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RESUMO  

  
Este trabalho possui como objetivo investigar a existência de barreiras atitudinais 
no ambiente de trabalho da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Por 
barreiras atitudinais, utilizou-se o conceito trazido pela Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), são atitudes que impedem ou 
prejudicam a participação do deficiente em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas. A referida lei trouxe esse conceito, visto 
que, a eliminação de barreiras arquitetônicas não se mostrou suficiente para a 
plena inclusão do deficiente nos diversos espaços sociais, pois as barreiras 
atitudinais se mostravam impeditivas da plena interação social. Ainda, com 
escopo sociológico, a pesquisa teve como fundamento a Teoria do 
Reconhecimento de Axel Honneth. Tratou mais especificamente da terceira 
esfera da teoria, apesar de uma explicação ampla para entender toda a teoria. É 
com fundamento, principalmente na esfera da solidariedade que a pesquisa 
demonstra a importância de um ambiente de trabalho livre de barreiras atitudinais 
para que o deficiente físico possa alcançar sua máxima capacidade produtiva, 
bem como sua autorrealização. O método utilizado foi o qualitativo, a técnica foi 
de entrevistas do tipo semi-estruturada, o que possibilitou não apenas ter 
questões já estabelecidas, como também, formular outras perguntas no decorrer 
da entrevista com o objetivo de elucidar os fatos. A principal conclusão foi que 
existem barreiras atitudinais no ambiente de trabalho da Universidade Federal 
Rural do Semi – Árido, que dificultam o desempenho das atividades pelos 
deficientes e comprometem negativamente a autorrealização deles.  

Palavras-chave: Barreiras atitudinais, servidores deficientes, Teoria do 
Reconhecimento, autorrealização.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  

This work aims to investigate the existence of attitudinal barriers in the work 
environment of the Federal Rural University of the Semi-Arid. By attitudinal 
barriers, the concept brought by the Brazilian Law of Inclusion of the Person with 
Disability (Law nº 13.146 / 15) was used, they are attitudes that prevent or impair 
the participation of the handicapped in equal conditions and opportunities with the 
other people. The law introduced this concept, since the elimination of 
architectural barriers did not prove sufficient for the full inclusion of the disabled 
in the various social spaces, since the attitudinal barriers were impeding the full 
social interaction. Still, with a sociological scope, the research was based on Axel 
Honneth's Theory of Recognition. It dealt more specifically with the third sphere 
of theory, despite a broad explanation to understand the whole theory. It is based 
mainly on the sphere of solidarity that research demonstrates the importance of 
a work environment free of attitudinal barriers so that the physically handicapped 
can reach their maximum productive capacity as well as their self-realization. The 
method used was qualitative, the technique was semi-structured interviews, 
which allowed not only to have established questions, but also to ask other 
questions during the interview with the purpose of elucidating the facts. The main 
conclusion was that there are attitudinal barriers in the work environment of the 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, which hinder the performance of 
activities by the disabled and negatively compromise their self - realization.  

Keywords: Attitudinal barriers, poor servers, Theory of Recognition, 
selfrealization.  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS  

  

A Deus, fonte inesgotável de amor.  

Aos meus pais, pelo amor incondicional, pelo socorro em todas as necessidades, 

pelo afeto incessante, pelo incentivo contínuo, fundamental para minha formação 

pessoal e acadêmica.  

À minha Orientadora, Professora Drª Ludimilla de Oliveira, pela dedicação, 

paciência e presteza com que me orientou ao longo de toda a jornada, muito 

obrigada!  

À Professora Drª Dominique Valery, pela atenção e carinho que demonstrou a 

minha e a minha pesquisa, muito obrigada!  

Ao Professor Dr. Daniel Valença, pela atenção e disposição de cooperar com 

esta pesquisa, muito obrigada!  

Aos amigos, por estarem sempre na torcida.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

SUMÁRIO  

  
 

INTRODUÇÃO .................................................................................................... 8 

Metodologia .................................................................................................. 10 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA .................................................... 17 

1.1 Evolução do Tratamento Dado aos Deficientes ao Longo da História ..... 17 

1.2 Evolução Legislativa Tratando dos Deficientes ........................................ 24 

1.3 Evolução Legislativa Brasileira Sobre Deficientes ................................... 32 

2 NOMENCLATURA DOS DEFICIENTES E ANÁLISE CRÍTICA DOS DIREITOS 

HUMANOS ........................................................................................................ 40 

2.1 Nomenclatura sem preconceitos .............................................................. 40 

2.2  Histórico acerca dos direitos humanos................................................. 45 

2.3 Análise crítica dos direitos humanos ........................................................ 50 

3 O INDIVÍDUO E AS ESFERAS DO RECONHECIMENTO ............................. 57 

3.1 As primeiras formas elementares de reconhecimento ............................. 58 

3.2 A Auto - Realização do Deficiente na Perspectiva da Teoria do 

Reconhecimento de Axel Honneth ................................................................ 70 

3.3 Análise e discussão dos resultados ......................................................... 80 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 88 

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 91 

 

 

 

 

 



8 

INTRODUÇÃO 

Alguns temas não são apenas problemas sociais, mas sim um problema 

público. A questão das barreiras atitudinais é um desses temas. Assim, a matéria 

tem atraído atenção de toda sociedade na busca por dirimir as barreiras que 

constituem óbice a igualdade entre as pessoas, deficientes ou não.  

Esta pesquisa buscou analisar se existem barreiras atitudinais no 

ambiente de trabalho, na Universidade Federal Rural do Semi – Árido, que 

impeçam ou dificultem a autorrealização dos deficientes como profissionais, visto 

que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), 

assegura a plena inclusão dos deficientes em todos os segmentos sociais.   

A temática está intimamente ligada com a linha de pesquisa que trata das 

experiências humana, social e técnica, visto que a pesquisa terá como sujeito 

principal o deficiente físico e suas experiências humanas no serviço público da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido.   

A história da humanidade passa por diversas fases, quanto aos 

deficientes, em algumas sociedades antigas era comum a prática de extermínio 

e exclusão social devido às condições difíceis de sobrevivência.   

O cristianismo, na Idade Média, proporcionou uma mudança de 

pensamento, a Igreja pregava o direito à vida, criou instituições de caridade e 

demonstrou a importância dos deficientes. No entanto, conforme citação da 

dissertação orientada pela Professora Drª. Françoise Dominique Valery 1 , o 

atendimento desenvolvido nas instituições era desenvolvido de modo segregado, 

buscava alterar os sistemas sociais, de modo a adaptá-los aos cidadãos 

diferentes.  

Com a modernidade surgiram novas relações de poder e a medicina 

passa a se destacar, como bem cita a Professora Cláudia Rodrigues de Freitas2, 

1 SOUSA JUNIOR, Romulo Andrade de Avaliação da Política Pública de Acessibilidade no  

Período de 1992 a 2002 na Cidade do Natal. Trabalho Apresentado ao Programa de 
PósGraduação em Arquitetura e Urbanismo., orientado pela Professora Drª. Françoise 
Dominique Valery.  
2 FREITAS, Cláudia Rodrigues de. A “Normalidade”: conceito de quantas faces?. Revista 

Educação Especial | v. 25 | n. 44, | p. 483-498 | set./dez. 2012.  
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no final do século XVIII, o poder médico ultrapassava o religioso, o hospital passa 

a ser mais um “aparelho de examinar”.  

Após a barbárie da Segunda Grande Guerra que promoveu o extermínio 

não apenas dos judeus, mas também dos portadores de deficiência, a Liga das 

Nações deu destaque à dignidade da pessoa humana. Nas Constituições das 

sociedades ocidentais os direitos humanos encontram-se dentre os objetivos e 

fundamentos. A ideia de dignidade da pessoa humana surge como barreira ao 

abuso do poder Estatal.  

  No entanto, o discurso garantista da universalidade dos direitos humanos 

está recôndito e impotente diante das desigualdades sociais. As garantias 

constitucionais e legais não possuem eficácia e aplicação prática, não atingindo, 

portanto, seu fim social.  

  Ressalte-se ainda que, a perspectiva tratada pelos direitos humanos, 

herança do pós segunda guerra, não supre as necessidades atuais da 

sociedade, como defende o Professor Daniel Valença3, “essa perspectiva de 

direitos humanos, majoritária atualmente, revela, todavia, inconsistências de 

difícil superação”.  

Em uma sociedade que busca viver sob a égide do macro princípio da 

dignidade como direito fundamental da pessoa humana é necessário praticar os 

direitos humanos, valendo-se de critérios como isonomia, liberdade, igualdade 

de maneira a respeitar as diferenças dos indivíduos.  

O fundamento no princípio da não discriminação não se mostra suficiente 

como proteção e promoção da igualdade de oportunidades com os deficientes.   

Atualmente, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 

nº 13.146/15) traz nos seus dispositivos diversas garantias visando o tratamento 

igualitário e a plena inclusão do deficiente nos diversos ramos da sociedade.   

Por considerar o trabalho relevante na vida do indivíduo, com base na 

Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth, o foco da pesquisa foram os 

servidores públicos deficientes da Universidade Federal Rural do Semi – Árido.  

                                            
3 VALENÇA, Daniel Araújo; PAIVA, Ilana Lemos de. DIREITOS HUMANOS: DA IDEALIZAÇÃO 
À MATERIALIDADE.  
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De modo que se investigou a existência das barreiras atitudinais, conceito 

trazido pela Lei 13.146, que impedem a plena inclusão do deficiente no ambiente 

de trabalho, interferindo diretamente na sua autorrealização profissional.  

  

Metodologia  

  

O tema e a delimitação do problema surgiram não apenas pela relevância 

da questão, mas também de experiências vividas e observações feitas no campo 

onde será desenvolvida a pesquisa. De acordo com Chizzotti4 em uma pesquisa 

o problema:  

  

Afigura-se como um obstáculo, percebido pelos sujeitos de modo 

parcial e fragmentado, e analisado assistematicamente. A identificação 

do problema e sua delimitação pressupõem uma imersão do 

pesquisador na vida e no contexto, no passado e nas circunstâncias 

presentes que condicionam o problema.  

    

  Ressalta ainda que,  

  

O problema, na pesquisa qualitativa, não é uma definição apriorística, 

fruto de um distanciamento que o pesquisador se impõe para extrair as 

leis constantes que o explicam e cuja freqüência e regularidade podese 

comprovar pela observação direta e pela verificação experimental5.  

    

A pesquisa utilizou o método qualitativo. Uma das características da 

pesquisa qualitativa está na forma como assimila e transmite o conhecimento.  

Chizzotti6 leciona que:  

  

                                            
4 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo. 5ªed. Cortez 

editora, 2001, p. 78.  
5 Op. Cit. 79.  
6 Op. Cit. 79.  
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A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 

entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a 

um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o 

sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado.  

  

O método qualitativo foi aplicado com o objetivo de entender melhor a 

realidade do objeto da pesquisa, como se desenvolvem as relações 

interpessoais e os processos cognitivos no ambiente de trabalho na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido7, além de investigar a atuação do poder público na 

garantia da inclusão plena do deficiente no serviço público da universidade. A 

Universidade foi escolhida por ser a casa do saber, ambiente que não deve existir 

espaços de segregação, discriminação e preconceito.  

De acordo com Ludke8, o estudo qualitativo “é o que se desenvolve numa 

situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”.   

Outra característica do método qualitativo é o contato direto que o 

pesquisador tem com o indivíduo, com o ambiente e com a situação investigada.  

Segundo Borgan9, a pesquisa qualitativa tem as seguintes características:   

  

a) ambiente natural como fonte direta dos dados; b) ser descritiva;  
c) analisar intuitivamente os dados; d) preocupar-se com o processo 

e não só com os resultados e o produto; e) enfatizar o significado.   

  

                                            
7 A Universidade Federal Rural do Semi – Árido foi criada em 29 de julho de 2005, pela Lei nº 

11.155. Conta hoje com mais de 30 cursos de graduação e 13 de pós-graduação, divididos em 4 

campus (Mossoró, Pau dos Ferros, Angicos e Caraúbas).  
8 LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli. Pesquisa em educação: abordagem qualitativa. São Paulo: 

EPU, 1986, p.18.  
9 TRIVIÑOS, Augusto. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987, p. 128. In: LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de 

Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas. 6ª Ed. 2011.  
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Com o objetivo de compreender as perspectivas e experiências do sujeito 

a técnica utilizada foi a entrevista que é um dos instrumentos básicos para se 

coletar dados. Ressalte-se que segundo Chizzotti10:  

  

Os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados em 

um instante de observação. Eles se dão em um contexto fluente de 

relações: são “fenômenos” que não se restringem às percepções 

sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de 

oposições, de revelações e de ocultamentos. É preciso ultrapassar sua 

aparência imediata para descobrir sua essência.  

    

Na pesquisa qualitativa todos os dados possuem o mesmo valor: a fala, o 

silêncio, a interrupção, como também os indivíduos do estudo, buscando sempre 

compreender a experiência, as representações e os conceitos que possuem.  

  A entrevista foi do tipo semi-estruturada11,   

  

Também chamada de assistemática, antropológica e livre – quando 

o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em 

qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder 

explorar mais amplamente a questão.  

  

A entrevista semi-estruturada está entre os métodos estruturados e os 

focalizados, pois utiliza técnicas de ambos. Apesar das perguntas serem 

específicas, o entrevistador possui liberdade de ir além das respostas e sem 

prejudicar as metas de padronização e comparabilidade.  

Ainda sobre a entrevista semi-estruturada o entrevistador pode procurar 

esclarecer quanto à elaboração das respostas, como também pode proceder 

com o registro da informação, o que proporciona um espaço mais amplo para 

investigar além das respostas e construir um diálogo com o sujeito. Esse método 

                                            
10 CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. São Paulo. 5ªed. Cortez 

editora, 2001, p. 84.  
11 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: 

Atlas. 6ª Ed. 2011, p. 281.  
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possibilita aos entrevistados responderem com suas próprias palavras, fugindo 

das entrevistas padronizadas, além de permitir uma construção maior de 

comparações do que as entrevistas padronizadas.  

O critério de inclusão foi, servidores públicos, da Universidade Federal 

Rural do Semi – Árido, deficientes que ingressaram nessa instituição já com essa 

característica, ficando, portanto, excluídos os estudantes, os terceirizados e os 

sem deficiência aparente.   

A escolha se limitou aos servidores que incorporaram a instituição com 

deficiência com o objetivo de encontrar resultados fidedignos e condizentes com 

a realidade que o projeto propõe, uma vez que os sujeitos que adquiriram 

posteriormente a deficiência passam por um processo com características 

diferente de inclusão.  

A técnica para analisar as entrevistas foi a análise do discurso que se 

propõe em analisar as estruturas do discurso buscando compreender as 

construções ideológicas. Possui uma metodologia para interpretar textos sociais, 

não sendo mais um item apenas para a psicologia social, encontra seus 

fundamentos na filosofia, sociologia e literatura.   

Nogueira12 cita a concepção de Wetherell, Taylor e Yates (2001) sobre a 

análise do discurso:  

  

“A Análise do Discurso pode descrever-se como o estudo da “fala” e de 

textos. Constitui um conjunto de métodos e de teorias que pretendem 

investigar quer o uso quotidiano da linguagem quer a linguagem nos 

contextos sociais. A pesquisa do Discurso oferece rotas para o estudo 

dos significados, uma forma de investigar o que está implícito e 

explícito nos diálogos que constituem a acção social, os padrões de 

significação e representação que constituem a cultura. Permite uma 

série de abordagens aos “dados” e, mais importante, um conjunto de 

teorizações a esses mesmos dados.”  

