente, abandonados “à 
própria sorte”.  

Em seus compêndios, até mesmo os filósofos mais renomados no 

reconhecimento e valoração da pessoa humana e dos direitos humanos afirmavam 

que as pessoas com deficiência não mereciam viver, recomendando que fossem 

abandonadas ou entregues a amas para serem criadas em total isolamento, longe 

do olhar de seus semelhantes. Essa fase ficou conhecida como o período da 

eliminação da pessoa com deficiência. 

Platão propunha que pessoas imperfeitas fossem abandonadas à própria 

sorte (LANCILLOTTI, 2003, p.48).  E Melo (2004, p.29) destaca texto da obra “A 

República”, em que bem se percebe que o filósofo era a favor de medidas 

eugênicas, quando se tratava de pessoas com deficiência:  

Convém, segundo princípios aqui assentados, que sejam freqüentes 
os enlaces dos melhores indivíduos de ambos os sexos e, ao 
contrário, raros os dos maus.  Vale apenas criar filhos dos primeiros 
e não dos últimos, se é que se quer que o rebanho se conserve sem 
degeneração de toda a beleza [...] Os filhos bem nascidos serão 
levados ao berço comum e confiados a amas-de-leite que terão 
habitações à parte em um bairro da cidade.  Quanto às crianças 
enfermiças e as que sofrerem qualquer deformidade, serão levadas, 
como convém, a paradeiro desconhecido e secreto [...] Quanto aos 
corpos de constituição doentia, não lhe prolongava a vida e os 
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sofrimentos com tratamentos e purgações regradas, que os poriam 
em condições de se reproduzirem em outros seres fadados 
provavelmente a serem iguais aos progenitores [...] e pelo que toca 
aos que receberam corpo mal-organizado, deixá-los morrer. 

Para Aristóteles, as medidas eugênicas eram legais até mesmo para controle 

demográfico e fortalecimento da unidade estatal, elegendo os de melhor compleição 

física para sobreviver, por considerar que as pessoas com deficiência eram menos 

aptas e até mesmo dispensáveis para a sociedade.  Melo (2004, p.29) também 

destaca trecho bastante significativo da obra “A Política”, deste que 

contraditoriamente foi o pai do princípio da igualdade: 

Sobre o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei 
que decida os que serão expostos e os que serão criados.  Não seja 
permitido criar nenhuma criança que nasça mutilada, isto é, sem 
algum dos seus membros.  

Somente com o advento do Cristianismo – com base nos pilares da caridade, 

da piedade, da humildade e da benevolência – a situação da pessoa com deficiência 

passou a ser repensada.  Esta nova posição, embora não fosse a ideal, muito 

favoreceu as condições de existência das pessoas com deficiência, que passaram a 

ser vistas ao menos como merecedoras de pena, e também filhas do mesmo Deus 

do qual procediam as pessoas sem deficiência, as ditas “normais”14. A partir de 

então, pelo menos sobreviver, já era possível.  Este ficou conhecido como o período 

da piedade. 

Lancillotti (2003, p.48 e p.49) relata que a prática do abandono “à própria 

sorte” das pessoas com deficiência só se modificou, de fato, na idade média, com a 

transformação do modo de organização social:  

A partir da instituição de uma moral cristã, sendo todos os homens 
possuidores de uma alma, passou a ser intolerável a prática do 
abandono [...] Diante do conflito moral, que impedia deixar à mercê 
da sorte estes homens dotados de alma, a sociedade encontrou no 
asilamento a solução alternativa, uma resposta pouco onerosa que 
oferecia dupla conveniência: assegurava cuidados exigidos pela 
moral cristã vigente e removia o incômodo. 

                                            
14 Esse termo é evitado pelo movimento de pessoas com deficiência, pois passa a impressão que 
elas são “anormais”.  A pessoa com deficiência também é normal. Apenas tem uma deficiência que 
as diferencia.  
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A invenção da máquina e sua utilização como meio de fabricação trouxeram 

avanços tecnológicos significativos, a ponto de marcarem uma época e traçarem 

novos caminhos para a humanidade.  No entanto, infelizmente, e ao mesmo tempo, 

inauguraram uma tétrica conexão entre acidentes e meio ambiente de trabalho, 

trazendo para a atmosfera laboral a triste tônica das mutilações, deformidades e 

doenças ocupacionais, muitas delas irreversíveis e que levavam à morte ou à 

invalidez permanente.  Sobre a Revolução Industrial, diz Melo (2004, p.34) que 

“Neste período de epidemias generalizadas, habitações fétidas, trabalho infantil e de 

mulheres, mortes e acidentes cresceram em proporções alarmantes”. 

 

No que se refere especificamente à História do Brasil, como bem lembra 

Figueira (2008, p.15 e p.16), citando Otto Marques da Silva, o que se tem de registro 

histórico sobre deficiência está diluído em comentários relacionados com doentes e 

pobres, que era o tratamento comum em qualquer parte do mundo.  Não há dados 

específicos, o que também foi evidenciado por Maranhão (2005, p.25): 

A implantação e a solidificação do Cristianismo trouxeram, em 
relação ao ser humano, um posicionamento mais justo e que 
ressaltava a importância de cada indivíduo como ser criado por 
Deus; posicionamento este que em muito beneficiou os escravos e 
todos aqueles colocados de lado pela sociedade romana, em 
especial os portadores de deficiência”.  E, ainda, que “(...) do século 
VII ao século XII, os hospitais mantidos por mosteiros e abadias 
foram praticamente as únicas instituições europeias a se dedicarem 
ao cuidado dos doentes, em especial aos crônicos, servindo estes 
também para abrigo de pessoas sem possibilidades de adquirirem 
seu sustento ou para aquelas com sérias limitações físicas ou 
sensoriais.    

No Brasil colonial as pessoas com deficiência nascidas ricas ou de classe 

média viviam sob a proteção doméstica.  No mais das vezes, escondidas, como se 

representassem símbolo de fracasso e vergonha para seus familiares.  Era uma 

leitura menos fatalista da deficiência do que a promovida pelos filósofos antes 

mencionados, mas igualmente depreciativa e segregadora, aniquiladora do ser 

humano e de seu livre pensar, pois reduzia a vida das pessoas com deficiência ao 

atendimento de suas necessidades fisiológicas mais básicas, nada mais lhes 

permitindo, nem mesmo o convívio social e nem garantias fundamentais como o 

direito à educação e à participação na vida pública.    
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Além das deficiências mencionadas e das adquiridas em razão de doenças, 

presumimos, que em alguns casos, elas eram o resultado de conflitos pela posse de 

terra, maus tratos e acidentes.   

Os negros eram as principais vítimas da violência e dos maus tratos no Brasil, 

que se iniciavam já nas viagens nos navios negreiros, conhecidos como tumbeiros.  

Segundo Filgueira (2008, p.45) os sobreviventes dos tumbeiros eram submetidos às 

sevícias de seus donos, até como forma de castigá-los por desobediência e para 

manter o temor reverencial.    

Os indígenas, pelos relatos, normalmente adquiriam deficiências como 

sequela de doenças, guerras, atividades de caça e mesmo em razão da escravidão 

(embora em escala menor) ocorrida principalmente no período colonial, antes da 

prática corrente do tráfico de escravos africanos.   

Quanto aos negros, ocorria até mesmo autorização legal para que se 

mutilassem os fugitivos, causando-lhes defeitos irreversíveis, como cortar fora as 

orelhas ou marcá-los com ferro em brasa, para que carregassem em si a marca da 

desobediência.  Comum era que essas feridas infeccionassem e findassem por levar 

os escravos à morte ou a uma deficiência grave e irreversível, como bem relata 

Figueira (2008, p.45), ao mencionar o Alvará de 3 de março de 1741, do Rei D. João 

V, sobre punição a escravos achados em quilombos. 

Já as guerras, principalmente a 2ª Guerra Mundial, e a Guerra do Vietnã, 

tendo em vista a avançada e novel tecnologia utilizada para o enfrentamento do 

inimigo, trouxeram a mutilação e a deficiência em novos requintes, como algumas de 

suas consequências mais nefastas (GUGEL, 200_).  Esse é um marco importante 

quando se estuda a história da deficiência. 

Se antes a deficiência simbolizava incapacidade, castigo e mau presságio, o 

que se dizer, quando valorosos e corajosos heróis, aclamados em seus atos de 

bravura de se conduzirem à guerra, defendendo o seu povo, retornavam mutilados e 

aparentemente incapacitados para a vida independente?  Estas pessoas passariam 

para o grupo dos considerados azarados, castigados e incapazes, apenas por terem 

perdido membro, função ou órgão, defendendo, justamente, esta mesma sociedade 

que os recebia de volta, mas que não sabia conviver com essas novas condições?   

As reflexões até então existentes sobre deficiência não mais respondiam tais 

questionamentos, o que obrigou a humanidade a avançar na história.  Chegávamos 

ao período da integração da pessoa com deficiência, marcado pelos avanços 
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tecnológicos, mas também pela tentativa incessante de curar e normalizar as 

pessoas. 

Longe se estava da verdadeira inclusão social.  Mas, nessa fase, não se pode 

ignorar que muitos foram os avanços em tratamentos, equipamentos e reabilitação. 

Diversos foram os recursos criados com o intuito de possibilitar a integração15 

da pessoa com deficiência ao trabalho e à vida independente.  Entretanto, o grande 

equívoco dessa fase era que se buscava a cura e a normalização das pessoas com 

deficiência.  Somente a partir da transformação das pessoas com deficiência em 

seres humanos “normais” é que se admitia promover a sua integração social.  Isso 

desrespeitava as pessoas – e as suas potencialidades – incutindo uma sensação de 

suposto mau êxito, diante dos inevitáveis fracassos em busca da cura das 

deficiências.  Como afirma Melo (2004, p.37):  

As sequelas da Primeira Guerra Mundial marcaram indelevelmente a 
Humanidade, o que culminou refletindo na Organização Mundial do 
Trabalho – OIT que, em 1925, adotou a Recomendação n.º 22 que 
representou o primeiro reconhecimento, por parte da comunidade 
internacional, das necessidades acerca do trabalho das pessoas 
portadoras de deficiência. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi fundamental no processo 

histórico de inclusão da pessoa com deficiência, por meio do reconhecimento e da 

valorização do trabalho para todos, como direito social e fundamental.  Já em 1958, 

adotou a Convenção n.º 111 sobre discriminação no trabalho, e no mesmo ano a 

Recomendação n.º 111, que a regulamentou, além de tratar de outras questões 

correlatas.  Já sobre a Recomendação n.º 99, de 22.06.1965, Melo (2004, p.38) diz 

que: 

A OIT evidenciou a necessidade de que fossem adotadas, 
internacionalmente, práticas de integração das pessoas portadoras 
de deficiência ao mercado de trabalho. A referida Recomendação 
dispõe que todos os indivíduos com limitações, quaisquer que sejam 
a origem, têm direito aos meios de reabilitação profissional. 

Buscando minimizar as condições dos mutilados de guerra, uma das 

primeiras formas de inclusão social e reabilitação foi o estímulo à prática desportivo-

                                            
15 Nesse tempo o objetivo não era de incluir, mas de integrar a pessoa com deficiência. 
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recreativa.  Os primeiros registros de esporte para pessoas com deficiência são de 

1918, na Alemanha (tiro e arco, para reabilitar soldados vítimas da guerra).   

Em 1932, formou-se, na Inglaterra, um grupo de golfistas de um braço só.  

Em 1944, a modalidade arco e flecha passou a constar como atividade de 

reabilitação de um hospital inglês, conduzido por renomado médico alemão 

(SARMIENTO, 2010).  Em 1946, ouve-se falar das primeiras práticas de basquetebol 

em cadeira de rodas (PIRES, 2012), que em 1950 chegavam ao Brasil (LIRA, 2013). 

Em 1948, tem-se notícia dos 1º Jogos Desportivos, paralelos aos Jogos 

Olímpicos, com a participação de 14 homens e (apenas) 2 mulheres com deficiência, 

na modalidade arco e flecha.  Em 1952, os jogos já reuniam 130 atletas (ingleses e 

holandeses).   

A 1ª Paraolimpíada aconteceu em Roma, em 1960, reunindo 23 países e 400 

atletas.  O Brasil participou pela primeira vez das Paraolimpíadas de 1972, na 

Alemanha, na modalidade bocha16.   

Importante registrar – mas não nos causa surpresa – que não encontramos 

nenhum recorte de gênero nos estudos sobre a história da deficiência. 

As referências históricas acerca das mulheres com deficiência são sempre no 

sentido de reafirmar a sua vulnerabilidade e negar suas garantias e autonomia, 

como se não fossem legítimos sujeitos de direito.  Diz Cintra (2008, p. 39): 

Durante o holocausto, por exemplo, que começou na década de 
1930, se fazia a esterilização forçada das mulheres que tivessem 
alguma deficiência ou que pudessem transmitir uma predisposição 
genética à deficiência física, sensorial ou mental.  
A Suprema Corte dos Estados Unidos julgou a esterilização forçada 
compatível com a Constituição em 1927, afirmando que seria “melhor 
para o mundo se a sociedade pudesse prevenir a perpetuação das 
pessoas manifestadamente incapazes”. Durante a década seguinte, 
os Estados Unidos esterilizaram 20.000 mulheres à força. Este 
número se torna pequeno quando comparado ao dos suecos, que 
suspenderam a esterilização forçada de mulheres com “genes 
defeituosos” somente na década de 1970. Em muitas culturas e 
religiões, este e outros tipos de violência ainda são práticas 
socialmente aceitas, como se a mulher fosse culpada por sofrer a 
violência, apenas pelo fato de ser mulher. 

                                            
16 CPB (2014) 
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4.4 A Pessoa com Deficiência no Censo de 2010 

O Censo vem do latim census e significa estatística.  Normalmente realizado 

de dez em dez anos, trata-se do retrato de uma determinada população, sendo a 

principal fonte de dados que dá suporte, por exemplo, à elaboração de ações e 

políticas públicas.  O Brasil realiza levantamentos censitários desde 1872. Já foram 

12 até 2010.  Desde 1940 o IBGE é o responsável pela realização do Censo no 

Brasil (FRAZÃO E CABRAL, 2011). 

É de 1872 o primeiro Censo que tratou do tema deficiência, o que foi repetido 

nos anos de 1890, 1900, 1920 e 1940.  Após, o tema retornou aos levantamentos 

brasileiros em 1991, 2000 e 201017. 