  

Autores como Derrida, Foucault (1972; 1979), Lyotard (1989) auxiliaram 

no movimento pós-estruturalista e pós-modernista com suas análises que 

                                            
12 NOGUEIRA, Conceição (2001) A analise do discurso. Em L. Almeida e E. Fernandes (Edts), 

Métodos e técnicas de avaliação: novos contributos para a pratica e investigação CEEP. 
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influenciam a ciência, ainda, destacam a importância da linguagem na 

construção da realidade social.  

Os estudiosos atuais procuram compreender os sujeitos usando a 

linguagem no percorrer das interações sociais. A filosofia da linguagem, 

principalmente a teoria dos atos lingüísticos influenciaram fundamentalmente a 

análise do discurso, conforme cita Nogueira13   

  

Da noção de base (...) segundo a qual “falar é agir”, exercer uma 

actividade, têm com efeito brotado numerossíssimos trabalhos 

centrados na consideração da linguagem do ponto de vista dos actos 

executados pelo falar e no falar: esses trabalhos (...) são a expressão 

de uma única direcção de pesquisa que tem as suas origens, 

fundamentalmente, nas formulações de Austin (1962) e Searle (1969).    

  

Na análise do discurso, diferentemente da metodologia positivista, 

quantitativa, grande quantidade de materiais e dados pode dificultar a viabilidade 

para gerar os resultados, visto que a análise dos dados é intensa e difícil de 

sintetizar.  

  O momento da entrevista semi-estruturada, processo de coletar dados, é 

quando o pesquisador precisa focar a atenção na interação verbal e social por 

meio das perguntas, instante em que também busca a resposta para seu objeto 

de pesquisa. Já no momento da transcrição o pesquisador tem que se afastar do 

papel de entrevistador e se colocar como interpretador de dados.   

A pesquisa utilizou a transcrição integral das entrevistas, ou seja, serão 

transcritas todas as verbalizações, tudo o que foi falado pelo entrevistador e pelo 

entrevistado.  

                                            
13 NOGUEIRA, Conceição (2001) A analise do discurso. Em L. Almeida e E. Fernandes (Edts), 

Métodos e técnicas de avaliação: novos contributos para a pratica e investigação CEEP.  
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Não há uma estrutura definida de como fazer a análise do discurso, mas 

Nogueira 14  cita Parker que recorre a alguns critérios que podem auxiliar a 

análise. Não são critérios rígidos, apesar de indicadores importantes:  

  

Critérios e Fases  

Textos  

1- tratar objectos de estudo como sendo textos (colocados em 
palavras)  

2- explorar conotações, associação livre  

Objectos  

3- procurar objectos nos textos  

4- tratar a fala acerca desses objectos como objecto de estudo  

Sujeitos  

5- especificar sujeitos (pessoas, assuntos, temas, etc.), como tipos de 
objectos no texto  

6- especular acerca de como eles podem “falar”  

Sistema  

7- traçar uma imagem do mundo, redes de relações  

8- indicar as estratégias defensivas desses sistemas contra possíveis 
ataques  

Ligações  

9- identificar contrastes entre formas de “falar”  

10- identificar pontos de sobreposição, fala dos mesmos objectos  

Reflexão  

11- relacionar maneiras de falar para audiências diferentes  

12- escolher rótulos ou designações das formas de falar, os discursos  

História  

13- analisar com atenção como esses discursos emergem  

14- questionar como os discursos contam a sua história acerca da sua 
origem  

                                            
14 NOGUEIRA, Conceição (2001) A analise do discurso. Em L. Almeida e E. Fernandes (Edts), 

Métodos e técnicas de avaliação: novos contributos para a pratica e investigação CEEP. 
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Instituições  

15- identificar instituições reforçadas pelos discursos  

16- identificar instituições que são atacadas pelos discursos  

Poder  

17- analisar que categorias de pessoas ganham e perdem  

18- questionar quem os promoverá e quem se lhes oporá  

Ideologia  

19- analisar como eles se ligam com outros discursos opressivos 20- 
descrever como eles justificam o presente  

  

  A análise foi feita utilizando o critério texto que tratou do discurso posto, 

explorando os significados e associações livres; utilizou ainda, o critério 

instituições, buscando os elementos que reforçam e que vão de encontro com o 

discurso.     

Ressalte-se que a análise exige o retorno aos dados algumas vezes, 

ainda, é preciso ter criatividade para analisar o conteúdo nas suas diversas 

facetas e possibilidades de interpretação.   

  De modo que a pesquisa contribuirá para a compreensão de qual é a real 

situação dos deficientes no serviço público na Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido e caso encontre ineficiência do Poder Público no concernente a 

efetivação da inclusão plena, medidas poderão ser providenciadas para inverter 

essa possível realidade.  
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA  

  

A história mostra que foram travadas verdadeiras lutas para que os 

deficientes alcançassem o amparo legal hoje existem. Na antiguidade diversas 

sociedades excluíam os deficientes ou até mesmo promoviam o extermínio 

deles.   

Com ascensão do Cristianismo essa realidade começou a mudar. Acabou 

por ganhar uma visão assistencialista. Os deficientes passaram a viver pela 

caridade das pessoas.  

Na contemporaneidade, sob a égide do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, os deficientes encontram ampara legal para uma vida igualitária e 

independente.   

  

1.1 Evolução do Tratamento Dado aos Deficientes ao Longo da História  

  

A problemática da inclusão social dos portadores de deficiência não é 

recente. Foi na Era Neolítica que se criou a consciência de vida em grupo, 

principalmente para manter a sobrevivência, porém diante das vicissitudes da 

época é pouco provável que pessoas com determinadas deficiências tenham 

conseguido sobreviver.   

Com o decorrer do tempo a sociedade foi modificando, crescendo, em 

diversas comunidades os deficientes foram discriminados e até exterminados 

como Ashanti 15 . Em outras foram tratados como especiais como na Aona, 

Azande16.  

                                            
15 SILVA, Otto Marques da. Epopeia ignorada. Edição de Mídia. São Paulo: Editora Faster, 2009, 

p. 63.  
16 Op. Cit., p. 63.  
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De acordo com a mitologia grega, na antiguidade clássica, algumas 

divindades eram representadas com anomalias que eram suas características 

principais, como os deuses do Amor, da Fortuna e da Justiça17.  

O conhecido poeta grego Homero, em sua famosa obra Ilíada, consagra 

Hefesto, o personagem “Ferreiro Divino”, o apresenta como deficiente o que não 

o impede de ser um exímio metalúrgico.   

Entretanto, em várias cidades o comportamento perante os deficientes era 

de segregação, abandono e até sacrifício, como em Esparta que assegurava em 

lei a obrigatoriedade para os pais das crianças com deformidade de levá-las à 

uma comissão de anciãos para tomarem conhecimento, analisarem e 

determinarem o destino daquele recém-nascido.   

Se a comissão o considerasse “normal”, caberia à família criá-lo até os 

sete anos de idade e posteriormente ao Estado caberia os cuidados para 

prepará-lo para a arte da guerra. Entretanto, se o recém-nascido fosse 

considerado “anormal” os próprios anciãos providenciavam o sacrifício, que 

consistia em serem jogadas em um abismo.  

Com o nascimento do cristianismo, advém de uma nova visão sobre 

deficientes. Mudança essa, que ocorre em razão do conteúdo da doutrina cristã, 

de acordo com Maranhão18:  

  

[...] baseava-se na caridade – virtude que tinha como base o 

sentimento de amor ao próximo, o perdão, a humildade e a 

benevolência – conteúdo este pregado por Jesus Cristo e que, cada 

vez mais, conquistava sobremaneira os desfavorecidos. Entre estes 

estavam aqueles que eram vítimas de doenças crônicas, defeitos 

físicos e mentais.  

                                            
17 Deuses da Fortuna, do Amor e da Justiça: Segundo afirmam os especialistas em mitologia 

grega, as figuras dos deuses do Amor e da Fortuna são eventualmente apresentadas como 

pessoas cegas. Um dos mais marcantes exemplos dessas apresentações ocorre com a peça 

"Plutão, o Deus da Riqueza", de autoria de Aristófanes. Nela o temido senhor das profundezas 

do inferno é um mendigo cego e sobre ele falaremos mais adiante ao analisarmos Epidauros e 

sua importância na vida grega. Todos nós conhecemos também a apresentação simbólica da 

Justiça como uma jovem cega, figura que chegou aos nossos dias e é muito utilizada em nossos 

meios jurídicos. SILVA, Otto Marques da. Epopeia ignorada. Edição de Mídia. São Paulo: 

Editora Faster, 2009, p. 66. 
18 MARANHÃO, Rosanne de Oliveira. O portador de deficiência e o direito do trabalho. São 
Paulo: LTR, 2005, p. 25. 
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O ideal cristão vai de encontro com a prática até então vigente de 

execução das crianças com deformações.  

A igreja passou a pregar e praticar atos assistenciais para pessoas pobres, 

doentes o que contribuiu diretamente para as mudanças de concepção                                         

dos romanos, marcada com a edição da lei por Constantino, na época, 

Imperador. Silva19 descreve esse feito:  

  

Essa lei considerava os costumes arraigados – embora não 

generalizados – de mais de cinco séculos, prevalecentes em Roma 

desde a Lei das Doze Tábuas, e em Esparta principalmente, que 

não só permitiam como também exigiam que o pai de família, 

senhor absoluto de tudo e de todos no lar, fizesse morrer o 

recémnascido que ele não queria que sobrevivesse, devido a 

defeitos ou a malformações congênitas. Constantino taxou esses 

costumes de “parricídio” e tomou providências para que o Estado 

colaborasse para a alimentação e vestuário dos filhos recém-

nascidos de casais mais pobres. Exigiu que essa nova lei fosse 

publicada em todas as cidades da Itália e da Grécia, e que fosse em 

todas as partes gravada em bronze para, dessa forma, tornar-se 

eterna.  

  

Ainda sob a influência direta do cristianismo, surgiram os primeiros 

hospitais e associações caridosas e assistencialistas, empenhadas em atender 

os necessitados, doentes e deficientes abandonados.  

O marco da Idade Moderna é o movimento renascentista que 

proporcionou grandes mudanças nas artes, música e ciências que contribuíram 

positivamente para o tratamento das pessoas portadoras de deficiência.  

Maranhão20  relata que “Surgiram, nesse contexto, hospitais e abrigos 

destinados a atender enfermos pobres. Os deficientes, aquele grupo especial 

que fazia parte dos marginalizados, começaram a receber atenções mais 

humanizadas”.  

                                            
19 SILVA, Otto Marques da. Epopeia ignorada. Edição de Mídia. São Paulo: Editora Faster, 2009, 

p. 115.  
20 MARANHÃO, Rosanne de Oliveira. O portador de deficiência e o direito do trabalho. São 

Paulo: LTR, 2005, p. 26.  
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Nessa época grandes descobertas foram feitas, como a do médico e 

matemático italiano Gerolamo Cardamo (1501 – 1576) que desenvolveu um 

código de sinais para ensinar as pessoas surdas a ler e escrever, possibilitando 

o acesso à educação por pessoas com deficiência auditiva que posteriormente 

foi desenvolvido pelo monge beneditino Pedro Ponce de Leon (1520 – 1584).  

No concernente às doenças mentais, o expoente dessa temática foi o 

médico francês Philippe Pinel, defendendo um tratamento mais científico e 

menos místico, salvaguardando um tratamento mais humano para os doentes 

mentais, crendo que as enfermidades eram de correntes de patologias no 

cérebro tanto por fatores hereditários, como lesões fisiológicas e pressões 

psicológicas.   

  Ainda, lutou em defesa da liberdade dos deficientes mentais que estavam 

presos há anos, combatendo o misticismo de que o louco era possuído por um 

demônio, demonstrando que os problemas mentais deviam ser tratados como 

uma doença.  

Mesmo diante desse suspiro de dignidade humana, um número 

significante de portadores de deficiência era obrigado a viver pedindo esmolas.  

Com o início do século XIX, uma nova perspectiva sobreveio para os 

deficientes, ainda não era a efetiva integração social, mas a sociedade passou a 

assumir sua responsabilidade quanto a essas pessoas.  

A sociedade percebeu que o tratamento até então empregado não 

solucionava o problema daquelas pessoas, visto que “não era apenas uma 

questão de abrigo, de simples atenção e tratamento, de esmola ou de 

providências paliativas similares, como sucedera até então”21.  

Então, na época, a sociedade observou que os indivíduos com deficiência 

precisavam de um cuidado especializado, não somente abrigos. Constatou-se 

que eles não precisavam de associações de caridade e casa de saúde, mas de 

                                            
21 SILVA, Otto Marques da. Epopeia ignorada. Edição de Mídia. São Paulo: Editora Faster, 2009, 

p. 190.  
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organizações separadas que cuidassem de cada aspecto deficitário daquele 

indivíduo.   

Embora o objetivo da internação fosse o tratamento das doenças, ainda 

não passava de um meio de segregação.  

Importante reconhecimento foi adquirido, a partir da segunda metade do 

século XIX, quando se constatou a força de trabalho da pessoa com deficiência.  

Essa perspectiva se iniciou com Napoleão Bonaparte ao exigir “de seus 

generais que olhassem os seus soldados feridos ou mutilados como elementos 

potencialmente úteis, tão logo tivessem seus ferimentos curados”22.   

Indiretamente Napoleão Bonaparte também influenciou a criação do 

sistema Braille de leitura, uma vez que requisitou a Charles Barbier, um oficial 

do exército, a elaboração de um sistema de transmissão de mensagens noturnas 

que pudessem ser decodificadas por seus comandantes durante as batalhas. 

Barbier elaborou um método e o apresentou aos alunos do Instituto Nacional dos 

Jovens Cegos de Paris. Louis Braille, um dos alunos, sugeriu melhorias para o 

sistema, o que não foi acatado por Barbier. Diante disso, Braille refez totalmente 

o sistema, tendo então surgido a escrita braille.  

Os ideais europeus da época influenciaram o então Imperador do Brasil, 

Dom Pedro II que criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje conhecido 

como Instituto Benjamin Constant; e o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, hoje 

chamado Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. As duas fundações 

permanecem em atividade e são referências no tratamento das necessidades 

especiais.  

Com o nascimento do século XX, houve uma preocupação e empenho em 

busca da proteção e real inclusão do deficiente na sociedade.  

As conferências e congressos, versando sobre invalidez e reabilitação, 

começaram a ser realizadas em diversos países, ganhando maior destaque: 

Primeira Conferência sobre Crianças Inválidas (Londres/ Inglaterra, 1904), 

                                            
22 Op. Cit., p 190.   



22 

 

Congresso Mundial dos Surdos (Saint Louis/ EUA, 1909), e a Primeira 

Conferência da Casa Branca sobre os cuidados de Crianças Deficientes 

(Washington D.C./ EUA, 1909).  

As conquistas cessaram com o início da Primeira Guerra Mundial (1914 – 

1918), uma vez que os homens passaram a servir o exército e as mulheres para 

sustentar as crianças começaram a trabalhar nas indústrias, conforme descreve 

Wells23:  

  

Toda a humanidade saudável da Europa foi empurrada para os 

exércitos ou para as marinhas ou para as fábricas improvisadas 

que serviam a guerra. Ocorreu uma enorme substituição de 

homens por mulheres na indústria. É provável que mais da 

metade da população, nos países beligerantes da Europa, tenha 

mudado completamente de emprego durante a luta estupenda. 

[...] A educação e o trabalho científico normal eram restritos ou 

desviados para fins militares imediatos [...].  

  

A guerra deixou diversos mutilados, elevando a quantidade de pessoas 

com deficiência. Era necessário aproveitar toda e qualquer força de trabalho para 

combater a crise financeira que tomava conta naquele momento, nesse viés, 

buscaram-se medidas eficazes para a reabilitação dos ex-combatentes.  