O Censo 2010 do IBGE, com base em pesquisa de amostragem realizada em 

6,2 milhões de domicílios, diz que no Brasil 26,5% da população feminina possuem 

algum tipo de deficiência (25,8 milhões de pessoas), enquanto 21,2% da população 

masculina se encontram nesta condição (19,8 milhões de pessoas). 

E prossegue o Censo, nos trazendo outras informações sobre deficiência que 

consideramos relevantes para este trabalho: dos 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência no Brasil, 38,5 milhões vivem em áreas urbanas e 7,1 milhões, em áreas 

rurais. Levando-se em consideração a faixa etária, 7,5% das crianças entre 0 e 14 

anos têm alguma deficiência; 24,9% das pessoas entre 15 e 64 anos também; 

enquanto que 67,7% das pessoas idosas se declararam com deficiência.  O maior 

contingente de pessoas com deficiência se encontra na faixa etária dos 40 aos 59 

anos, correspondendo a 17,4 milhões de pessoas, sendo 9,9 milhões mulheres (e 

7,5 milhões homens). 

A deficiência visual afeta 35,8 milhões de pessoas (16% são homens e 21,4% 

são mulheres); a deficiência física corresponde a 13,3 milhões de pessoas (5,3% 

são homens e 8,5% são mulheres); têm deficiência auditiva 9,7 milhões de pessoas 

(5,3% são homens e 4.9% são mulheres) e 2,6 milhões de pessoas no Brasil 

possuem alguma deficiência intelectual (sendo 1,5% homens e 1,2% mulheres).  

No quesito raça, os pretos e amarelos foram os que mais se declararam com 

deficiência nessa pesquisa (27,1%).  E os que menos se declararam foram os 

indígenas (com 20,1%).  30,9% das mulheres negras se declararam com alguma 

                                            
17 IBGE, 2013. 
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deficiência e 23,5% dos homens também.  Entre os indígenas, 18,4% dos homens 

dizem ter alguma deficiência e 21,8% das mulheres também. 

A taxa de alfabetização das Pessoas com deficiência com mais de 15 anos é 

de 81,7% (a taxa geral é de 90,6%), sendo que o Sudeste apresenta a maior taxa de 

alfabetização de pessoas com deficiência (88,8%) e o Norte a menor (69,7%).  O 

nível instrução é bem preocupante nessa faixa etária, uma vez que 61,1% das 

pessoas com deficiência não tinham instrução ou apenas o fundamental incompleto, 

enquanto que entre as pessoas sem deficiência o índice é de 38,2%.  Com relação 

ao ensino superior completo, apenas 6,7% das pessoas com deficiência são 

graduadas (é de 10,4% o percentual da população sem deficiência que concluiu 

ensino superior). Entre 6 e 14 anos, 95,2% das crianças com deficiência frequentam 

a escola (enquanto a taxa geral é de 97,1%).  Nessa faixa etária, a menor taxa de 

escolarização é a da Região Norte (93,3%)18. 

Quanto à inclusão no mercado de trabalho, 23,6% da população com 

deficiência (20,4 milhões), em 2010, se declararam ocupada (nesse mesmo período, 

eram 86,4 milhões os ocupados no país).  Dessas, apenas 40,2% ocupavam 

emprego formal, com carteira assinada; 27,4% trabalhavam por conta própria, 22,5% 

eram trabalhadores informais, 5,9% eram militares e servidores públicos estatutários.  

2,2% não recebiam remuneração.  1,8% dos empregadores declarou possuir algum 

tipo de deficiência. 

Das pessoas com deficiência, com mais de 10 anos, consideradas 

economicamente ativas, 53,8% não estavam ocupadas (23,7 milhões), 

representando 31,3% dos 75,6 milhões de pessoas sem ocupação no país.  

Levando em consideração o enfoque de gênero, 60,3% dos homens com deficiência 

em idade ativa se encontravam ocupados e apenas 41,7% das mulheres.  O Censo 

também apurou que a deficiência intelectual é a que mais limita a inclusão no 

mercado de trabalho. 

Por fim, 46,4% das pessoas com deficiência ocupadas na semana de 

referência da pesquisa ganhavam apenas um salário mínimo ou nada recebiam 

(37,1%, é o percentual de pessoas sem deficiência que nada recebem, ou recebem 

até um salário mínimo de remuneração). 

 

                                            
18 Lembrando que a Região Norte é afetada pela baixa escolaridade de uma forma geral. 
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4.5 A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

Todo o feixe de direitos humanos, substanciais à dignidade da pessoa 

humana, compõe, no dizer de Delgado (2005), como já mencionado, um patamar 

mínimo civilizatório abaixo do qual não se concebe uma existência digna.  Nesse 

sentido, não se pode admitir ofensa a nenhum dos direitos inerentes ao ser humano, 

sob o risco de ver ameaçado todo o conjunto de garantias fundamentais.  

Oportunas, as reflexões de Felker (2008) que, tece considerações acerca dos 

direitos humanos que bem se aplicam ao tema em questão: 

A concepção contemporânea de direitos humanos é caracterizada 
pela universalidade e indivisibilidade destes direitos.  Universalidade 
porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, ou seja: 
a condição de pessoa é o requisito único para a dignidade e 
titularidade de direitos.  Indivisibilidade porque a garantia dos direitos 
quer civis ou políticos é condição para a observância dos direitos 
sociais, econômicos e culturais e vice-versa.  Ou seja: quando um 
deles é violado, os demais também o são. 

 

Assim, por exemplo, não se pode entender garantido o direito ao trabalho, se 

não se tem acesso ao direito à educação; e não se tem direito à educação se não se 

tem direito à saúde e à alimentação de qualidade.  Toda a cadeia de direitos tem 

que ser garantida, para que se frua do patamar mínimo civilizatório estabelecido pelo 

art. 6º da Constituição Cidadã.   

As pessoas com deficiência – antes, invisíveis para o poder público e para a 

sociedade – hoje ocupam espaços nunca dantes imaginados.  E, lamentavelmente, 

esses espaços não foram concebidos levando em consideração as diferenças entre 

as pessoas.  Isto precisa ser revisto. Sem acessibilidade, a moradia do indivíduo 

com deficiência muitas vezes se transforma em seu próprio cárcere. Sem o direito 

humano ao acesso, todas as esferas da vida da pessoa com deficiência se veem 

abaladas, pois em sua falta não tem como exercer cidadania, ter autonomia, e nem 

ter acesso aos próprios serviços básicos postos a todos.  

Reiteramos, por importante, que o Brasil ratificou a Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD), tratado internacional da ONU, sendo 

este um marco histórico para o país, pois é o primeiro Tratado de Direitos Humanos 
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do Século XXI a ingressar no Brasil com status constitucional (aprovado em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros).  

A CDPD foi homologada pela Assembleia das Organizações das Nações 

Unidas, adotada pela 61ª sessão da Assembleia Geral em 13 de dezembro de 2006, 

e se encontra em vigor desde 3 de maio de 2008 (com a vigésima ratificação).  No 

Brasil, que é signatário da Convenção e do seu Protocolo Facultativo desde 30 de 

março de 2007, ela foi ratificada por meio do Decreto Legislativo n.º 186, de 

10.06.2008, na condição de Emenda Constitucional e promulgada pelo Decreto n.º 

6.949, de 25 de agosto de 2009.   

Como já mencionado, em seu artigo seis, a Convenção se refere à dupla 

vulnerabilidade das meninas e das mulheres com deficiência, recomendando aos 

Estados signatários a adoção de medidas que garantam a segurança e favoreçam a 

autonomia das mulheres com deficiência, em todos os aspectos de sua vida. 

Artigo 6 - Mulheres com deficiência 
1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas com 
deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, 
portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e  meninas 
com deficiência o pleno e igual exercício de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais.  
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento 
das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na presente 
Convenção.  

Nesse viés, para melhor entendimento, também é importante mencionar os 

artigos 14 a 17, da Convenção, que tratam, respectivamente, da liberdade e 

segurança da pessoa com deficiência; da prevenção contra tortura, tratamentos ou 

penas cruéis, desumanos ou degradantes; da prevenção contra a exploração, a 

violência e o abuso; e da proteção da integridade da pessoa com deficiência, todos 

oportunos à questão objeto deste trabalho: 

Artigo 14 
Liberdade e segurança da pessoa 
1. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas: 
(a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa; 
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(b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua liberdade e 
que toda privação de liberdade esteja em conformidade com a lei, e 
que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade; 
2. Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência 
forem privadas de liberdade mediante algum processo, elas, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, façam jus a 
garantias de acordo com o direito internacional dos direitos humanos 
e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da 
presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação 
razoável. 
Artigo 15 
Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes 
1. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma 
pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem 
seu livre consentimento. 
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza 
legislativa, administrativa, judicial ou outra, para evitar que pessoas 
com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, sejam 
submetidas à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes. 
Artigo 16 
Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso 
1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas de 
natureza legislativa, administrativa, social, educacional e outras, para 
proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, 
contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo 
aspectos relacionados a gênero. 
2. Os Estados Partes também tomarão todas as medidas 
apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência e 
abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de 
atendimento e apoio que levem em conta o gênero e a idade das 
pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive 
mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de 
evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e 
abuso. Os Estados Partes assegurarão que os serviços de proteção 
levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas. 
3. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, 
violência e abuso, os Estados Partes assegurarão que todos os 
programas e instalações destinados a atender pessoas com 
deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades 
independentes.  
4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive 
mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a 
reinserção social de pessoas com deficiência que forem vítimas de 
qualquer forma de exploração, violência ou abuso. Tais recuperação 
e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o 
bem-estar, o auto-respeito, a dignidade e a autonomia da pessoa e 
levem em consideração as necessidades de gênero e idade. 
5. Os Estados Partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive 
legislação e políticas voltadas para mulheres e crianças, a fim de 
assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra 
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pessoas com deficiência sejam identificados, investigados e, caso 
necessário, levados à justiça. 
Artigo 17 
Proteção da integridade da pessoa 
Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade 
física e mental seja respeitada, em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 

 

A CDPD se preocupou em garantir um reforço, um plus, uma proteção 

aos direitos fundamentais da pessoa humana, promovendo um enfoque de gênero 

no tema, reconhecendo as desigualdades entre homens e mulheres, que também 

afetam as pessoas com deficiência, como não poderia deixar de ser, já que esta é 

também uma condição humana. 

O artigo seis, interpretado em consonância com os demais, demonstra 

a preocupação, principalmente, com as situações de abuso e violência contra 

mulheres e meninas com deficiência, que por suas limitações estão duplamente 

vulneráveis a serem vítimas dessa odiosa prática, perpetrada até mesmo por 

familiares, cuidadores e pessoas do seu convívio mais íntimo.  Diz Cintra (2008, 

p.40): 

Quando a deficiência se agrega à condição feminina, como mais um 
fator de discriminação, as situações de exclusão, segregação e 
violência se potencializam. Do ocidente ao oriente, as mulheres com 
deficiência têm sido sistematicamente expostas à violação de seus 
direitos mais básicos. A violência ocorre tanto nas ruas como em 
casa, sendo que a maioria é causada por parentes de primeiro grau, 
sobretudo maridos e companheiros. 
 O UNICEF avalia que de cada dez mulheres no mundo, uma é 
vítima de estupro pelo menos uma vez em sua vida. Estima-se que 
mulheres com deficiência correm 3 vezes mais o risco de serem 
estupradas do que mulheres sem deficiência. A maior vulnerabilidade 
física, a necessidade de cuidados adicionais e a crença quase 
universal de que as pessoas com deficiência não são testemunhas 
confiáveis para fazer sua própria defesa, fazem dessa população um 
alvo fácil para o estupro e o abuso sexual. Em muitos países, os pais 
de meninas com deficiência relatam que o estupro é o seu principal 
receio quanto ao futuro de suas filhas. Nas culturas em que se 
acredita que pessoas soropositivas podem se livrar do vírus HIV ao 
terem relações sexuais com virgens, tem havido um aumento 
significativo de estupro de mulheres e meninas com deficiência. 
Os resultados de um relatório recente do Banco Mundial/Faculdade 
de Yale sobre HIV/AIDS e Deficiência (2006) chamam a atenção 
para a extrema vulnerabilidade encarada pelas pessoas com 
deficiência nessa área. Estima-se que o abuso sexual entre jovens 
com alguma deficiência intelectual possa chegar a 70%. A falta de 
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inclusão das pessoas com deficiência nos programas de saúde 
sexual agrava esta vulnerabilidade. Uma ativista para os direitos das 
pessoas com deficiência descreveu: “Eu vejo agentes de saúde 
passando de casa em casa, convidando todos os adultos para uma 
reunião sobre AIDS. Eles passam e saúdam uma senhora sentada 
na porta de casa em uma cadeira de rodas olhando seus filhos, mas 
eles não a convidam para participar”. 

E continua Cintra, discorrendo sobre a CDPD (2008, p. 40): 

Na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, os 
Estados reconhecem que mulheres e meninas com deficiência estão 
sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, a este respeito, se 
comprometem a adotar medidas para assegurar-lhes o pleno e igual 
desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 
Este instrumento, ao lado da Convenção Sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, significa o 
reconhecimento da necessidade de que se promovam medidas de 
proteção a este grupo que vive em um contexto singular de 
discriminação e desvantagem no que se refere ao exercício de seus 
direitos fundamentais. 

É importante mencionar que os atos de violência contra meninas e mulheres 

com deficiência vão muito além dos já conhecidos, de opressão física, moral e 

psicológica.  Por exemplo, não trocar, por meses, as roupas de cama de uma 

pessoa com grave deficiência física que lhe impossibilite de realizar sozinha os seus 

cuidados diários, por si só, é um ato de violação de sua condição humana e 

dignidade. 

Afora isso, as mulheres e meninas com deficiência também são vítimas em 

potencial da violência institucional com mais frequência do que as demais pessoas 

com deficiência, e também quanto às demais mulheres.  Diz Cintra (2008, p. 40):  

A discriminação e a violência contra a mulher com deficiência 
também acontecem no âmbito institucional, ou seja, quando os 
serviços públicos são prestados em condições inadequadas, 
provocando danos físicos e psicológicos para a mulher, como longas 
esperas para receber atendimento médico, maus tratos verbais, 
intimidação, ameaças e falta de medicamentos. 