Com o final da guerra houve a Conferência de Paz, na qual foi aprovado 

o Tratado de Versalhes24, além das disposições sobre as fronteiras dos países 

vencidos, também se implementou a Organização Internacional do Trabalho – 

OIT, inicialmente para tratar da reabilitação dos feridos na guerra, promovendo 

sua inclusão no mercado de trabalho.  

A nova visão quanto à pessoa com deficiência ganhou mais força nos 

Estados Unidos com o presidente Franklin Roosevelt que, após adquirir 

                                            
23 WELLS, Herbert George. Uma breve história do mundo. Tradução de Rodrigo Breuning. 

Porto Alegre: L&PM, 2011, pág. 352.  
24 Em 28 de junho de 1919, a suntuosa sala dos espelhos do palácio de Versalhes se animava 

com o afluxo de altas personalidades do mundo político: Georges Clemenceau, da França, Lloyd 

George, da Inglaterra, Orlando da Itália e o Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, 

plenipotenciários que vinham discutir a paz com as potências vencidas, Áustria, Alemanha, 

Bulgária e Turquia, que se renderam em 11 de novembro de 1918. DE CICCO, Cláudio. História 

do pensamento jurídico e da filosofia do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág.   
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poliomielite, mostrou a todos que a paraplegia não impedia uma vida 

independente, produtiva e remunerada.  

Antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, o partido nazista já 

propagava a discriminação, como em uma propaganda publicada pela Neues 

Volk, onde na foto havia uma pessoa deficiente e alertava para a população 

alemã: “60.000 Reichsmarks é o que essa pessoa portadora de defeitos 

hereditários custa ao Povo durante sua vida. Companheiro, é o seu dinheiro 

também”25.    

A Segunda Guerra começou em 1939 quando o chanceler Adolf Hitler 

declarou guerra à Polônia, no mesmo ato implantou o Programa de Eutanásia na 

Alemanha, que durou oficialmente até 1941, mas se estendeu extra oficialmente.  

O objetivo era a eliminação dos doentes incuráveis, idosos, assim 

estabeleceu o Führer26:   

  

Reichleader Bouler e Dr. Méd Brandt estão responsavelmente 

comissionados para ampliar a autoridade de médicos, a serem 

designados pelo nome, a fim de que morte misericordiosa seja 

concedida a pacientes que, de acordo com o julgamento 

humano, sejam doentes incuráveis de acordo com a avaliação 

mais crítica do estado de sua doença. Assinado: Adolf Hitler.  

  

Em 1941 foi encerrado oficialmente o programa de eutanásia, mas a 

prática continuou até o final da guerra estima-se, “que 275 mil adultos e crianças 

com deficiência morreram nesse período e, outras 400 mil pessoas suspeitas de 

                                            
25 DICHER, Marilu; TREVISAM, Elisaide. A jornada histórica da pessoa com deficiência: 

inclusão como exercício do direito à dignidade da pessoa humana. 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b. Acesso: 28 de abril de 2017.   26 
PANITCH, Melanie. Disability, community and society: exploring the links. Toronto: The 

Roeher Institute, 1996, p. 07. In: XAVIER, Maria Amélia Vampré. O crescimento do setor 

voluntário e da defesa de pessoas com deficiência intelectual. Disponível em:  

<http://www.planetaeducacao.com.br/portal/impressao.asp?artigo=704>. Acesso: 28 de abril de 
2017.  
26 PANITCH, Melanie. Disability, Community and society: exploring the links. Toronto: The 
Roeher Institue, 1996, p. 07. In: XAVIER, Maria Amélia Vampré. O crescimento do setor 
voluntário e da defesa de pessoas com deficiência intelectual. Disponível em: 
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/impressao.asp?artigo=704. Acesso: 28 de abril de 
2017. 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=572f88dee7e2502b
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/impressao.asp?artigo=704
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terem hereditariedade de cegueira, surdez e deficiência mental foram 

esterilizadas em nome da raça ariana pura”27.  

Com o fim da guerra o programa de eutanásia recebeu o nome de 

Tiergartenstrasse 4, endereço da sede localizada em Berlim, posteriormente o 

edifício foi derrubado.  

Após a Segunda Guerra Mundial a população de todo o mundo percebeu 

que era preciso medidas para não ocorrer mais atrocidades em nome da guerra 

e possibilitar a reabilitação das pessoas que se tornaram deficientes após a 

guerra.  

Nesse momento fortaleceu-se a ideia de direitos humanos com interesse 

mundial, o que proporcionou, inclusive, a relativização da ideia tradicional de 

soberania 28 , visto que os Estados assinaram e ratificaram os tratados 

internacionais, permitindo o monitoramento e responsabilizações por parte das 

organizações internacionais.  

  

1.2 Evolução Legislativa Tratando dos Deficientes   

  

A Organização das Nações Unidas – ONU foi fundada em 1945 com o 

objetivo de buscar a paz entre as nações. A Carta das Nações Unidas 29 , 

documento fundamental para a ONU, posteriormente ratificado pelos membros 

do Conselho de Segurança (Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e 

China) e por outros 46 membros, estabelece em seu preâmbulo:  

  

                                            
27  GURGEL, Maria Aparecida. Pessoas com Deficiência e o Direito ao Trabalho. 
Florianópolis: Obra Jurídica, 2007. 
28  Corrobora MAZZUOLI: “Em decorrência do processo de internacionalização dos direitos 

humanos, advindos do pós-Segunda Guerra, o conceito tradicional de soberania, que entende 

ser ela um poder ilimitado do Estado, em relação ao qual nenhum outro tem existência, quer 

interna quer internacionalmente, passa a enfraquecer-se sobremaneira.” MAZZUOLI, Valerio de 

Oliveira. Soberania e a proteção internacional dos direitos humanos. In: PIOVESAN, Flávia; 

GARCIA, Maria. Doutrinas Essenciais: Direitos Humanos. Vol. VI – Proteção Internacional dos 

Direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 483.  
29  CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-

1949/d19841.htm. Acesso: 28 de abril de 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
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Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as 

gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no 

espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à 

humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade 

de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações 

grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a 

justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de 

outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a 

promover o progresso social e melhores condições de vida 

dentro de uma liberdade mais ampla.  

 

Ainda, com o Direito Internacional dos Direitos Humanos ocorre a 

ampliação dos indivíduos admitidos pelo Direito Internacional, uma vez que não 

apenas os Estados soberanos, como também os indivíduos passam a ser 

sujeitos de direito internacional, assegurado o direito de petição aos órgãos 

designados pelos tratados, como afirma Trindade30,   

  

Ao longo da evolução do Direito Internacional contemporâneo, a 

personalidade jurídica internacional deixou de ser monopólio dos 

Estados. Tanto estes, como as organizações internacionais, 

como os seres humanos individual e coletivamente, são titulares 

de direitos e portadores de deveres emanados diretamente do 

Direito Internacional.  

  

Com a finalidade de fortalecer a Carta, é escrita a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos 31  em 1948, que traz proteção aos portadores de 

deficiência:  

  

Artigo XXV. 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 

                                            
30  TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O direito internacional em um mundo em 

transformação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, apud PIGNATARO DE OLIVEIRA, Diogo. Os 

tratados de direitos humanos na contemporaneidade e sua aplicabilidade dentro da nova 

concepção constitucional brasileira. In: PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Doutrinas 

Essenciais: Direitos Humanos. Vol. VI – Proteção Internacional dos Direitos humanos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 105.   
31  DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso: 28 de abril de 

2017.  

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em 

caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 

outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora do seu controle.  

  

Esse documento foi imprescindível para a criação de outros institutos, 

conferências e consolidações com o intuito de alcançar a inclusão social dos 

deficientes. Ressalte-se que não há um único sistema de proteção aos direitos 

humanos, mas diversos, como o da Europa, das Américas, o da África. São 

sistemas regionais que corroboram e fortalecem o sistema global de proteção 

aos direitos humanos.  

No âmbito das Nações Unidas, onde formou-se a proteção dos direitos 

humanos, houve a integração de tratados, como os Pactos Internacionais de 

Direitos Civis e de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 1966 32 , e 

instrumentos específicos de proteção, visando irrepetibilidade de violações, 

como a tortura, discriminação por gênero, idade, credo ou raça.  

Ressalte-se que os sistemas particulares de proteção de cada Estado 

membro possuem particularidades, pois vão variar de acordo com a 

vulnerabilidade sociocultural de cada país, buscando sempre a eficácia dos 

direitos dos grupos minoritários, como deficientes, indígenas e negros.  

Os sistemas, global e particular, coexistem, se complementam em uma 

relação harmônica, pois a fonte está na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, conjuntamente com os Pactos Internacionais dos Direitos Civis e 

Políticos e Econômicos, Sociais e Culturais, formando o Bill of Rights33. Como 

afirma Julilut34,  

                                            
32 A primeira seção refere-se ao Direito à autodeterminação; a segunda dispõe a aplicação por 
parte dos Estados membros; a terceira seção traz os direitos de primeira geração, ou seja, as 
liberdades individuais e garantias procedimentais; a quarta dispõe da avaliação periódica a todos 
os Estados membros; e a quinta seção traz regras de interpretação legal. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm Acesso em 10 de janeiro de 
2018.  
33 GURGEL, Yara Maria Pereira. Direitos Humanos, Princípio da Igualdade e Não Discriminação: 

Sua aplicação às relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 80.  
34 JUBILUT, Liliana Lyra. A aplicação do direito internacional dos direitos humanos pelo STF. In: 

PIOVESAN, Flávia; GARCIA, Maria. Doutrinas Essenciais: Direitos Humanos. Vol. VI – Proteção 

Internacional dos Direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 316.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
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Essa relação de complementariedade é relevante na medida em 

que é no espaço nacional que os indivíduos vivem e devem 

poder exercer seus direitos, não obstante, muitas vezes, o 

próprio Estado possa violá-los ou se abster de impedir violações 

aos mesmos, restando necessário o recurso ao sistema 

internacional a fim de evitar a total desproteção dos seres 

humanos, como ocorreu, por exemplo, durante a experiência 

totalitária nazista na Segunda Guerra Mundial.  

  

No concernente aos deficientes, vale salientar que, o fato de ser humano, 

os tornam sujeitos de direito de qualquer sistema global.  

Segundo Luiz Araújo35, as grandes guerras mundiais corroboraram para a 

proteção das pessoas deficientes em decorrência do aumento considerável de 

pessoas nessa condição.  

Além do Bill of Rights, há vários documentos internacionais que se 

dedicaram a proteção do deficiente, como a Declaração dos direitos das pessoas 

com retardamento mental de 197136; declaração dos direitos da pessoa surda e 

                                            
35 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 
Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994, p. 
15.  
36 Proclama a presente Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, e apela para que seja 
promovida uma campanha para que, nos planos nacional e internacional, esta Declaração 
constitua uma base e uma referência comuns para a proteção desses direitos: 1. O deficiente 
mental deve gozar, na medida do possível, dos mesmos direitos que todos os outros seres 
humanos. 2. O deficiente mental tem direito aos cuidados médicos e aos tratamentos físicos 
apropriados, assim como à instrução, à formação, à readaptação e aos conselhos que o ajudem 
a desenvolver ao máximo as suas capacidades e aptidões. 3. O deficiente mental tem direito à 
segurança econômica e um nível de vida decente. Tem ainda o direito, na medida das suas 
próprias possibilidades, de efetuar um trabalho produtivo ou de exercer qualquer ocupação útil. 
4. Quando tal for possível, o deficiente mental deve viver no seio de sua família, ou numa 
instituição que a substitua, e deve poder participar em diversos tipos de vida comunitária. A 
instituição onde viver deverá beneficiar de processo normal e legal que tenha em consideração 
o seu grau de responsabilidade em relação às suas faculdades mentais. 5. O deficiente mental 
deve poder beneficiar duma proteção tutelar especializada quando a proteção da sua pessoa e 
bens o exigir. 6. O deficiente mental deve ser protegido contra qualquer exploração, abuso ou 
tratamento degradante. Quando sujeito a ação judicial, deverá beneficiar de processo normal e 
legal que tenha em consideração o seu grau de responsabilidade em relação às suas faculdades 
mentais. 7. Se, em virtude da gravidade da sua deficiência, certos deficientes mentais não 
puderem gozar livremente os seus direitos, ou se impuser uma limitação ou até a supressão 
desses mesmos direitos, o processo legal utilizado para essa limitação ou supressão deverá 
preservá-los legalmente contra toda e qualquer forma de abuso. Esse processo deverá basear-
se numa avaliação das suas capacidades sociais feita por peritos qualificados. Essa limitação ou 
supressão de direitos deverá compreender o direito de recurso a instâncias superiores. 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-
deDefici%C3%AAncia/declaracao-de-direitos-do-deficiente-mental.html Acesso em 10 de janeiro 
de 2018. 
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cega de 1971; declaração dos direitos do impedido de 1975; resoluções da 

Organização Mundial da Saúde para a prevenção de deficientes e reabilitação 

de 1976; declaração dos direitos da criança de 1979; norma internacionais do 

trabalho sobre a readaptação profissional da OIT de 1983; normas sobre a 

igualdade de oportunidades para as pessoas portadoras de deficiência, da 

Assembleia geral da ONU, de 1993; declaração de Salamanca de 1994; 

Convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência de 199937.  

Todos os diplomas internacionais foram salutares para as garantias 

sociais e individuais, no concernente ao deficiente é válido pontuar a contribuição 

da OIT na proteção e promoção dos direitos dos deficientes, principalmente na 

proteção ao direito do trabalho, como se percebe na formulação da Convenção 

n. 15938.  

                                            
37 Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência. Os Estados Partes nesta Convenção, Reafirmando que as 

pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais 

que outras pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 

com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser 

humano; Considerando que a Carta da Organização dos Estados Americanos, em seu artigo 3, 

j, estabelece como princípio que "a justiça e a segurança sociais são bases de uma paz 

duradoura"; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm Acesso em 11 de 

janeiro de 2018. 
38 PARTE II  
Princípios da Política de Reabilitação Profissional e Emprego Para Pessoas Deficientes  
ARTIGO 2º  
De acordo com as condições nacionais, experiências e possibilidades nacionais, cada País 
Membro formulará, aplicará e periodicamente revisará a política nacional sobre reabilitação 
profissional e emprego de pessoas deficientes.  
ARTIGO 3º  
Essa política deverá ter por finalidade assegurar que existam medidas adequadas de 
reabilitação profissional ao alcance de todas as categorias de pessoas deficientes e promover 
oportunidades de emprego para as pessoas deficientes no mercado regular de trabalho.  
ARTIGO 4º  
Essa política deverá ter como base o princípio de igualdade de oportunidades entre os 
trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em geral. Dever-se-á respeitar a igualdade de 
oportunidades e de tratamento para os trabalhadores deficientes. As medidas positivas 
especiais com a finalidade de atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento entre 
os trabalhadores deficientes e os demais trabalhadores, não devem ser vistas como 
discriminatórias em relação a estes últimos.  
ARTIGO 5º  
As organizações representativas de empregadores e de empregados devem ser consultadas 
sobre aplicação dessa política e em particular, sobre as medidas que devem ser adotadas para 
promover a cooperação e coordenação dos organismos públicos e particulares que participam 
nas atividades de reabilitação profissional. As organizações representativas de e para 
deficientes devem, também, ser consultadas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm
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A Convenção enfatiza a necessidade de política de readaptação 

profissional e de emprego para o deficiente, fundamentando no princípio da 

igualdade e da não discriminação, esse princípio é considerado desdobramento 

da pedra angular, o princípio da dignidade humana. O objetivo é incluir o 

deficiente no mercado de trabalho, garantindo a igualdade de oportunidade e 

emprego que deve ser concretizada por meio de ações afirmativas quando 

necessário.  

O que dispõe a Convenção da OIT se harmoniza com o artigo 37, VIII da 

Constituição Federal39 que assegura a política de cotas ao ingresso no serviço 

público para os deficientes, reservando um percentual para cargos e empregos 

públicos.  

Seguindo o mesmo preceito da Convenção da OIT nº 150, no âmbito do 

sistema regional de proteção, tem-se o Protocolo de San Salvador, aderido pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA), que busca a inclusão dos 

deficientes, prevendo, igualmente, a necessidade de medidas especiais por parte 

dos Estados – Membros para a garantia da igualdade de oportunidades, visando 

a efetivação do direito ao trabalho dos deficientes40.  

                                            
39 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: VIII - a lei 
reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência 
e definirá os critérios de sua admissão. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm Acesso em 11 de 
janeiro de 2018. 
40 Artigo 6  
Direito ao trabalho  
1.         Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os meios para 
levar uma vida digna e decorosa por meio do desempenho de uma atividade lícita, livremente 
escolhida ou aceita.  
2.         Os Estados Partes comprometem‑se a adotar medidas que garantam plena efetividade 
do direito ao trabalho, especialmente as referentes à consecução do pleno emprego, à 
orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de treinamento técnico‑profissional, 

particularmente os destinados aos deficientes. Os Estados Partes comprometem‑se também a 
executar e a fortalecer programas que coadjuvem um adequado atendimento da família, a fim 
de que a mulher tenha real possibilidade de exercer o direito ao trabalho.  
Artigo 7  
Condições justas, eqüitativas e satisfatórias de trabalho  
Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se refere o 
artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, eqüitativas e 
satisfatórias, para o que esses Estados garantirão em suas legislações, de maneira particular:  
a.       Remuneração que assegure, no mínimo, a todos os trabalhadores condições de 
subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias e salário equitativo e igual por 
trabalho igual, sem nenhuma distinção;  
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Ainda, a proteção aos deficientes também é conferida pelo sistema global 

e especial de Proteção aos Direitos Humanos, bem como pelo Interamericano e 

pela OIT, nesses os Estados – Membros se comprometem a dirimir práticas 

discriminatórias e promover ações afirmativas para garantir a igualdade material 

dos deficientes.    

Apesar de toda legislação nacional e internacional é fato que os 

deficientes ainda não alcançaram a plena inclusão na sociedade brasileira, ainda 

são vítimas de discriminação direta ou indiretamente.  

Transpassada a fase da integração social, deve-se, mormente, buscar a 

promoção da inclusão social, não é suficiente suprimir a prática da exclusão 

social. Com a necessidade de incluir, os movimentos sociais dos deficientes 

ganharam o lema “nada sobre nós sem nós”.  

Nesse cenário, no 58º aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a Organização das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CRPD) e seu Protocolo Facultativo, 

ultrapassou o recorde de ratificações. A Convenção sobre os Direitos das   

Pessoas com Deficiência objetiva unificar os diversos dispositivos garantidores 

dos direitos dos deficientes.  

                                            
b.       O direito de todo trabalhador de seguir sua vocação e de dedicar‑se à atividade que melhor 
atenda a suas expectativas e a trocar de emprego de acordo com a respectiva regulamentação 
nacional;  
c.       O direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão levadas em 
conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço;  
d.       Estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as características das 
indústrias e profissões e com as causas de justa separação.  Nos casos de demissão 
injustificada, o trabalhador terá direito a uma indenização ou à readmissão no emprego ou a 
quaisquer outras prestações previstas pela legislação nacional;  
e.      Segurança e higiene no trabalho;  
f.       Proibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os menores 
de 18 anos e, em geral, de todo trabalho que possa pôr em perigo sua saúde, segurança ou 
moral.  Quando se tratar de menores de 16 anos, a jornada de trabalho deverá subordinar‑se às 
disposições sobre ensino obrigatório e, em nenhum caso, poderá constituir impedimento à 
assistência escolar ou limitação para beneficiar‑se da instrução recebida;  
g.       Limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais.  As jornadas 
serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou noturnos;  
h.       Repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como remuneração nos feriados 
nacionais. 
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Cabe destacar o artigo 1º41 que traz um conceito de deficiente, agregando 

características biomédicas com as dificuldades de interação da pessoa com o 

seu meio ambiente,   

  

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.   

  

Ressalte-se que é uma definição inovadora de deficiência, a doutrinadora 

Flávia Piovesan42 acrescenta que “há um reconhecimento explícito de que o meio 

ambiente econômico e social pode ser causa ou fator de agravamento de 

deficiência”. Ainda, continua a autora, “a deficiência deve ser vista como o 

resultado de interação entre os indivíduos e seu meio ambiente e não como algo 

que reside intrinsecamente no indivíduo”.  

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

explicitamente busca não apenas combater a discriminação contra as pessoas 

com deficiência, como também busca incluir nos vários ambientes inclusive no 

mercado de trabalho.   

  Alexandre Carvalho Baroni43 lembra que  

  

a convenção é construída a partir da ótica de que as próprias 

pessoas com deficiência são as que sabem o que é melhor para 

elas e por isso devem ser ouvidas em todas as ações que as 

envolvam, não obstante, o lema ser ‘Nada sobre nós sem nós.’  

  

                                            
41  http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoa 

scomdeficiencia.pdf Acesso em 16 de janeiro de 2018.  
42  PIOVESAN, Flávia. Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 

Inovações, Alcance e Impacto. In: Ferraz, Carolina Valença... [et al.] (Coord.). Manual dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 47.  
43 BARONI, Alexandre Carvalho. Prefácio. In: RESENDE, Ana Paula Crosara de; VITAL, Flavia 

Maria de Paiva (Coord.). A Convenção sobre os direitos das pessoas com Deficiência: Versão 

Comentada. 2 Ed. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008, p. 17.  

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomdeficiencia.pdf
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O Brasil assinou a convenção e o Congresso Nacional ratificou de modo 

a conferir força de emenda constitucional. Portanto, a convenção se tornou 

normal constitucional, devendo a legislação inferior respeitá-la, sob pena de ser 

declarada inconstitucionalidade.   

  

1.3 Evolução Legislativa Brasileira Sobre Deficientes  

  

As Constituições de 1824 e de 1891 eram silentes quanto à inclusão social 

dos portadores de deficiência, mas trouxeram a igualdade formal como se 

percebe no artigo 179, item 13, “a lei será igual para todos, quer proteja, quer 

castigue, o recompensará em proporção dos merecimentos de cada um’’44. Há a 

consagração da tese da igualdade formal absoluta.    

Araújo45  lembra que na Constituição de 1934 nasce “um embrião do 

conteúdo do direito à integração social da pessoa deficiente” ao deliberar a 

União, Estados e Municípios: assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços 

especializados e animando os serviços sociais, cuja orientação procurarão 

coordenar.  

Ressalta ainda que foi com a Emenda nº 12 à Constituição Federal de 

1967 que se tem uma evolução dos direitos das pessoas deficientes, onde se 

garantiu meios para uma locomoção plena, servindo de base para medidas 

judiciais com o objetivo de concretizar o assegurado.   

Somente com a Constituição Federal46 de 1988 houve uma ampliação da 

proteção aos deficientes: artigo 7º, XXXI - XXXI - proibição de qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência; artigo 37, VIII - VIII - a lei reservará percentual dos cargos 

e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 

                                            
44 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm Acesso: 02 de julho 2017.  
45 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de 
deficiência. 2. ed. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CORDE, 1997, p. 58. 
 
46  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso: 29 de 
abril de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
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critérios de sua admissão; artigo Art. 203. A assistência social será prestada a 

quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 

e tem por objetivos: IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de 

um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei; outros dispositivos 

constitucionais também visam à garantia de uma vida digna para os deficientes.  

No ano seguinte ao da promulgação da atual Constituição, foi editada a 

Lei nº 7.853/89, que fundou a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE e ainda disciplinou outros aspectos, 

sempre visando à inclusão social dos portadores de deficiência também na seara 

trabalhista47.  

Em seguida foi editado o Decreto 3.298/9948 que dispõe sobre a política 

nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, consolidando as 

normas de proteção, buscando estabelecer diretrizes, objetivos e instrumentos 

para efetivar os dispositivos.  

Novamente outra norma demonstra a preocupação e o cuidado em incluir 

o deficiente no ambiente de trabalho,  

  

Art. 6o  São diretrizes da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência:   

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas 

peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais 

relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação 

                                            
47 Artigo 2º, parágrafo único, III - na área da formação profissional e do trabalho: a) o apoio 
governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, 
inclusive aos cursos regulares voltados à formação profissional; b) o empenho do Poder Público 
quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às 
pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; c) a 
promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de 
pessoas portadoras de deficiência; d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva 
de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da 
Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a organização de oficinas e 
congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de 
deficiência. 
48 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm Acesso em 17 de janeiro de 2018. 



34 

 
pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, 

à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer;   

V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa 

portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação 

profissional e incorporação no mercado de trabalho.  

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência:  

II - integração das ações dos órgãos e das entidades 

públicos e privados nas áreas de saúde, educação, trabalho, 

transporte, assistência social, edificação pública, previdência 

social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando à prevenção 

das deficiências, à eliminação de suas múltiplas causas e à 

inclusão social.  

Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência:  

III - a aplicação da legislação específica que disciplina a 

reserva de mercado de trabalho, em favor da pessoa portadora 

de deficiência, nos órgãos e nas entidades públicos e privados.  

Art. 15.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública 

Federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa portadora de 

deficiência os seguintes serviços:  

II - formação profissional e qualificação para o trabalho49.  

  

De acordo com Ricardo Tadeu Marques da Fonseca 50 , Procurador 

Regional do Ministério do Trabalho da 9ª Região,  

  

Temos uma das legislações mais avançadas do mundo, mas 

pouco eficaz. A sociedade ainda não está muito consciente disto, 

e as leis não guardam propriamente força coercitiva de modo a 

impor isto rapidamente. Normalmente, o Ministério Público é 

obrigado a pedir a intervenção do Judiciário por meio de multas, 

que são fixadas com obrigações de fazer e não fazer pelo 

Judiciário. Pela via oblíqua, consegue-se a sanção; contudo, a 

verdade é que tanto pelo problema da conscientização da 

sociedade em geral quanto da pouca sistematização e pouca 

coercitividade das leis, todo esse sistema legislativo acaba não 

sendo muito eficaz. Porém, estamos caminhando e construindo.  

 

                                            
49 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm Acesso em 17 de janeiro de 2018.  
50 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Entrevista concedida pelo Procurador Regional do 
Ministério do Trabalho da 9ª Região, Paraná. Curitiba. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm
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Outras medidas legislativas para proteção ao deficiente continuaram 

aparecendo: Lei nº 8.112/90 – prevê reserva de vagas em concurso público; Lei 

nº 8.213/91 – prevê cota de vagas em empresas privadas; Declaração de 

Salamanca de 1994 – traz o conceito de educação inclusiva; Lei nº 9.394/96 – 

traz o acesso a educação e especialização; Decreto nº 3.956/01 – não 

discriminação; Lei nº 13.146/15 – traz a inclusão social.  

Percebe-se que a evolução legislativa continuou no decorrer do tempo, o 

que mostra a preocupação em assegurar a tão importante dignidade humana, 

fundamento constitucional estabelecido no artigo 1º, inciso III da Constituição 

Federal de 1988. No mesmo sentido corrobora o Ministro Luiz Fux51, do Supremo 

Tribunal Federal:  

  

Consectário de um país que ostenta uma Carta Constitucional cujo 

preâmbulo promete a disseminação das desigualdades e a proteção 

à dignidade humana, promessas alçadas ao mesmo patamar da 

defesa da Federação e da República, é o de que não se pode admitir 

sejam os direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 

deficiência, relegados a um plano diverso daquele que o coloca na 

eminência das mais belas garantias constitucionais.    

  

Há uma busca incessante em estabelecer garantias e direitos aos 

deficientes, sempre à luz do princípio da dignidade humana, nesse esteio, como 

já explorado, surge a Convenção Internacional dos Direitos dos Deficientes.    

No Brasil, em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

constatou que 45,6 milhões de pessoas possuíam alguma deficiência. Diante 

dessa estatística, cresceu a necessidade de empenhar esforços nessa temática. 

Em 2006, foi aprovado pela 61ª Assembleia da ONU, Convenção sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, os dois foram 

assinados pelo Brasil.  

                                            
51 REesp 567873/MG, Recurso Especial 2003/0151040-1, Relator(a) Ministro LUIZ FUX, Órgão 

Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 10/02/2004. Data da Publicação/Fonte 

DJ 25.02.2004 p. 120 RSTJ vol. 182, p. 134.  
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Em 2011, a Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial, 

publicaram o primeiro relatório mundial sobre deficiência, no qual demonstraram 

que mais de um bilhão de pessoas no mundo têm alguma deficiência.  

O Decreto Federal nº 6.949/09, ratificando a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência fonte de uma mudança de visão 

social sobre a pessoa com deficiência, como demonstra conceito trazido no seu 

artigo 1º:   

  

Art. 1º: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento 

de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas.  

  

Desse conceito se extrai o reconhecimento pleno das pessoas com 

deficiência se incluírem na sociedade, de modo independente e digno. Não 

houve estipulação de novos direitos, mas sim uma especificação dos já 

existentes, de modo que os deficientes possam gozar da plena liberdade na 

mesma medida que os demais cidadãos.   

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

se torna um marco na legislação brasileira, além da importância jurídica e 

histórica, foi o primeiro tratado internacional de direitos humanos, aprovado 

conforme estabelecido no artigo 5º, §3º da Constituição Federal52, ganhando, 

portanto, status de emenda constitucional.    

Em 2015, é elaborada mais uma lei, mais uma tentativa de promover a 

igualdade, trata-se da Lei Federal nº 13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência).   

Esta lei traz o, já mencionado, conceito do artigo 1º da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência além de diversas 

                                            
52 CF – Artigo 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 29 de abril de 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


37 

 

novidades como, alteração da capacidade para a prática dos atos da vida civil. 

Anteriormente, os deficientes eram considerados absolutamente ou 

relativamente incapazes, dependendo da deficiência. De acordo com a Lei 

13.146/15, são considerados absolutamente capazes para todos os atos.  

A referida lei também dispõe sobre a obrigatoriedade de buscar 

adaptações e recursos de tecnologia assistiva para permitir o deficiente participar 

efetivamente de qualquer prática social53.  

As alterações alcançaram até mesmo o serviço notarial e registral54, uma 

vez que os deficientes não necessitam mais da assistência para usufruir dos 

serviços prestados pelo cartório. Além da obrigatoriedade de proporcionar a 

acessibilidade, como no caso dos deficientes visuais que há a necessidade de 

disponibilizar a leitura em braile ou arquivo sonoro55.  

Essa legislação também busca efetivar o direito ao trabalho assegurado 

ao deficiente,   

  

Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua 

livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas.  

§ 1o  As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de 

qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de 

trabalho acessíveis e inclusivos.  

                                            
53  Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: VI - adaptações razoáveis: 

adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa  

com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as 
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em 17 de janeiro 
de 2018.   
54 Art. 83.  Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições 

diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo 

reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.  

Parágrafo único.  O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação 
em razão de deficiência. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
Acesso em 17 de janeiro de 2018.  
55 Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: V - comunicação: forma de interação 
dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 
tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, 
escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso 
em 17 de janeiro de 2018.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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§ 2o  A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e 

favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho 

de igual valor.  

§ 3o  É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência 

e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive 

nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, 

exames admissional e periódico, permanência no emprego, 

ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como 

exigência de aptidão plena.  

§ 4o  A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao 

acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de 

carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais 

oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades 

com os demais empregados.  

§ 5o  É garantida aos trabalhadores com deficiência 

acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.  

Art. 35.  É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho 

e emprego promover e garantir condições de acesso e de 

permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho.  