No caso de uma mulher com deficiência que sofreu abuso sexual cometido 

pelo seu próprio pai, por exemplo.  Muitas vezes o ato de denunciar, por falta de um 

atendimento humanizado nos serviços públicos, por si só, já se constitui numa 

segunda violência.  Sendo surda, muitas vezes o seu intérprete é o próprio agente 

agressor, o que inviabiliza a denúncia.  E não podendo comparecer com ele à 
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delegacia, também não encontrará servidor público intérprete da Língua de Sinais 

Brasileira (Libras) para lhe tomar o depoimento.  Sendo cega ou com deficiência 

intelectual, muitas vezes tem colocada à prova, pelos agentes de segurança pública, 

a sua capacidade de identificar o agressor.  Sendo pessoa com deficiência física 

sequer chega à delegacia, por falta de acessibilidade arquitetônica dos órgãos 

públicos. 

Ressaltamos que a Acessibilidade tem suas normas gerais estabelecidas pela 

Lei n.º 10.098, de 19.12.2000, regulamentada pelo Decreto n.º 5.296, de 02.12.2004, 

além de passagens em diversas outras leis e até em normas regulamentadoras, 

como é o caso da Norma 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), imprescindível para a concepção de espaços físicos acessíveis. 

Atualmente, já existe vasta tecnologia capaz não somente de conceber 

espaços, objetos e serviços acessíveis, mas também capaz de promover as 

adaptações necessárias aos espaços concebidos sem a prescrição dos princípios de 

desenho universal (e com baixo custo). Inclusive soluções para as edificações 

históricas e tombadas.  O que nos falta é a devida atenção a essas questões, pois 

nossa tendência é não despertar para as soluções em acessibilidade até que surja 

uma necessidade pessoal, de parentes ou pessoas de pessoas de nosso convívio. 

As pessoas com deficiência sempre viveram uma história de negação, o que 

resultou no não reconhecimento de seus direitos e garantias fundamentais como ser 

humano.  Como nos demais grupos em desvantagem social, aqui também o enfoque 

de gênero resultou na intensificação do potencial de exclusão, razão pela qual a 

mulher com deficiência experimenta uma dupla vulnerabilidade cujas consequências 

só encontrarão limites mediante a intervenção estatal, com seu sistema de proteção.  

Isso, inclusive, é o que se encontra consignado na CDPD, tratado internacional que 

no Brasil possui status constitucional.  No entanto, a mulher com deficiência 

permanece invisível aos olhos do Estado brasileiro. 

4.6 O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem 
Limite” 

Sobre políticas públicas, nos diz Heinborn (2011, v.1, p.19) que elas podem 

ser definidas como “tudo aquilo que o governo (municipal, estadual ou federal) faz 

no que diz respeito às leis, medidas reguladoras, decisões e ações”, tendo como 

foco principal o problema que a política pretende corrigir. 



39 

Heinborn nos ensina que elas podem ser universais ou específicas, 

compatíveis entre si.  Ocorre que a igualdade formal contida nos documentos 

geralmente não transpassa com facilidade o universo das metas para se realizar por 

meio de ações concretas efetivas.  É quando lançamos mão das políticas 

específicas, focais, que para além de garantir a igualdade se encarregam de dar 

visibilidade às desigualdades e exclusões como forma de promover a igualdade de 

fato. 

É importante termos em mente que as políticas públicas focais, como as 

específicas para as pessoas com deficiência se encarregam de conduzir a 

humanidade à uma evolução para além de onde as políticas públicas universais 

alcançam. 

O Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência “Viver sem 

Limite” é uma política pública específica que por meio de ações redistributivas busca 

igualar os que são tratados de forma desigual com relação às oportunidades. 

Foi no dia 17 de novembro de 2011 que a presidenta Dilma Rousseff assinou 

o Decreto n.º 7.612, instituindo o PVSL, trazendo novas perspectivas para as 

pessoas com deficiência, e suas famílias, por meio de um conjunto de medidas cujo 

objetivo é dar cumprimento às determinações da Convenção da ONU, criando novas 

políticas públicas em prol das pessoas com deficiência, e fortalecendo políticas já 

existentes.  Diz o art. 1º do referido decreto: 

Art. 1o  Fica instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Plano Viver sem Limite, com a finalidade de promover, 
por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, 
o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com 
deficiência, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovados 
por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008, 
com status de emenda constitucional, e promulgados pelo Decreto 
no 6.949, de 25 de agosto de 2009.  
Parágrafo único.  O Plano Viver sem Limite será executado pela 
União em colaboração com Estados, Distrito Federal, Municípios, e 
com a sociedade.   

O PVSL reuniu ações diretas de 15 Ministérios (ou órgãos com status de 

Ministério), totalizando um investimento de 7,6 bilhões de reais. E integrou a 

participação da sociedade, com seu necessário controle social, por meio do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). 
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O Plano tem como pilares a oportunidade, a autonomia, a independência, a 

liberdade, os direitos e a cidadania para todos. Tem como prioridade, as pessoas 

com deficiência que vivem em situação da pobreza extrema.  E como eixos 

estruturados, nos termos do seu art. 4º, “o acesso à educação, a inclusão social, a 

atenção à saúde e a acessibilidade”. Esses eixos são interdependentes e articulados 

em prol do funcionamento de uma rede de serviços e políticas públicas promotoras 

da inclusão e da cidadania.  As diretrizes do PVSL são as seguintes (art. 3º): 

I - garantia de um sistema educacional inclusivo; 
II - garantia de que os equipamentos públicos de educação sejam 
acessíveis para as pessoas com deficiência, inclusive por meio de 
transporte adequado; 
III - ampliação da participação das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, mediante sua capacitação e qualificação 
profissional; 
IV - ampliação do acesso das pessoas com deficiência às políticas 
de assistência social e de combate à extrema pobreza; 
V - prevenção das causas de deficiência; 
VI - ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa 
com deficiência, em especial os serviços de habilitação e 
reabilitação; 
VII - ampliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação 
adaptável e com recursos de acessibilidade; e 
VIII - promoção do acesso, do desenvolvimento e da inovação em 
tecnologia assistiva.  

O PVSL funciona com apoio administrativo da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH) e possui como instâncias: um Comitê 

Gestor e um Grupo Interministerial de Articulação e Monitoramento (art. 5º). 

O Comitê Gestor, que define as políticas, programas e ações, fixando metas e 

orientando para a formulação, a implantação e a avaliação das políticas públicas 

alicerçadas no PVSL (art.6º) tem a seguinte composição: 

I - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que 
o coordenará; 
II - Casa Civil da Presidência da República; 
III - Secretaria-Geral da Presidência da República; 
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
V - Ministério da Fazenda; e 
VI - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  

Já o Grupo Interministerial de Articulação e Monitoramento, que promove a 

articulação dos órgãos e entidades no sentido de garantir o êxito dos programas e 

ações (art. 7º), se compõe dos seguintes órgãos:  
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I - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que 
o coordenará; 
II - Casa Civil da Presidência da República; 
III - Secretaria-Geral da Presidência da República; 
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
V - Ministério da Fazenda; 
VI - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
VII - Ministério da Saúde; 
VIII - Ministério da Educação; 
IX - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 
X - Ministério da Previdência Social; 
XI - Ministério das Cidades; 
XII - Ministério do Esporte; 
XIII - Ministério do Trabalho e Emprego; 
XIV - Ministério das Comunicações; e 
XV - Ministério da Cultura.  

Há, ainda, o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva que fomenta o 

acesso, o desenvolvimento e a inovação em tecnologia assistiva.  Sua composição é 

a seguinte: 

I - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que o coordenará; 
II - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; 
III - Ministério da Fazenda; 
IV - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
V - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
VI - Ministério da Educação; e 
VII - Ministério da Saúde.  

 

Recentemente, o Governo Federal lançou o portal de monitoramento do 

PVSL.  Trata-se do Observatório do Viver sem Limite19, que disponibiliza um balanço 

do programa, divulgando as ações do plano efetivamente realizadas, separadas por 

eixos temáticos e por municípios.   

Vejamos cada um dos eixos temáticos do “Viver sem Limite”, enfocando as 

ações planejadas e as divulgadas como efetivamente realizadas: 

a) Eixo Educação:  

Compreende a busca ativa, o transporte acessível, a aprendizagem, a 

acessibilidade e a qualificação profissional.  A prioridade do PVSL no eixo educação 

                                            
19 OBSERVATÓRIO, 2014. 
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é ampliar o BPC na Escola. A previsão de investimentos até o final do programa é 

de R$ 1.840.865.303,00 

Muitos idosos e pessoas com deficiência recebem o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), cujo 

objetivo é garantir que essas pessoas tenham “condições mínimas de vida digna”. 

Esse direito está previsto na Constituição Federal e é um benefício da 

Assistência Social que é devido a todos que dele necessitem, e que atendam os 

requisitos estabelecidos em lei.  Não depende de já se ter trabalhado, e nem de ser 

filiado a um regime de previdência. 

Embora o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) se encarregue das 

medidas práticas para sua concessão, não se trata de aposentadoria e nem é 

mantido pela Previdência Social. 

Tampouco é concedido sem mais critérios. Os beneficiados têm que 

demonstrar que não podem se manter e nem serem mantidos pelos seus familiares. 

É importante destacarmos que o BPC não é vitalício e nem se transfere para 

os seus dependentes com a morte do beneficiário. 

Atualmente o Governo Federal possui duas ações que envolvem diversos 

Ministérios, Estados e Municípios em prol da inclusão da pessoa com deficiência 

beneficiária do BPC na escola e no mercado de trabalho, para que ela não se 

perpetue recebendo o benefício sem que experimente, de fato, mudanças 

significativas em sua vida. 

O Programa BPC na Escola tem o objetivo de monitorar e avaliar o acesso e 

a permanência da pessoa com deficiência na escola, até 18 anos, por meio da 

articulação das políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, 

que desenvolvam sua autonomia, participação social e emancipação.   

Já o Programa BPC Trabalho, promove o acesso das pessoas com 

deficiência, preferencialmente entre 16 e 45 anos, à qualificação profissional e ao 

trabalho como formas de estimular seu protagonismo e participação social por meio 

da superação de barreiras, promoção da autonomia, acesso à rede socioassistencial 

e demais políticas de qualificação para o mundo do trabalho.  São metas desse eixo: 

· Aquisição de 2.600 ônibus acessíveis para o Transporte Escolar 
Acessível de 60 mil alunos com deficiência. 
· Salas de Recursos Multifuncionais para escolas públicas regulares 
e escolas especiais que oferecem atendimento educacional 
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especializado. Serão implantadas 17 mil novas salas e atualizadas 
28 mil salas. 
· Contratação de 648 Professores de Libras e 648 
Tradutores/Intérpretes de Libras para acessibilidade aos estudantes 
com deficiência auditiva nas instituições federais de ensino. 
· Adequação arquitetônica para acessibilidade em 42 mil escolas 
públicas, tornando a Escola Acessível. 
· Apoio a 180 projetos em instituições federais de ensino para 
promoção da acessibilidade na educação superior. 
· Garantia de, no mínimo, 5% das vagas para pessoas com 
deficiência nos cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), ou seja, 150 mil pessoas 
com deficiência qualificadas. 
· Expansão para 27 cursos de Letras/Libras, passando de 1.800 
vagas/ano para 2.700 vagas/ano e a criação de 12 cursos de 
Pedagogia Bilíngüe - Libras/Língua Portuguesa com novas 480 
vagas/ano, concretizando a Formação Inicial de Professores e 
Tradutores/Intérpretes de Libras. 

Como se percebe, embora relevantes, as ações do eixo educação não 

promovem nenhum recorte de gênero. 

No balanço do programa, divulgado por meio do Observatório do Viver sem 

Limite (2013), é possível constatar as ações efetivamente realizadas.  Nenhuma 

percepção da categoria gênero.  Vejamos as ações de acesso à educação já 

realizadas: 

. 13.312 salas de recurso multifuncionais; 

. 1.500 salas de recurso multifuncionais receberam atualização de 
equipamentos; 
. 30.322 escolas receberam recursos para a promoção da 
acessibilidade; 
. 2.034 veículos acessíveis para o transporte escolar; 
. 14.042 matrículas no Pronatec; 
. 59 universidades federais receberam recursos para a promoção da 
acessibilidade; 
. 3 cursos de Letras/Libras criados em universidades federais; 
. 23.800 novos estudantes beneficiários do BPC. 

 

b) Eixo Saúde: 

É o que contempla ações voltadas para a prevenção da deficiência e para a 

reabilitação.  Os recursos a serem investidos são de R$ 1.496.647.714,00. 

As prioridades desse eixo são a triagem neonatal, com o objetivo da detecção 

precoce das deficiências, e também o estabelecimento de protocolos e diretrizes 
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(critérios a serem seguidos pelos profissionais da saúde)20 para diagnósticos de 

deficiências. 

O PVSL prevê a elaboração de 10 protocolos clínicos que nortearão os 

profissionais do SUS (em reabilitação e atenção básica).  Um exemplo é o Manual 

de Diretrizes de atenção à Saúde da Pessoa com Síndrome de Down, que já foi 

lançado, e pretende nortear os profissionais da saúde para as condutas, os exames 

clínicos e laboratoriais a serem utilizados para a constatação da síndrome e também 

das doenças mais comuns que acometem essas pessoas, que, se detectadas 

precocemente, podem ter seus efeitos minimizados.   

Também é meta a ampliação e qualificação das unidades de reabilitação.   

O foco das ações são a prevenção da deficiência, sua detecção precoce e 
reabilitação das pessoas.  Vejamos as ações efetivamente realizadas: 

. 20 Estados alcançaram a fase IV do Teste do Pezinho;  

. 75 maternidades receberam recursos para a aquisição do Teste do 
Pezinho; 
. 9 diretrizes publicadas; 
. 102 Centros Especializados em Reabilitação (CER) habilitados; 
. 108 veículos acessíveis adquiridos; 
. 21 oficinas ortopédicas habilitadas; 
. 442 Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) habilitados; 
. 81 centros cirúrgicos de hospitais foram equipados. 

 
c) Eixo Inclusão Social: 

O objetivo desse eixo são as ações de inclusão no mercado de trabalho, bem 

como os cuidados diários de pessoas com deficiência em situação de pobreza 

(centros-dia e residências inclusivas).  Os recursos a serem investidos 

correspondem a R$ 72.240.000,00. 