Parágrafo único.  Os programas de estímulo ao 

empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o 

cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação 

da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de 

crédito, quando necessárias.  

  

A lei traz diversos outros dispositivos objetivando a inserção dos 

deficientes físicos de modo isonômico na sociedade, combatendo sempre a 

discriminação e assegurando a dignidade da pessoa humana.  

A grande inovação trazida pela lei 13.146 foi o conceito de barreiras  

atitudinais56,  

  

Art. 3o  Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:  

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que limite ou impeça a participação social da 

pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 

classificadas em:  

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que 

impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com 

                                            
56  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em 18 de 

janeiro de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as 

demais pessoas;  

    

Demonstrando o cuidado em incluir efetivamente o deficiente na 

sociedade, visto que apenas a quebra de barreiras arquitetônicas não 

necessariamente possibilita a plena inclusão, é preciso que a sociedade 

compreenda a equidade, garantindo dessa forma a dignidade, base da 

Constituição.  

Ressalte-se ainda que, a quebra das barreiras arquitetônicas foi essencial 

para proporcionar a oportunidade de inclusão do deficiente no mercado de 

trabalho, isso pois, alavancou o acesso dos deficientes aos diversos espaços 

sociais, inclusive o escolar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



40 

 

2 NOMENCLATURA DOS DEFICIENTES E ANÁLISE CRÍTICA 

DOS DIREITOS HUMANOS  

  

Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre a temática dos 

deficientes, o presente capítulo tratou dos termos utilizados para se referir aos 

deficientes, suas mudanças e significados.  

Como também se propôs a analisar criticamente os direitos humanos, 

retomando desde o surgimento, pós guerras até atualmente.  

  

2.1 Nomenclatura sem preconceitos  

  

De modo a ampliar a compreensão das problemáticas que circundam os 

deficientes, passamos a analisar a nomenclatura, não apenas a atual, mas 

também as alterações que ocorreram ao longo do tempo.  

O termo pessoas com deficiência foi concebido oficialmente pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas a partir da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência de 13 de dezembro de 2006, que passou a vigorar 

em 3 de maio de 200857, subscrita e ratificada por vários países, dentre eles 

Brasil e Espanha58.  

                                            
57 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/159019. Acesso em: 4 de agosto de 2018.  
58 A referida Convenção foi aprovada pelo Senado Federal no dia 9 de julho de 2008 (Decreto 
Legislativo n. 186/2008) e, posteriormente, promulgada pela Presidência da República em 25 de 
agosto de 2009 (Decreto n. 6.949/2009). Em relação ao Brasil, trata-se do primeiro documento 

internacional de direitos humanos que adquiriu status constitucional sob a forma de emenda à 
Constituição, uma vez que, nos termos do artigo 1º do referido Decreto, a Convenção da ONU 

foi aprovada pelo Congresso brasileiro nos moldes do §3º do artigo 5º da Constituição Federal, 
o qual prevê que: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.”. Na Espanha foi 
ratificada em 23 de novembro de 2007, estando sua interpretação e aplicabilidade adstritas ao 

disposto no artigo 10.2 da Constituição espanhola: “Las normas relativas a los derechos 
fundamentalaes y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidade 

con la  Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España.” Cf.: ESPANHA. Instrumento de ratificación 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/159019
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/159019
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No Brasil, a expressão pessoas com deficiência veio a substituir, a partir 

dos anos 1990, outros termos como “pessoa deficiente”, “pessoas portadoras de 

deficiência” (aparece por diversas vezes na Constituição Federal de 1988: arts 

7º, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 203, IV e V; 227, §2º; 244, caput) e “portadores 

de deficiência” (arts. 40, §4º, I; 201, § 1º; 227, §1º, II, CF/88), e atualmente 

utilizada por vários setores representativos da sociedade e esferas 

governamentais, ainda que no âmbito jurídico seja por vezes negligenciada.  

Quando a referida expressão foi adotada representou um avanço, pois deu 

lugar a dois outros termos contidos nos textos constitucionais anteriores:  

“deficiente” (possuir uma ou mais deficiência não torna o sujeito “todo” deficiente) 

e “excepcional” (denota um sentido ligado a deficiência mental ou aos 

considerados “superdotados”, portanto, não corresponde a todas as espécies de 

deficiência, além de conflitar na linguagem coloquial com o vocábulo “normal”, 

que quer dizer se não é “normal” é “excepcional”, fora do comum, uma forma de 

exceção).  

Até recentemente se usava termos como, “pessoas com necessidades 

especiais”, “portadores de necessidades especiais”, “pessoas especiais”, 

“portadores de direitos especiais”. No entanto, o adjetivo “especial” não projeta 

em si qualquer diferenciação, bem como, não se constitui em uma característica 

inerente as pessoas com deficiência.   

O ser considerado “especial”, ou uma “pessoa especial” é uma qualidade 

que pode ser atribuída para todos, independentemente de deficiência. O mesmo 

quando se trata do termo “direitos especiais”, que em regra, faz referência as 

minorias subjugadas, ressalte-se que as pessoas com deficiência buscam de fato 

as equalizações, equiparações, e não propriamente “direitos especiais”.  

O conceito científico de deficiência pode ser encontrado na própria  

Convenção da ONU, no artigo 1º59,   

                                            
de la Convención sobre los derechos de las personas com discapacidad. Disponível em: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963. Acesso em 4 de agosto de 2018.  
59  Disponível em: http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-
humanrights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html. Acesso em 13 de agosto 
de 2018.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
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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.  

  

Assim, é perceptível uma evolução no conceito de deficiência – que no 

transcorrer dos trabalhos para a elaboração da Convenção da ONU foi um dos 

temas mais polêmicos e debatidos – quando, por exemplo, comparado ao 

previsto na Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência de 199960, até então 

considerado como o mais adequado no âmbito internacional, nos termos,  

  

O termo ‘deficiência’ significa uma restrição física, mental ou 

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida 

diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico ou social  
(artigo 1º).   

  

Ressalte-se que a deficiência não é carregada, não se porta, não se leva 

consigo como um objeto, ela é inerente à pessoa que possui. Ainda, não é 

sinônimo de doença, tampouco antônimo de eficiência. Deficiência significa 

falha, falta, carência, ou seja, a pessoa carece, tem limitações físicas, mentais, 

intelectuais e sensoriais.  

Ademais, a deficiência deve ser entendida não apenas como constatação 

de uma falha, falta ou carência do sujeito, mas, principalmente, diante do seu 

grau de dificuldade no relacionamento social, profissional e familiar, dos 

obstáculos que se apresentam para sua integração social.  

                                            
60 CONVENÇÃO Interamericana para Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeadefi.htm. Acesso em 04 de agosto de 2018.  

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/oeadefi.htm
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Desse modo, deve-se abandonar o termo “portador de deficiência”, como 

também, expressões pejorativas, como ‘ceguinho’, ‘aleijadinho’, ‘mongol’, 

‘retardado mental’ e outros.  

Na Espanha ainda é comum as expressões minusválido, inválido, 

disminuido, incapacitado e discapacitado, termos muito semelhantes entre si de 

acordo com o Dicionário da Língua Espanhola da Academia Real Espanhola61.  

A expressão minusvalía tem a definição na Ley n. 13/1982 de Integración 

Social de los Minusválidos (LISMI)62, demonstra uma desvantagem pessoal que 

limita ou impede o desenvolvimento de certas atividades, ainda, pelo uso 

corriqueiro do termo, chega-se a interpretação de que se vale menos.  

No Real Decreto n. 348/1986, estabeleceu-se que os termos minusvalía e 

personas con minusvalía substituíssem todos os termos das disposições legais 

até então vigentes e que usavam os vocábulos ‘subnormalidad’ e ‘subnormal’, 

mas ainda é possível encontrar os termos ‘inutilidad’ e ‘invalidantes’ para a 

concessão de pensão e indenizações no Real Decreto Legislativo n. 670/198763.  

A invalidez está relacionada com a falta de capacidade laboral, já a 

expressão disminuído, que pouco difere de minusvalía e de igual viés 

discriminatório, está presente na Constituição de espanhola de 1978, no artigo 

4964.  

Atualmente, tem-se optado pelo termo persona (ou personas) con 

discapacidad, de conotação mais adequada e sem estigma, a referida expressão 

foi incorporada como norma à Administração Pública espanhola por força da Lei 

                                            
61  REAL Academia Española. Diccionario de la lengua española. Disponível em: 

http://www.rae.es Acesso em: 04 de agosto de 2018.    
62 A Lei n. 13/1982 foi derrogada e ao mesmo tempo incorporada pelo Real Decreto Legislativo 

n. 1/2013, que igualmente aprovou a Lei Geral dos Direitos das Pessoas com Deficiência e sua 
Inclusão Social – LGDPD. In: ESPANHA. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. Disponível em: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632. Acesso em 04 de agosto de 2018.  
63 Real Decreto 348/1986, de 10 de febrero, por el que se sustituyen los términos subnormalidad 
y subnormal contenidos en las disposiciones reglamentarias vigentes. Disponível em: 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-4630. Acesso em 04 de agosto de 2018. 
64  Constitución Española de 1978. Disponível em: 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf. Acesso em 04 de agosto de 
2018. 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12632
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n. 39/2006 (Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia), que estabelece em sua disposição adicional oitiva 

que as expressões ‘minusválidos’ e ‘personas con minusvalía’ sejam 

compreendidos como ‘personas con discapacidad’, deve a Administração usar 

desta última terminologia na elaboração de suas disposições normativas65.  

Deve-se considerar que ambos os textos constitucionais, brasileiro e 

espanhol, foram escritos em momentos históricos anteriores a que hoje se 

submete às pessoas com deficiência, no entanto, não há impedimento para os 

diplomas normativos infraconstitucionais mais atualizados, e os posteriores 

utilizarem a nomenclatura mais coerente.  

Ressalte-se que as terminologias não são estáticas, mudam na medida 

que a sociedade incorpora novas realidades e valores. No entanto, isso não 

reduz a força do uso da linguagem como meio de informação e conhecimento. 

Desse modo, é preciso ter em mente que ao referenciar algo ou alguém se estará 

determinando processos de pensamento e existência, “de acordo como nos 

denominem assim existiremos”.66  

Acreditar que palavras são apenas palavras e não modificam a realidade 

é uma inverdade, principalmente quando se torna jargão podendo contribuir para 

o crescente preconceito e tornando-se ofensivas.  

  Conforme Romeu Sasski67,  

  

O maior problema decorrente do uso de termos incorretos reside no 

fato de que os conceitos obsoletos, as ideias equivocadas e as 

informações inexatas possam ser, de forma inadvertida, reforçados 

e perpetuados. Ademais, o mesmo fato também pode ser 

responsável pela resistência contra a mudança de paradigmas que, 

no caso das pessoas com deficiência, vai, nos tempos atuais, da 

integração para a inclusão.  

                                            
65 ESPANHA. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas em situación de dependência. Disponível em: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A2006-21990. Acesso em 04 de agosto de 2018.   
66 POR LA IGUALDAD Unidas en la Diversidad. Colección CERMI n.19, Madrid: 2005.  
67 SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Revista Nacional 

de Reabilitação, São Paulo, ano 5, n. 24, p. 6-9, jan./fev. 2002.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-21990
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Portanto, utilizar o termo adequado para se referir a determinadas 

categorias ou grupos sociais não só afasta estigmas e comportamentos 

discriminatórios, como também, contribui positivamente para a autoestima 

daqueles que sempre foram excluídos desde o uso correto da linguagem.  

  

2.2  Histórico acerca dos direitos humanos  

  

Eventos capazes de mudar a história social e política da humanidade 

marcam a era moderna. Dois eventos de importância significativa que firmam as 

declarações de direitos, são eles: a Independência dos Estados Unidos da 

América (1776 – 1783) e a Revolução Francesa (1789 – 1799).  

Nos Estados Unidos, o movimento pela independência das treze colônias 

britânicas foi motivado pela política adotada pela Inglaterra de leis mercantilistas 

favoráveis unicamente aos interesses da metrópole, guerras incessantes contra 

outras nações, manutenção das tropas britânicas instaladas nas colônias.  

Nesse cenário foi escrita a Declaração de Direitos de Virgínia, defendendo 

os direitos naturais dos homens, estabeleceu proteção à vida, liberdade, 

propriedade e a procura pela felicidade dos sujeitos. Essa declaração foi 

fundamentada nas obras dos filósofos ingleses John Locke e Thomas Paine.  

Já a Declaração de Independência dos EUA, influenciada por Thomas 

Jefferson, trouxe à tona 27 atos praticados pela Inglaterra que violavam os 

“direitos humanos” dos colonos, conforme estabelecido na Declaração de 

Virgínia.  

  A Independência dos Estados Unidos repercutiu diretamente na Europa, 

principalmente na França com a eclosão da Revolução Francesa. Apoiada por 

filósofos franceses, como Montesquieu, Voltaire e Rousseau, a Revolução 

Francesa objetivava o fim dos privilégios da aristocracia e do clero, bem como 

um governo popular, com a preservação dos direitos naturais do homem.   
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Como expressão dos desejos dos revolucionários surge a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão que proporcionou mudanças significativas na 

seara política, social e econômica durante o período da Revolução Francesa.  

Após a Segunda Guerra Mundial foi fundada a Organização das Nações 

Unidas (ONU), com a finalidade de intermediar as relações entre as nações e 

assegurar os direitos individuais. Em 1948, foi aprovada a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos que garantia diversos direitos considerados fundamentais. 

Nesse sentido, leciona Erival da Silva68,  

  

No texto da Declaração relacionam-se os direitos civis e políticos 

(conhecidos por direitos de primeira geração: liberdade) e os direitos 

sociais, econômicos e culturais (chamados direitos de segunda 

geração: trabalho), e há, ainda, a fraternidade como valor universal 

(denominados direitos de terceira geração: espírito de fraternidade, 

paz, justiça, entre outros – nos considerandos e arts. I, VIII, entre 

outros).  

    

O termo gerações foi idealizado pelo jurista tcheco Karel Vasak com o 

intuito de agrupar os direitos consolidados pelos Estados e por tratados 

internacionais.  

As fontes que inspiraram os direitos humanos também fundamentaram as 

teorias da lei natural, do direito natural e dos direitos do homem. De acordo com 

a teoria da lei natural busca-se a perfeição através da orientação natural do 

homem. Essa teoria não influenciou diretamente as declarações de direitos 

promovida pelos estados.   

Já a teoria do direito natural fundamenta-se no indivíduo, pode ser 

conceito como,  

  

O conjunto mínimo de preceitos dotados de caráter universal, 

imutável, que surge da natureza humana e que se configura como 

um dos princípios de legitimidade do direito. Os direitos naturais são 

                                            
68 OLIVEIRA, Erival da Silva. Direitos Humanos. 3º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, 

pág. 66.  
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inerentes ao indivíduo, devem estarem qualquer sociedade e 

precedem a formação do Estado e do direito positivo69.  

  

É importante distinguir o direito natural do direito positivo, de acordo com 

Bobbio70,  

  

o primeiro é universal, imutável, tem como fonte a natureza humana, 

é conhecido por meio da razão individual e possui uma carga moral 

intrínseca (“são bons ou maus por si mesmos”), o segundo é 

particular (limitado a certo território), é mutável temporalmente, tem 

como fonte o Estado, é conhecido por todos por meio da vontade 

do legislador, e é indiferente do ponto de vista ético (se um ato é 

justo ou injusto dependerá do que a lei define).  