São exemplos de metas desse eixo: 

· Garantia de voltar a receber o BPC, após a saída do emprego; 
· Garantia de acumular o BPC, com renda do contrato de 
aprendizagem; 
· Busca ativa e encaminhamento ao mercado de trabalho de 50 mil 
beneficiários do BPC;  
· Aprendizagem profissional remunerada sem perda do BPC. 
Regulamentação por decreto da Lei nº 12.470/2011. 

                                            
20SNPD, 2012. 
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São as seguintes, as ações divulgadas como efetivamente realizadas nesse 
eixo: 

. 60 residências inclusivas em funcionamento; 

. 12 centros-dia em funcionamento. 

 

d) Eixo Acessibilidade: 

O objetivo é promover o acesso à tecnologia, ao desenvolvimento de novas 

tecnologias, à moradia acessível, à mobilidade humana e à aquisição de tecnologias 

assistivas. Os investimentos são de R$ 4.198.500.000,00. As ações divulgadas 

como efetivamente realizadas são as seguintes: 

. 837.993 unidades adaptáveis contratadas; 

. 10.886 unidades adaptadas entregues; 

. 1 centro tecnológico cão-guia em funcionamento; 

. R$ 60,1 milhões investidos em contratações de projetos para 
pesquisa e desenvolvimento de produtos de tecnologia assistiva; 
, inaugurado o Centro Nacional de Referência em Tecnologia 
Assistiva (CNRTA) em julho/2012; 
. 54 universidades com núcleos de pesquisa apoiados pelo Ministério 
de Ciências, Tecnologia e Inovação (MCTI); 
. 19.190 operações de empréstimos, totalizando R$ 111,2 milhões 
para aquisição de tecnologia assistiva (até 23.05.2014).  

 

Silêncio quanto às mulheres com deficiência.  No entanto, a Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), que integra 

a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), 

como gestor público das ações e políticas em prol das pessoas com deficiência em 

nosso país, já se apercebeu desse equívoco da falta de enfoque de gênero sobre o 

tema deficiência.  Tanto que, em abril de 2013, a própria Secretaria realizou uma 

roda de conversa de mulheres com deficiência, em São Paulo, na Reatech21. 

Em dezembro de 2013, a SNPD realizou o 1º Seminário Nacional de Mulheres 

com Deficiência, que, ao final de dois dias de discussões, culminou na elaboração 

de uma Carta que foi encaminhada a todas as instâncias de governo responsáveis 

                                            
21 O maior evento no setor de acessibilidade e inclusão das PcD nas Américas; e a segunda maior do 
mundo, que além de produtos e serviços, reúne renomados especialistas de todo mundo, e que 
conduzem discussões e palestras de interesse das pessoas com deficiência. 
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pela implantação e manutenção dos serviços públicos necessários ao atendimento 

das especificidades das mulheres com deficiência.  A SPM foi parceira na realização 

desse seminário. Entretanto, foi uma participação pontual, pois nem foi incluída 

oficialmente no rol dos órgãos públicos envolvidos com o PVSL, e nem percebemos 

que a categoria deficiência venha sendo levada em consideração de forma 

específica quando de suas ações. 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

Citando Michaelles, nos diz Souza (2011, p.9) que “metodologia é a arte de 

guiar o espírito na investigação da verdade”.   

O nosso processo de investigação utilizou o método de pesquisa bibliográfica, 

num caráter qualitativo. 

A metodologia qualitativa de pesquisa é a mais utilizada em Ciências Sociais 

para a verificação e investigação de objetos não quantificáveis, em que os 

constructos navegam num universo de crenças, valores, costumes, tradições e ética 

que não se fazem possível reduzir em variáveis.  Nos diz Heinborn (2011, v.6, p.15): 

Os métodos qualitativos de investigação são de utilidade para o 
entendimento do contexto em que um fenômeno ocorre.  Eles 
permitem a observação de vários elementos simultaneamente em um 
pequeno grupo.  “Essa abordagem é capaz de propiciar um 
conhecimento aprofundado de um evento, possibilitando a explicação 
e a análise de comportamentos [...]. 

Já o método de pesquisa bibliográfica é a que é feita coletando e 

selecionando informações em documentos, que segundo Souza (2011, p. 13), 

citando Marconi e Lakatos, podem ser: “texto, imagem, som, sinais, gravações, 

obras de arte ou históricas, documentos oficiais, jurídicos etc.”   

A respeitada doutrina na área foi fundamental como alternativa de produção 

de informações, que permitiu o desenvolvimento de nosso trabalho, constituído com 

base em fontes secundárias de pesquisa (livros, revistas, cartilhas, manuais, 

matérias jornalísticas e relatórios, além de leis, projetos de leis, decretos e tratados 

internacionais). 
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Concentramo-nos no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

“Viver sem Limite” (2011) e na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência da Organização das Nações Unidas (2006), documentos que se 

correlacionam, sendo que o primeiro é tido como o operacionalizador do segundo 

em nosso país.   

A partir das informações produzidas, buscamos identificar a existência do 

recorte de gênero nas políticas públicas de Estado dirigidas às mulheres com 

deficiência, que é o objetivo central desta pesquisa. 

Para a produção de informações, analisamos o Censo 2010, do IBGE, que 

trata da questão da deficiência por amostragem e é relevante como suporte para 

confirmação da hipótese central desta pesquisa. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2010) e o Relatório Mundial 

sobre Deficiência (2011) também ofereceram dados importantes para a confirmação 

das hipóteses. 

Os dados foram analisados tendo como referencial a perspectiva de gênero, 

buscando no PVSL a existência de recortes que efetivamente contribuíssem para a 

igualdade entre homens e mulheres com deficiência.   

Fizemos a confluência das informações produzidas a partir da revisão 

bibliográfica com o texto do PVSL, a busca de ocorrências de recortes de gênero ou 

mesmo a percepção, na sua execução, de algum recorte que, ainda que 

indiretamente, favorecesse as mulheres com deficiência e suas especificidades. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da pesquisa bibliográfica e documental realizada, constatamos que, 

de acordo com os dados do Censo 201022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com alguma 

deficiência, o que representa 23,91% da população.   

As estimativas da Pesquisa Mundial de Saúde, divulgadas pelo Relatório 

Mundial sobre a Deficiência (2011)23, mencionam que há uma prevalência de 

deficiência entre mulheres, chegando a quase 60% superior à prevalência entre 

homens. 
                                            
22 SNPD, 2012. 
23 BANCO MUNDIAL, 2011. 
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O Censo 2010 do IBGE, com base em pesquisa de amostragem realizada em 

6,2 milhões de domicílios, diz que no Brasil 26,5% da população feminina possuem 

algum tipo de deficiência (25,8 milhões de mulheres), enquanto 21,2% da população 

masculina se encontram nessa condição (19,8 milhões de pessoas). 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Organização 

das Nações Unidas, tratado que ingressou no Brasil como emenda constitucional, 

reconhece as especificidades das mulheres e exige do Estado a proteção 

necessária à sua segurança e à promoção de sua autonomia e empoderamento. 

O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite” 

é a primeira grande política pública para as pessoas com deficiência no Brasil, tido 

como o instrumento operacionalizador da Convenção da ONU no país. 

Com vigência entre 2011 e 2014 e com destinação de R$ 7,2 bilhões para 

serem investidos em ações de inclusão que transversalizam 15 ministérios, é claro 

que o PVSL indiretamente promove os direitos das mulheres com deficiência de uma 

forma geral.  Até porque se a deficiência atinge mais as mulheres, e se o plano é de 

inclusão das pessoas com deficiência, um número maior de mulheres com 

deficiência será contemplado.  No entanto, o PVSL foi insensível ao necessário e 

consciente enfoque de gênero, não estabelecendo nenhuma ação específica e 

programada em prol dos direitos e garantias das mulheres com deficiência e da 

redução das desigualdades de gênero. 

Nem mesmo a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) se encontra no 

rol dos ministérios (ou órgãos com status de ministério) envolvidos com a 

operacionalização do PVSL, embora nada impeça sua participação nas ações e 

políticas governamentais para as mulheres com deficiência. 

Quando da elaboração do PVSL, em 2011, convergiram para sua composição 

os ministérios que naquela ocasião investiam recursos em ações em prol das 

pessoas com deficiência.  É justamente a reunião desses recursos, antes 

pulverizados, que formam o montante de R$ 7,2 bilhões.  

Como a deficiência ainda é tratada na SPM em nível de discussão e 

teorização, e não em termos práticos e concretos, não possuindo, ainda, nenhuma 

ação específica em prol das mulheres com deficiência24, não foi percebida sua 

                                            
24 A deficiência só é mencionada quando se faz referência geral à diversidade humana, juntamente 
com categorias como as idosas, os indígenas, as mulheres de etnias ciganas, mas sem a 
profundidade necessária e sem que se faça referência às especificidades dessas mulheres. 
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importância para a operacionalização do PVSL, não sendo arregimentada com os 

demais órgãos a serem transversalizados pelas políticas de inclusão da pessoa com 

deficiência. 

Por sua vez, o PVSL foi construído na mesma lógica, pouco sensível às 

especificidades de gênero. 

Seus pilares, seus eixos temáticos, suas metas, suas prioridades, suas 

diretrizes não fazem nenhuma menção às especificidades das mulheres com 

deficiência, ignorando, por completo, a categoria gênero e a necessidade desse 

enfoque. 

Naturalmente, esperávamos ações voltadas à mulher com deficiência ao 

menos no eixo da saúde, o que não ocorreu.   

Repare que as prioridades são a triagem neonatal, para a detecção precoce 

das deficiências, o estabelecimento de protocolos e diretrizes para diagnósticos de 

deficiências, e a ampliação e qualificação das unidades de reabilitação. 

Silêncio quanto à saúde da mulher com deficiência. Aqui o PVSL poderia ter 

previsto ações específicas que favorecessem essas mulheres no que se refere à 

autonomia sobre seus próprios corpos: prevenção das DST/Aids, acesso aos 

exames preventivos com acessibilidade e dignidade, planejamento familiar, direito à 

escolha amorosa, sexualidade, gestação e parto, entre outros temas. 

Perdeu-se a oportunidade de realizar a acessibilidade nas construções, na 

aquisição de equipamentos e mobiliário das unidades de saúde, além de 

capacitação dos recursos humanos para as especificidades das mulheres com 

deficiência (noções de transporte da pessoa para acesso às macas e mesas de 

exame, por exemplo, além da indispensável comunicação em Libras. Ou mesmo a 

descrição, para as mulheres cegas, dos procedimentos a serem nelas realizados). 

As situações de tratamentos e esterilizações forçadas, indícios de maus 

tratos, abuso e violência, tudo isso poderia constituir protocolo e gerar notificações 

compulsórias que poderiam finalmente ser consolidadas e gerar números reais 

sobre as mulheres com deficiência e suas especificidades.  

No eixo da inclusão social, o PVSL também deixou passar duas 

oportunidades importantes de priorizar as especificidades de gênero: primeiro, 

poderia ter previsto ações de inclusão das mulheres com deficiência no mercado de 

trabalho e combate às desigualdades salariais por razão da categoria gênero.  

Também a priorização nas contratações de mulheres aprendizes com deficiência e 
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inserção de mulheres com aptidão nos setores e atividades tidas como tipicamente 

masculinas.   

A segunda se refere às residências inclusivas e centros-dia, nas quais poderia 

ter sido priorizado o acolhimento das mulheres com deficiência, inclusive, as vítimas 

de abuso e violência doméstica e as que necessitam se afastar de sua referência 

familiar por razões de segurança. 

Como dito, a SNPD, como gestora das políticas em prol das pessoas com 

deficiência, assim como a SPM, como órgão articular das políticas de promoção da 

igualdade de gênero, já se aperceberam dessa lacuna e vem promovendo 

momentos de discussão dos temas de interesse das mulheres com deficiência. 

Entretanto, as medidas ainda são incipientes, espaçadas e não se reverteram, 

ainda, em nenhuma ação concreta e efetiva.  Ainda não ocorrem recortes de gênero 

nas ações do PVSL, e a SPM permanece inerte quanto à necessidade de garantir 

nas ações e políticas públicas o respeito aos direitos e às especificidades das 

mulheres com deficiência. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho tratou da invisibilidade da mulher com deficiência quando da 

elaboração de políticas públicas pelo Estado Brasileiro, não obstante o seu 

compromisso internacional assumido perante a ONU preveja tão obrigação. 

Para tanto, demonstramos por meio da análise do Plano Nacional dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limite (PSLV) – a primeira política pública 

interministerial em prol das pessoas com deficiência – que as especificidades 

dessas mulheres não são levadas em consideração pelo Brasil, e que as questões 

de gênero permanecem invisíveis para esta parcela da população. 

Não obstante, o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência, tratado internacional da Organização das Nações Unidas que 

ingressou no país com status constitucional, e que reconhece a dupla 

vulnerabilidade de meninas e mulheres com deficiência, estabelecendo obrigações 

de Estado para sua proteção e promoção efetiva. 

Nosso estudo demonstrou que não obstante o PVSL seja considerado a 

política pública operacionalizadora da Convenção, o Estado se omitiu quanto ao 
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cumprimento de seu artigo seis e sobre as questões de gênero.  Entretanto, já se 

deu conta da necessidade de transversalização do tema sobre todas as ações do 

PVSL, muito embora as iniciativas e medidas para que se dê esse ajuste necessário 

sejam incipientes e ainda em nível de discussão e reflexão. 

A própria Secretaria de Políticas para as Mulheres não integra o rol de 

Ministérios envolvidos com a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e nem é reconhecido pelos movimentos sociais como órgão que 

transversalize a categoria deficiência quando da articulação de políticas em prol das 

mulheres. 

Ainda sem cumprimento, portanto, o dever do Estado Brasileiro assumido 

perante a Organização das Nações Unidas, com a ratificação da Convenção sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência, no que se refere ao artigo seis, que 

estabelece para o Estado obrigações em prol da proteção e da autonomia das 

meninas e mulheres com deficiência. 

Percebe-se, sem maiores dificuldades, que os direitos e as especificidades 

das mulheres com deficiência ainda não são levados em consideração, quando da 

formulação de políticas públicas e de avanços da legislação em prol da igualdade de 

gênero no Brasil. 

Num país, que se propõe a priorizar os direitos humanos, pensamos que a 

percepção desta particularidade e a ressignificação do espaço da mulher com 

deficiência serão um grande avanço e uma marca incontestável do respeito à 

diversidade e do compromisso com a vida humana. 
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