  

Assim, considera-se direitos naturais a vida, liberdade, igualdade, 

enquanto o direito positivo busca regular as relações entre os sujeitos. Para os 

filósofos jusnaturalistas modernos é importante a simbiose entre os direitos 

naturais e o positivado. Corrobora desse pensamento os filósofos 

contemporâneos como Miguel Reale71,  

  

O Direito Natural pode ser concebido, in abstracto, como um 

conjunto de princípios éticos e racionais que inspiram e norteiam a 

evolução e as transformações do Direito, e que, sem serem 

redutíveis às categorias do Direito Positivo, banham as matrizes da 

positividade jurídica. Tal modo de entender o Direito Natural deve 

pressupor, porém, a sua compreensão como algo de transcendental 

(no sentido kantiano deste termo), e não de transcendente, em 

relação ao Direito Positivo: é, em suma, o conjunto das condições 

lógicas e axiológicas imanentes à experiência histórica do Direito, 

ou, por outras palavras, corresponde às “constantes” estimativas de 

cuja validade universal o homem se apercebe na história e pela 

história.  

  

  Igualmente afirma Möller72,  

                                            
69 SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Teoria do Direito. 3º ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 42.  
70 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Tradução de Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. 

Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, p. 22-23.  
71 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5º ed., São Paulo: Saraiva, 2000, pág. 97.  
72 MÖLLER, Max. Teoria Geral do Neoconstitucionalismo: Bases Teóricas do Constitucionalismo 
Contemporâneo. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2011, pág. 56. 
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O fato de que estas normas necessárias que devem condicionar o 

direito são hierarquicamente superiores às normas comuns – estas 

formuladas mediante o acordo social e pelo poder político – está 

presente em todo o pensamento jusnaturalista, e consiste na 

atribuição de uma finalidade ao direito: a correção ética e 

adequação a normas que lhe são anteriores e superiores. A função 

do direito natural, dessa forma, será a de determinar quais normas 

podem converter-se em direito, atuando como critério de validade 

para todo o direito positivo. Por outro lado, suas determinações são 

fonte de direito para todas as pessoas; não podendo ser 

apropriadas pelo poder político.  

  

Foi com essa base teórica que as declarações de direito dos EUA e 

França foram esculpidas no século XVIII.   

A Declaração Universal dos Direitos Humanos se apresenta diferente das 

declarações anteriores. A ideia de dignidade humana presente na referida 

declaração se fundamenta no pensamento kantiano que defende que o homem 

é um ser capaz de determinar suas ações, portanto, uma ser racional, tornando-

se “um fim absoluto em si mesmo”73.  

No entanto, os direitos previstos entre os artigos 22 e 2874 da declaração 

são um contraponto da filosofia kantiana, pois tais direitos propõem uma atuação                                   

                                            
73 DURANT, Will. A Filosofia de Emanuel Kant ao Seu Alcance. Tradução de Maria Theresa 
Miranda. Rio de Janeiro: Ediouro, 1986, pág. 77. 
74 Artigo 22  
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo 
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de 
cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao 
livre desenvolvimento da sua personalidade.   
Artigo 23  
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 
favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.   
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.  
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a 
que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.   
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus 
interesses.  
Artigo 24  
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de 
trabalho e a férias remuneradas periódicas.  
Artigo 25  
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família 
saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, 
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do Estado para além da prescrição de normas que regulam as liberdades 

individuais. Os citados direitos se aproximam do filósofo Rousseau, para o qual 

só se pode ser livre se detiver poder. Segundo Rousseau75,  

  

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda 

a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual 

cada um, unindo-se a todos, só obedeça, contudo, a si mesmo e 

permaneça tão livre quanto antes. [...] Enfim, cada um, dando-se a 

todos, não se dá a ninguém, e, como não existe um associado sobre 

o qual não se adquira o mesmo direito que se lhe cede sobre si 

mesmo, ganha-se o equivalente de tudo o que se perde e a força 

para conservar o que se tem.  

  

A interação é fundamental para a teoria social rousseauniana, visto que, 

a liberdade só existe quando o homem se torna cidadão. As diferentes 

concepções em relação aos jusnaturalistas foram essenciais para a consolidação 

dos direitos econômicos e sociais nos séculos XIX e XX.  

Os contextos sociais mudaram e novos filósofos surgiram. Com o advento 

do socialismo/comunismo que tem como base ideológica a noção de sociedade 

                                            
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu 
controle.   
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, 
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.  
Artigo 26  
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico 
profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e 
do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A 
instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos 
raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da 
paz.   
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a 
seus filhos.  
Artigo 27  
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.   
2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica literária ou artística da qual seja autor.  
Artigo 28  
Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades 
estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados.  
Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.htm. Acesso em 14 de agosto 
de 2018 
75 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Tradução de Antonio de Pádua Danesi. 3º 
ed., São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 20-21. 
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dividida em classes sociais, cada uma com seus próprios valores. Marx traz a 

análise de classes para o direito, de acordo com Alysson Mascaro76,   

  

Configura o direito, assim, fundamentalmente, a característica de 

um direito de classe, histórico, e no interesse da classe exploradora. 

Da mesma forma que o Estado, o direito não nascerá da vontade 

geral – portanto não é fundado no contrato social, nem numa 

pretensa paz social ou congêneres –, e também não terá, 

definitivamente, nada em comum, com as modernas teorias do 

direito que o fundavam num direito natural, eterno e de caráter 

racional. Toda a lógica do direito não está ligada às necessidades 

de bem-comum, nem as verdades jurídicas transcendentes. Está 

intimamente ligada, sim, à própria práxis, à história social e 

produtiva do homem.  

  

Sob o fundamento da teoria da exploração de classes o Estado 

desenvolveu uma política social para proteção dos trabalhadores.   

Os direitos fundamentais tiveram como base as teorias citadas, com as 

mudanças no contexto social se alcançou os direitos humanos conhecidos 

internacionalmente em razão da Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

ONU, sob a nomenclatura de “direitos econômicos, sociais e culturais”.  

  

2.3 Análise crítica dos direitos humanos  

  

Os direitos humanos devem ser interpretados sob uma nova perspectiva, 

integradora, crítica e contextualizada. Por nova perspectiva Herrera Flores 

entende que o contexto atual difere daquele em que surgiu a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, fase da descolonização, consolidação 

internacional de uma nova configuração de poder pós segunda guerra mundial.  

   No contexto atual a busca tem que ser pelo avanço da luta por dignidade 

humana. Madruga77 corrobora com Flores e explica,  

                                            
76  MASCARO, Alysson Leandro. Introdução à Filosofia do Direito: dos modernos aos 

contemporâneos. São Paulo: Atlas, 2002, pág. 119.  
77 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos. Ótica da diferença e ações 

afirmativas. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2016, p. 58. 
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O desafio agora está na defesa de uma avalanche ideológica 

provocada por um neoliberalismo agressivo e destruidor das 

conquistas sociais obtidas de forma árdua e com tanto sofrimento 

durante o Estado do Bem-Estar Social. Lutar contra uma ordem 

global baseada na rápida e desigual obtenção de benefícios 

econômicos que fluem não de atividades produtivas, mas de 

movimento de capitais financeiros impossíveis de serem produtivas, 

mas de movimento de capitais financeiros impossíveis de serem 

controlados pelos governos nacionais.  

  

Ressalte-se ainda que a Declaração de 1948 foi elaborada sem a 

participação das sociedades, do povo, a prioridade foi a outorga de direitos civis 

e políticos.   

Quanto a perspectiva integradora, segundo Herrera Flores, cita 

Madruga78 , não se deve separar em duas classes os direitos humanos, os 

individuais e os sociais, econômicos e culturais, uma vez que, só existe uma 

classe de direitos, os direitos humanos. Nesse contexto Madruga79 defende que,  

  

A liberdade e a igualdade são as caras da mesma moeda, uma sem 

a outra nada são. Sem condições que ponham em prática (políticas 

de igualdade, v.g., que concretizam direitos sociais, econômicos e 

culturais) as liberdades individuais (os direitos civis e políticos), nem 

aquelas e nem estas encontrarão lugar neste mundo. O problema 

não está em decifrar teoricamente quais direitos são mais 

importantes, senão ir entendendo que desde as suas origens a luta 

por dignidade teve um caráter global, não parcelado, e “deste modo 

os direitos humanos não seriam, nem mais nem menos, que um dos 

meios – quiçá o mais importante – para se chegar a ela”. A 

dignidade é, por conseguinte, o objetivo global pelo que se luta, 

utilizando, entre outros meios, o direito.  

  

Assim, os direitos humanos são para todos, observadas as diferenças 

coletivas e a diversidade humana que tem por fim a luta pela dignidade humana.  

Direito das minorias faz parte do que se compreende por direitos humanos.  

                                            
78 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos. Ótica da diferença e ações 

afirmativas. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2016, p. 58  

 
79 Op. Cit. p. 59.  
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Desse modo, a ideia de direitos humanos precisa ser renovada, por isso a 

teoria crítica dos direitos humanos propõe uma nova prática de 

empoderamento80. O empoderamento deve trazer soluções novas, reais que 

instigue uma mudança individual e coletiva na sociedade. O empoderamento 

deve pregar a liberdade de decidir e tomar de decisões em busca da dignidade.  

No concernente às pessoas com deficiência, o que se busca é superar as 

desvantagens e obstáculos dos mais variados tipos a que são submetidos, a fim 

de proporcionar-lhes os mesmos exercícios de direitos, que os demais indivíduos 

da sociedade possuem.   

Na busca pelo referido fim, estender garantias de tratamento diferenciado 

não significa a concessão de direitos especiais como categoria única e separa.  

Almeja-se incluir e não distinguir.   

Madruga81 cita Herrara Flores quando justifica a necessidade de uma 

perspectiva crítica de direitos humanos,  

  

Justifica-se porque se está diante de um grande paradoxo: é cada 

vez maior a consolidação e proliferação de textos internacionais, 

conferências, protocolos, e paralelamente aprofundam-se as 

desigualdades e injustiças que fazem cada vez mais ampliar a 

separação entre os polos, não só os geográficos, como também 

econômicos e sociais, do sul e do norte, o que nos leva a 

necessidade de entender os direitos humanos desde a perspectiva 

de sua estreita vinculação com as políticas de desenvolvimento.  

  

Ao se considerar o desenvolvimento e os direitos humanos como dois 

momentos distintos comete-se um equívoco, pois se não se respeitam os direitos 

não há desenvolvimento, uma coisa está atrelada a outra.  

                                            
80 Para Romeu Sassaki, outro aspecto importante no paradigma da inclusão social referente às 

pessoas com deficiência está no papel daquelas dentro do processo de mudanças sociais. Nesse 

contexto, o empoderamento seria: “o uso do poder pessoal para fazer escolhas, tomar decisões 

e assumir o controle da situação de sua vida. Compõem o conceito de empoderamento os 

conceitos de independência, autonomia e autodeterminação de cada pessoas ou grupo de 

pessoas.”. In: SASSAKI, Romeu. Inclusão social: uma questão de políticas públicas. Disponível 

em: http://www.escoladegente.org.br Acesso em 15 de agosto de 2018.  
81 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos. Ótica da diferença e ações 

afirmativas. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2016, p. 62. 

http://www.escoladegente.org.br/
http://www.escoladegente.org.br/
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Por fim, tem-se a perspectiva contextualizada quanto as práticas sociais 

emancipadoras, visto que não há como compreender os direitos sem tê-los como 

parte da luta de grupos sociais que se empenham em promover a emancipação 

humana.  

Ainda, quando se trata da dignidade humana das pessoas com deficiência 

os professores Gerard Quinn e Theresia Degener 82  ressaltam elementos 

importantes, como a autonomia e a solidariedade.  

Essa garantia à autonomia requer necessariamente a superação de 

barreiras estruturais consolidadas na sociedade que impedem a ascensão a 

diversos aspectos da vida.   

Garantir a quebra de barreiras, sobretudo com a supressão das barreiras 

atitudinais e arquitetônicas, além das encontradas nos transportes e meios de 

comunicação é assegurar o máximo de dignidade e proveito para os deficientes 

dos bens e serviços oferecidos pela sociedade.  

A relevância da autonomia é tão grande que em 1972 iniciou-se o 

movimento de vida independente da Universidade de Berkeley, na Califórnia 

(primeira nos Estado Unidos e no mundo). O líder era Ed Roberts que também 

foi cofundador do Instituto Mundial sobre Deficiência que possui os seguintes 

princípios83:  

  

1) A pessoa com deficiência é capaz, como qualquer outra, de 

administrar sua própria vida, tomar decisões, fazer escolhas e 

assumir seus desejos; tem, portanto, o poder para fazer-se 

representar e ter voz própria nas questões que lhe dizem respeito, 

ou que se relacionam com os interesses e demandas do segmento;  
2) A independência da pessoa não está representada apenas em sua 

capacidade de fazer coisas por conta própria; mesmo que possua 

                                            
82 QUINN, Gerard; DEGENER, Theresia. Human rights and disability: the current use and future 

potential of United Nations human rights instruments in the context of disability. New York and 

Geneva: United Nations, 2002, p. 14.  
83 Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro. Movimento de Vida Independente. Disponível 

em: http://www.cvi-rio.org.br Acesso em 16 de agosto de 2018. Cf. ainda mais informações sobre 
o Movimento de Vida Independente no site da Universidade de Berkeley, que traz um histórico 

social e político desse movimento, bem como seus principais atores e projetos relativos à 
deficiência. In: University of California Berkeley. The Disability Rights and Independent Living 

Movement. Disponível em: http://bancroft.berkeley.edu/collections/drilm/index.html Acesso em 
16 de agosto de 2018.  

http://www.cvi-rio.org.br/
http://www.cvi-rio.org.br/
http://www.cvi-rio.org.br/
http://www.cvi-rio.org.br/
http://www.cvi-rio.org.br/
http://bancroft.berkeley.edu/collections/drilm/index.html
http://bancroft.berkeley.edu/collections/drilm/index.html
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uma deficiência severa, sua independência está muito mais na 

capacidade de administrar sua vida, assumir responsabilidades, 

tomar decisões e guiar-se por seus desejos;  
3) A pessoa com deficiência possui desejos, necessidade e interesses 

variados que não a identificam como um grupo específico e 

unificado em torno de suas características físicas, sensoriais ou 

mentais; portanto, deve ser compreendida e tratada em sua 

singularidade;  
4) A deficiência deve ser compreendida como uma “desvantagem” 

(handicap), representando a relação da pessoa com o meio em que 

vive, enquanto este meio lhe impuser restrições que ocorrem em 

mais função de barreiras físicas, humanas e sociais do que 

propriamente em função de sua deficiência;  
5) A tecnologia de assistência pode intervir com recursos para 

redimensionar a situação de desvantagem em que a pessoa se 

encontra e que equivocadamente é interpretada como 

incapacidade;  

6) A deficiência, mais do que qualquer outra diferença, serve de 

parâmetro para o reconhecimento da diversidade humana, 

indicando a orientação para uma sociedade inclusiva.  

  

Uma vida independente não significa autonomia absoluta, mas sim, uma 

autonomia moral. Não é viver individualmente, sem precisar de ninguém, apenas 

traduz a exigência das mesmas opções e o mesmo controle da vida diária que 

os sujeitos sem deficiência.  

Madruga84 cita dois problemas levantados por Gerard Quinn e Theresia 

Degener,  

  

O primeiro é que a sociedade parece deveras inclinada, em muitos 

casos, a associar a deficiência, mormente a intelectual, à falta de 

capacidade para a liberdade moral, suposição que se baseia, na 

maioria das vezes, num mero prejuízo, daí por que a perspectiva da 

deficiência, baseada nos direitos humanos, colocar num mesmo 

plano a necessidade de proteção efetiva dos direitos e dos 

interesses das pessoas que são declaradas legalmente incapazes. 

O outro é que a sociedade com frequência não leva a sério a 

autonomia das pessoas com deficiência que desfrutam de sua 

capacidade legal completa. Suas eleições vitais não se consideram 

tão merecedoras de apoio social como as das pessoas sem 

deficiência.  

  

                                            
84 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos. Ótica da diferença e ações 

afirmativas. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2016, p. 77. 
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Desse modo, parte considerável das sociedades não promovem 

habilitação suficiente para as pessoas com deficiência, mesmo possuindo 

capacidade de liberdade moral para exercer seu direito à livre determinação.  

Quanto a solidariedade, considera-se o estabelecer laços recíprocos o 

colocar-se no lugar do outro de modo compartilhado e cooperado, dos processos 

sociais.   

No entanto, o mundo moderno provocou um consumismo desenfreado e 

desnecessário de bens materiais entre todas as camadas da população, 

privilegiando apenas os que detêm capacidade econômica.   

  Madruga85 cita Farinãs Dulce ao dizer que,  

  

[...] na atualidade existe um forte imperativo individualista motivado 

não só por uma ética possessiva e consumista, que privatiza o 

próprio vínculo social, como também pelo que denomina de  
“individualismo da despossessão” (individualismo de la 

desposesión), derivado dos efeitos negativos da sociedade global e 

que gera ausência e precariedade do trabalho, insegurança, 

incultura e desproteção institucional. Tudo isso conduz a uma ética 

não solidária que reflete a expressão “salve-se quem puder”, que 

esconde a lei do mais forte.   

  

No universo coletivo das pessoas com deficiência, a solidariedade é o 

destaque de três ideias fundamentais, segundo Madruga86 cita Ignacio Campoy 

Cervera,  

  

A primeira é que a coletividade adquire uma importância 

transcendental para a vida dos indivíduos, que conforma a própria 

personalidade deste último, seus planos de vida e a forma de 

fazêlos eficazes. A segunda é que o reconhecimento dessa 

importância do coletivo exige um sacrifício direto, em determinadas 

ocasiões, do cumprimento de planos pessoais de vida, daí se 

admitir, nesse ponto, as medidas de discriminação inversa que 

encontram a sua razoabilidade a partir dos valores de solidariedade. 

A terceira é que os sacrifícios que se podem exigir dos indivíduos 

não se devem limitar a beneficiar sujeitos identificáveis, senão 

                                            
85 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos. Ótica da diferença e ações 

afirmativas. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2016, p. 78.    
86 Op. Cit. p. 78. 
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também a coletividade como ente abstrato (a exemplo do meio 

ambiente que se realiza em benefício de toda a coletividade).  

  

Há quem defenda que a solidariedade é um princípio jurídico, assim, 

Madruga87 cita Javier de Lucas,  

  

A solidariedade deve ser reconhecida como princípio moral e 

político (junto com a igualdade) do Estado Social de Direito, não 

estando adstrita apenas a uma ideia alheia ao mundo do direito. “A 

solidariedade dos modernos”, afirma, parte da constatação da 

diferença, da pluralidade, que não nega o vínculo social, mas sim 

que o reformula (pluralidade social no lugar de uniformidade, 

homogeneidade), e também da real desigualdade que obriga a 

passar da igualdade formal como equiparação à igualdade formal 

como diferenciação e exige tratar desigualmente os desiguais para 

acercar a igualdade material. Daí por que o princípio da 

solidariedade é inseparável do conteúdo de justiça, como da 

igualdade, da qual constitui especificação e complemento.  

  

Desse modo, há duas vertentes da solidariedade: uma de teor ético e 

outra de teor jurídico, buscando a igualdade material.  

Quanto à dignidade humana, percebe-se as concepções pós segunda 

guerra não abarcam mais a realidade social instalada. É preciso uma reflexão 

crítica de outros elementos que atualmente complementam o sentido de 

dignidade humana, ora tratados nesse capítulo.  

 

 

 

  

   

                                            
87 Op. Cit. p. 79.  
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3 O INDIVÍDUO E AS ESFERAS DO RECONHECIMENTO  

  

A teoria do reconhecimento, do filósofo alemão Axel Honneth88, busca 

emergir os sentimentos negativos gerados nas injustiças sociais que mobilizam 

os conflitos sociais encontrados atualmente, mostrando as expectativas morais 

de reconhecimento que estão inerentes aos processos de socialização, 

construção de identidade e integração social.  

A obra enfatiza o trabalho de psicologia social de Hebert Mead que elucida 

o caráter intersubjetivo na individuação do sujeito. Assim, demonstra o poder 

crítico de uma teoria dos conflitos sociais que caracterizam uma luta por 

reconhecimento, na qual os conflitos sociais são gerados a partir do sentimento 

de desrespeito de expectativas normativas de reciprocidade que estão inscritas 

nas esferas elementares de convívio social.  

Percebe-se então que a teoria do reconhecimento analisa os grupos 

vulneráveis, razão pela qual foi utilizada para embasar esta pesquisa, haja vista 

os deficientes formarem um grupo minoritário.   

Como o objetivo da pesquisa é investigar se existem barreiras atitudinais 

no ambiente de trabalho, na Universidade Federal Rural do Semi – Árido, que 

impeçam ou dificultem a autorrealização dos deficientes como profissionais, a 

teoria do reconhecimento é fundamental para explicar a importância de se 

manter a igualdade no ambiente de trabalho e como o desrespeito pode atingir o 

indivíduo no seu âmago. Dessa forma, a existência de barreiras atitudinais 

afronta não só o texto da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

como também o sujeito na sua esfera individual.  

                                            
88 Honneth nasceu em Essen, cursou filosofia e sociologia em Bonn e Bochum. Iniciou sua 

carreira acadêmica na Universidade Livre de Berlim e no Instituto Max Planck de Munique, 

orientado por Jürgen Habermas. Lecionou na Universidade Livre de Berlim e na New School for 

Social Research em Nova York. Em 1996 foi transferido para a Universidade de Frankfurt. Foi 

assistente de Habermas, filósofo frankfurtiano da “segunda geração”, entre 1984 e 1990. 

Tornouse a figura de maior destaque da “terceira geração” da Escola de Frankfurt. Suas 

principais obras, são: Crítica do poder. Estágios de reflexão de uma teoria social crítica e a obra 

Luta por Reconhecimento. Seus trabalhos giram entorno da filosofia social, política e moral, 

principalmente as relações de poder, reconhecimento e respeito. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth. Acesso em 06 de agosto de 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth
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Para uma melhor compreensão do processo de autorrealização do sujeito 

é necessário analisar a teoria de Axel Honneth em todas as esferas para então 

perceber sua manifestação na sociedade.  

  

3.1 As primeiras formas elementares de reconhecimento  

  

É na Escola de Frankfurt89 que Axel Honneth desenvolve a teoria do 

reconhecimento, muito conhecida pela Teoria Crítica. Essa Escola desenvolvia 

trabalhos de modo independente e com intelectuais de vários campos, artes, 

sociologia, antropologia e filosofia. Diante da situação política em que se 

encontrava a Alemanha, Horkheimer Theodor Adorno e outros, em 1933, fogem 

da Alemanha Nazista e é nos Estados Unidos que acompanham a cultura de 

massa surgir.   

Os precursores da Teoria Crítica foram Pollock, Löwenthal, Adorno, 

Benjamin, Marcuse, Habermas e Horkheimer. Max Horkheimer foi quem 

começou a desenvolver a teoria, em 1937, tinha como objetivo combater a 

expressão Teoria Tradicional, referente ao Discurso do Método de Descartes. 

Segundo Horkheimer, a Teoria Tradicional não analisa as origens sociais dos 

problemas o que a torna mais abstrata e alheia à realidade.   

Por sua vez, a Teoria Crítica busca produzir várias teorias com foco nos 

problemas sociais, como a desigualdade social, analisando não apenas do ponto 

de vista sociológico, como também do filosófico. O objetivo da teoria não apenas 

                                            
89 A Escola de Frankfurt é onde se desenvolve a teoria social e filosofia associada ao Instituto 
para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Inicialmente foi onde se desenvolveu os 
estudos dos cientistas sociais marxistas, muitos teóricos concordaram que a teoria marxista 

tradicional não explicava o inesperado desenvolvimento de sociedades capitalistas no século XX. 
Estudiosos que criticavam tanto o capitalismo como o socialismo da União Soviética apontaram 

uma alternativa para o desenvolvimento social. A teoria crítica da Escola de Frankfurt, desde a 
década de 60, tem crescido e vem sendo guiada pelos trabalhos de Jürgen Habermas na 

comunicação e intersubjetividade linguística. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Frankfurt. Acesso em 06 de agosto de 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Frankfurt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Frankfurt
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entender os acontecimentos, mas também transformar a sociedade. Fuga90 cita 

Horkheimer quando diz:  

  

Em meu ensaio "Teoria Tradicional e Teoria Crítica” apontei a diferença 

entre dois métodos gnosiológicos. Um foi fundamentado no Discours 

de la Méthode [Discurso sobre o Método], cujo jubileu de publicação se 

comemorou neste ano, e o outro, na crítica da economia política. A 

teoria em sentido tradicional, cartesiano, como a que se encontra em 

vigor em todas as ciências especializadas, organiza a experiência à 

base da formulação de questões que surgem em conexão com a 

reprodução da vida dentro da sociedade atual. Os sistemas das 

disciplinas contém os conhecimentos de tal forma que, sob 

circunstâncias dadas, são aplicáveis ao maior número possível de 

ocasiões. A gênese social dos problemas, as situações reais nas quais 

a ciência é empregada e os fins perseguidos em sua aplicação, são por 

ela mesma consideradas exteriores. – A teoria crítica da sociedade, ao 

contrário, tem como objeto os homens como produtores de todas as 

suas formas históricas de vida. As situações efetivas, nas quais a 

ciência se baseia, não são para ela uma coisa dada, cujo único 

problema estaria na mera constatação e previsão segundo as leis da 

probabilidade. O que é dado não depende apenas da natureza, mas 

também do poder do homem sobre ele. Os objetos e a espécie de 

percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão 

provas da atividade humana e do grau de seu poder.  

    

Infere-se que a Teoria Crítica valoriza a gênese social das problemáticas 

que tratam do homem e da sociedade, além de estudar o autoconhecimento 

humano, observando-o em sociedade.  

Em 1956, a Teoria Crítica ganha um novo adepto, Jürgen Habermas que 

defende a opinião pública como fundamento para a promoção do esclarecimento, 

visto que vivia tempos de manipulação da opinião pública e massificação cultural.  

Habermas, não encontrou em Kant fundamentos suficientes para embasar 

uma teoria crítica da sociedade, assim, buscou a psicanálise para evitar a auto 

ilusão e melhor explicar as necessidades e desejos. Descobriu na teoria 

                                            
90 FUGA, Bruno Augusto Sampaio. Teoria Crítica – Escola de Frankfurt e influências na 

filosofia do direito. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 13, nº 1081, 13 de 
semtembrode 2013. Disponível em HTTP://www.tex.pro.br/home/artigos 232-artigos-

ago2012/4800-teoria-critica Acesso: 17 de junho 2017.  

  

http://www.tex.pro.br/home/artigos
http://www.tex.pro.br/home/artigos
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freudiana um meio para fugir da certeza totalitária e a confiança em demasia no 

futuro da humanidade, desse modo Fuga91 cita Habermas,   

  

uma organização das relações sociais de acordo com o princípio de 

que a validade de toda e qualquer norma, com consequências de 

ordem política, venha a depender de um consenso, obtido por meio de 

uma comunicação isenta de dominação  

  

A teoria crítica questiona os acontecimentos sociais e busca soluções 

práticas para mudar o mundo. A ideologia da teoria tem como objetivo atingir a 

sociedade, sair dos limites da academia. Censura o que é imposto e não 

questionado pelos indivíduos, foca nos institutos democráticos, na reflexão e no 

autoconhecimento como forma de romper com o autoritarismo e resgatar a 

liberdade do indivíduo.  

A ideia de reconhecimento ganha respaldo com os estudos de Hegel, 

principalmente “escritos de Jena”. No campo da filosofia e das ciências sociais 

suas ideias têm promovido vários debates.   

Um dos expoentes sobre o assunto é Axel Honneth, filósofo da terceira 

geração da Escola de Frankfurt, retoma a filosofia hegeliana, defendendo 

importância do reconhecimento intersubjetivo na auto-realização de sujeitos na 

construção da justiça social.  

Hegel usa o conceito de reconhecimento para inverter o modelo 

hobbesiano de luta social. Segundo Hobbes92,   

  

O comportamento social e individual pode ser reduzido a 

imperativos de poder. Tais poderes definem o homem como um 

                                            
91 FUGA, Bruno Augusto Sampaio. Teoria Crítica – Escola de Frankfurt e influências na 

filosofia do direito. Revista Páginas de Direito, Porto Alegre, ano 13, nº 1081, 13 de 

semtembrode 2013. Disponível em HTTP://www.tex.pro.br/home/artigos 232-artigos-

ago2012/4800-teoria-critica Acesso: 17 de junho 2017.  
92 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado Eclesiástico e civil. 

Tradução: João Paulo Monteiro e Maria Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 1974, cap. XIII, 

p. 79-80.  

http://www.tex.pro.br/home/artigos
http://www.tex.pro.br/home/artigos
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animal que busca a autoproteção tendo como possibilidade, o 

aumento do poder relativo em desfavor do outro.   

  

De acordo com Hegel, as esferas sociais não são espaços de luta pela 

manutenção física dos sujeitos, de outro modo, é o espaço da eticidade93, no 

qual as relações e práticas intersubjetivas se dão além do poder estatal ou 

convencimento moral, individual.  

Portanto, a sociedade fornece chances para os sujeitos se auto 

reconhecerem (potencialidade e capacidades), por meio da comunhão os 

sujeitos se reconhecem, cada um com sua particularidade, o que estimula novas 

lutas por reconhecimento.  

O que motiva o conflito para Hegel não é o egocentrismo, que tem no 

indivíduo a referência para a tomada da ação, pelo contrário, toma o outro como 

agente relacional imprescindível para a ação social, pois a motivação estaria na 

ânsia do reconhecimento pelo outro, como afirma Honneth94, “um indivíduo só 

está em condições de identificar-se integralmente consigo mesmo na medida em 

que ele encontra para suas peculiaridades e qualidade aprovação e apoio 

também de seus parceiros na interação”.   

O conflito que surge com a busca pelo reconhecimento tem como 

finalidade a conciliação consigo. Noutra quadra, também é no reconhecimento 

do próximo, na alteridade, que se forma a identidade, segundo Honneth95 “um 

indivíduo que não reconhece seu parceiro de interação como um determinado 

gênero de pessoa tampouco pode experienciar-se a si mesmo integral ou 

irrestritamente como um tal gênero de pessoa”.  

                                            
93 Eticidade em Hegel reúne o aspecto individual e coletivo num só conceito. Nesse sentido, o 
indivíduo em seu ser e no seu agir empírico pertencem ao espírito universal. Este espírito 
universal Hegel denomina de povo. É nele “que está posta a relação de uma multidão de 
indivíduos. Não é uma multidão sem relação, nem uma simples pluralidade. Ele é a singularidade 
absoluta.” SÁ, Mariana Oliveira. Axel Honneth e a luta por reconhecimento: a fundamentação 
da resistência política com base na tríade amor, direito e solidariedade. 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bad4539e46846423. Acesso: 05 de abril de 2017.  
94 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 56. 
95 Op. Cit. P. 78 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bad4539e46846423
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bad4539e46846423
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=bad4539e46846423
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A formação da identidade e consciência e consciência dos indivíduos se 

dá simultaneamente aos conflitos advindos de expectativas morais de 

reconhecimento tem em seu movimento a função de promover o progresso moral 

da humanidade, como infere Honneth96,  

  

A ‘luta por reconhecimento’ hegeliano contém a ideia audaciosa e 

desafiadora de que o progresso ético ocorre ao longo de uma série de 

etapas, com padrões de reconhecimento cada vez mais exigentes, que 

são mediados por lutas intersubjetivas, nas quais os sujeitos tentam 

ganhar aceitação para reivindicações  a respeito de sua própria 

identidade.  

  

É com luta e conflito por reconhecimento intersubjetivo das 

individualidades do sujeito compartilhadas socialmente que a sociedade caminha 

para o crescimento moral, cada vez mais as esferas de reconhecimento 

recíproco se abrem para as diferentes particularidades humanas.  

Honneth defende que o reconhecimento é alcançado pelos sujeitos por 

meio da luta, só assim se alcança o amor, o direito e a dignidade; ele parte da 

premissa de que o conflito é intrínseco tanto à formação da intersubjetividade 

como dos próprios sujeitos.  

A teoria do reconhecimento está diretamente relacionada com a prática 

do indivíduo consigo e com outrem. Quando reconhecido de forma genérica (ser 

humano, cidadão), em sua particularidade e em suas necessidades afetivas, 

provavelmente existe uma relação prática positiva do indivíduo autorrealizado.  

No entanto, quando o indivíduo não é reconhecido em algumas dessas 

esferas, acontece a autorelação prática negativa, como sentimento de injustiça 

e sofrimento.  

De acordo com a teoria de Honneth, o reconhecimento envolve três 

relações: as primárias (orientada pelo amor), jurídicas (guiada pelo ordenamento 

jurídico) e a solidariedade (pode ser interpretada como a esfera do trabalho onde 

                                            
96 Op. Cit. P. 83.  
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os sujeitos mostram seu valor para a sociedade), são também esferas de 

interação social, na qual ocorre as etapas de reconhecimento recíproco que 

acaba por verter na possibilidade da autorrealização dos sujeitos na 

modernidade.  Honneth97 afirma:  

  

São as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa 

de estabelecer institucional e culturalmente formas ampliadas de 

reconhecimento recíproco, aquilo por meio do qual vem a se realizar 

a transformação normativamente gerida das sociedades.  

  

O primeiro elemento da teoria do reconhecimento98 é introduzido a partir 

da categoria da dependência absoluta, de Winnicott, segundo a qual, na primeira 

fase do desenvolvimento infantil a mãe e o bebê encontram-se em uma relação 

simbiótica, estado de completa dependência, onde toda a atenção da mãe se 

volta para as necessidades da criança, de modo que não há entre eles nenhuma 

individualidade, ambos se sentem como uma unidade.  

A nova fase, denominada de relativa independência 99 , a criança, em 

média com 6 meses, necessita se acostumar com a ausência da mãe, situação 

que faz a criança desenvolver habilidades que a tornam diferente do seu 

ambiente.  

                                            
97 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 156.  
98  “Para caracterizar a primeira fase, isto é, aquela relação de comunidade simbiótica que 

principia logo depois do nascimento, Winnicott aduz principalmente a categoria de “dependência 

absoluta”; ela significa que os dois parceiros de interação dependem aqui, na satisfação de suas 

carências, inteiramente um do outro, sem estar em condições de uma delimitação individual em 

face do respectivo outro. Pois, por um lado, a mãe vivenciará o estado carencial precário do bebê 

como uma necessidade de seu próprio estado psicológico, uma vez que ela se identificou 

projetivamente com ele no curso da gravidez; daí a atenção emotiva dela estar talhada para a 

criança de modo tão integral que ela aprende a adaptar sua assistência e cuidado, como por um 

ímpeto interno, aos seus interesses cambiantes, mas como que co-sentidos (mitgefühlt) por ela 

própria.” Op. Cit., p.166  
99 “Para a criança, resulta do processo de desilusão, iniciado quando a mãe já não pode estar à 

sua disposição em virtude do novo aumento de sua autonomia de ação, um grande desafio, difícil 

de ser vencido: se a pessoa fantasiada até então como parte de seu mundo subjetivo escapa 

gradativamente de seu controle onipotente, ela precisa começar a chegar a um “reconhecimento 

do objeto como um ser com direito próprio”. HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 

34. 1ª Ed., 2003, p.168.  
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É então que a criança passa a não mais perceber a mãe como parte do 

seu mundo subjetivo. Essa experiência é trabalhada por meio de dois 

mecanismos, denominados de Destruição e Fenômeno de Transição.   

Através do primeiro mecanismo se constata que as expressões 

agressivas da criança, na fase da relativa independência, é uma forma de luta, 

segundo o qual a criança reconhece a mãe como independente. Por outro lado, 

a mãe precisa aceitar o amadurecimento do bebê. A partir desse mútuo 

reconhecimento ambos passam a viver o amor recíproco sem retornar à 

simbiótica. O segundo mecanismo só será desenvolvido se o bebê tiver 

desenvolvido o primeiro, retrato da confiança na dedicação da mãe, “a 

capacidade de estar só depende da confiança da criança na durabilidade da 

dedicação materna”100. Honneth101 conclui:  

  

Se concebermos dessa maneira o primeiro processo de 

desligamento da criança como o resultado de manifestações de 

comportamento agressivo, então se revela justificada a proposta de 

Jessica Benjamin de aduzir a “luta por reconhecimento” descrita por 

Hegel, considerando-a de destruição de sua mãe, ou seja, na forma 

de uma luta, a criança vivencia o fato de que ela depende da 

atenção amorosa de uma pessoa existindo independentemente 

dela, como um ser com pretensões próprias.  

  

É com fundamento nos estudos de Winnicott que Honneth estabelece os 

princípios fundamentais da primeira categoria do reconhecimento. A criança 

passa a desenvolver uma relação positiva consigo ao sentir o cuidado duradouro 

da mãe. Essa nova capacidade, Honneth chama de autoconfiança. Essa 

autoconfiança é base das relações sociais entre adultos. Desse modo, essa 

categoria é responsável não só pelo auto respeito, como também é a base para 

a participação na vida pública, como expõe Honneth102,  

  

...embora seja inerente ao amor um elemento necessário de 

particularismo moral, Hegel fez bem em supor nele o cerne 

                                            
100 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 173.  
101 Op. Cit., p. 171.  
102 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 178. 
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estrutural de toda eticidade: só aquela ligação simbioticamente 

alimentada, que surge da delimitação reciprocamente querida, cria 

a medida de autoconfiança individual, que é a base indispensável 

para a participação autônoma na vida pública.  

 

Apesar da compreensão sobre o primeiro elemento ter partido dos estudos 

de Winnicott, é importante ressaltar que o amor, a primeira categoria para 

Honneth, não se deve ser entendido no sentido restritivo relativo a relações 

românticas, sexuais e apenas familiares, mas de maneira abrangente e neutra. 

Honneth103 afirma que,   

 

  

(...) por relações amorosas devem ser entendidas aqui todas as 

relações primárias, na medida em que elas consistam em ligações 

emotivas fortes entre poucas pessoas segundo o padrão de 

relações eróticas entre dois parceiros, de amizades e de relações 

pais/filho.   

 

O primeiro elemento, o amor, representa a fase inicial do reconhecimento 

intersubjetivo, visto que é na experiência recíproca da natureza carente dos 

sujeitos, ou seja, da sua dependência um do outro que há a confirmação de se 

saberem unidos.  

A autorrelação é prática originada do sentimento de ser si mesmo no 

outro, ou seja, de ser reconhecido em suas carências, de sentir-se amado, é a 

autoconfiança. Aponta Honneth, “uma vez que essa experiência tem de ser 

mútua na relação do amor, o reconhecimento designa aqui o duplo processo de 

uma liberação e ligação emotiva simultâneas da outra pessoa.”104 Essa relação 

de reconhecimento precede as outras formas de reconhecimento recíproco, uma 

vez que, a partir dela o sujeito adquire a confiança de revelar-se para si mesmo 

na relação descontraída consigo, tornando-se um sujeito autônomo ao mesmo 

tempo que está ligado ao outro.   

                                            
103 Op. Cit. p.159  
104 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 178 
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Em contrapartida, quando não há o reconhecimento nessa dimensão 

sentimental do ser humano, pode ocasionar patologias, seja porque um dos 

sujeitos implicados na relação não tem a capacidade de sair da autonomia 

egocêntrica ou da dependência total do outro, fazendo como que o indivíduo 

tenha uma autorelação negativa que o impede de ter a autoconfiança necessária 

para prosseguir. Desse modo, Honneth afirma,  

  

Falar do amor como um ‘elemento da eticidade pode significar em 

nosso contexto que a experiência de ser amado constitui para cada 

sujeito um pressuposto necessário da participação na vida pública 

de uma coletividade. Essa tese se tornará plausível se for entendida 

no sentido de um enunciado sobre as condições emotivas de um 

desenvolvimento bem-sucedido do ego: só o sentimento de ser 

reconhecido e aprovado fundamentalmente em sua natureza 

instintiva particular faz surgir num sujeito de modo geral a medida 

de autoconfiança que capacita para a participação igual na 

formação política da vontade.  

  

A autoconfiança oriunda do amor, como toda relação, está ligada ao 

sentimento de simpatia e atração, não são sentimentos voluntários, não 

perceptível a um maior número de pessoas, o que ocasiona a restrição do círculo 

de relações primárias do indivíduo (relação pai/filho, amizade e contato íntimo).    

Como já mencionado, a autoconfiança é o primeiro dos três tipos de 

autorelação positiva, a partir dela os homens ganham autonomia para a 

participação na vida pública. Os homens buscam em outra esfera do 

reconhecimento, a do direito, serem reconhecidos como igual enquanto gênero 

humano portador de direitos e de não serem submetidos a nenhum outro homem. 

Como leciona Bressiani105,  

  

Trata-se de um tipo mais formal de reconhecimento, garantido 

também pelo Estado Democrático de Direito, em que o importante 

não é ser amado por pessoas próximas, mas ser reconhecido como 

digno de respeito por todos; e, isso, não em decorrência de 

características distintivas, mas simplesmente por ser uma pessoa.  

  

                                            
105 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 270 
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Duas indagações guiam a segunda categoria da teoria do 

reconhecimento: Qual o tipo de auto relação que caracteriza a forma de 

reconhecimento do direito? E como é possível que uma pessoa desenvolva uma 

consciência de ser sujeito de direito?  Honneth apresenta o surgimento do direito 

moderno de modo que através desse fenômeno histórico também seja possível 

encontrar uma forma nova de reconhecimento.  

Ainda, pretende demonstrar que nas sociedades tradicionais o 

reconhecimento está ligado a concepção de status, ou seja, o indivíduo só obtém 

reconhecimento jurídico quando ele é reconhecido como sujeito ativo da 

comunidade. Na transição para a modernidade percebe-se uma mudança na 

base da sociedade, que influencia na mudança das relações de reconhecimento,  

o ordenamento jurídico não permite tratamento diferenciado às pessoas da 

sociedade em razão do seu status. Honneth106 afirma que:  

  

O sistema jurídico precisa ser entendido de agora em diante como 

expressão dos interesses universalizáveis de todos os membros da 

sociedade, de sorte que ele não admita mais, segundo sua 

pretensão, exceções e privilégios.  

  

Honneth pretende mostrar que com a sociedade pós-tradicional ocorre 

uma separação da função do direito e do juízo de valor. Para o direito o 

questionamento central é: como a propriedade constitutiva das pessoas de 

direito deve ser definida; já para o juízo de valor é: como se pode desenvolver 

um sistema de valor que está em condições de medir o valor das propriedades 

características de cada pessoa.    

Honneth considera que as relações de direito se fundam em princípios 

modernos e através do direito os indivíduos se reconhecem como capazes e 

dotados de igualdade. Dessa relação advém o auto-respeito que segundo  

                                            
106 Op. Cit. p. 181.  
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Honneth107 é “consciência de poder se respeitar a si próprio, porque ele merece 

o respeito de todos os outros”.  

Assim, a segunda esfera da teoria consiste na esfera jurídica do 

reconhecimento. Na qual os homens adquirem a compreensão de si mesmos 

como possuidores de direitos, além de aprenderem quais obrigações e deveres 

são necessários para o convívio em sociedade. Honneth108 explana que na seara 

do direito, Hegel e Mead, defendem,   

  

(...) apenas da perspectiva normativa de um ‘outro generalizado’, 

que já nos ensina a reconhecer os outros membros da coletividade 

como portadores de direto, nós podemos nos entender também 

como pessoa de direito (...)  

 

É nessa seara do direito que o ser humano interage socialmente, que se 

coloca como membro socialmente aceito de uma organização e que, em 

decorrência disso, vê a possibilidade de reivindicar à uma instância organizadora 

com poder de sanção (o Estado), quando se sente prejudicada enquanto 

integrante dessa coletividade.  

Honneth faz uma interpretação pós-metafísica da sociedade, na qual não 

há mais relações de status que diferenciam os sujeitos uns dos outros. No direito 

moderno o status em favor de uma igualdade e liberdade dos homens foi abolido, 

ou seja, a fundamentação do direito passa a ter princípios universalistas. É 

obedecendo a lei que os sujeitos passam a possuir a autonomia individual sobre 

normais morais.  

Dessa esfera de reconhecimento do direito surge o autorespeito, é 

justamente quando o indivíduo alcança as suas pretensões de ser reconhecido 

como um cidadão, um sujeito de direito, portanto igual a todos os demais homens 

e, por isso, não se sujeita a nenhuma outro.  

                                            
107 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 195.   
108 Op. Cit. p. 179  
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Assim, diferentemente do amor, nessa esfera não se leva em 

consideração os sentimentos afetivos entre os homens, mas sim a ideia de 

imputabilidade de qualquer pessoa por ser humano, ou seja, tem como princípio 

o aspecto universalista da razão. Honneth109 afirma que “(…) ter de reconhecer 

todo outro ser humano como uma pessoa significa (…) agir em relação a ele do 

modo a que nos obrigam moralmente a propriedade de uma pessoa.”  

Quando o reconhecimento na esfera do direito não é respeitado, ou seja, 

quando por causa de uma característica ou particularidade do sujeito impedem 

o seu reconhecimento como pessoa de direito, livre de qualquer coação do 

estado e de outros indivíduos, surge uma autorelação prática negativa com o 

sentimento de desrespeito.  

Nessa seara que surge a luta por reconhecimento, onde grupos sociais se 

mobilizam para lutar não pelo reconhecimento de seus direitos e garantias, como 

também pela efetivação dos mesmos, foi assim com os deficientes, 

primeiramente reivindicando por garantias e posteriormente pela efetivação de 

suas conquistas normativa.   

É por meio da via política que se busca a reparação do reconhecimento 

anteriormente negado. Desse modo, há uma interferência na esfera política e 

jurídica pelos sujeitos, isso se dá como condição implícita no atendimento das 

expectativas de reconhecimento na esfera do direito. Honneth110 defende que,  

  

[...] para poder agir como uma pessoa moralmente imputável, o 

indivíduo não precisa somente da proteção jurídica contra 

interferências em sua esfera de liberdade, mas também da 

possibilidade juridicamente assegurada de participação no 

processo público de formação da vontade, da qual ele faz uso, 

porém, somente quando lhe compete ao mesmo tempo um certo 

nível de vida  

  

                                            
109 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 186  
110 Op. Cit. p. 193  
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Assim como a autoconfiança com a esfera do amor também o autorespeito 

com a esfera do direito são inerentes no processo de individuação da consciência 

e da busca pela autorrealização, porém não são o bastante. O indivíduo busca 

ser tratado como igual e também estimado por suas escolhas, portanto, não se 

busca apenas o reconhecimento em sua generalidade, mas sim enquanto sua 

particularidade, surge então a esfera da solidariedade, principal categoria para 

este trabalho, pois trata especificamente do indivíduo em coletividade.  

 

3.2 A Auto - Realização do Deficiente na Perspectiva da Teoria do 

Reconhecimento de Axel Honneth  

    

O último aspecto do reconhecimento é quanto às relações de 

solidariedade que vão além do respeito universal. Diz Honneth111 que:   

 

Para poderem chegar a uma autorrelação infrangível, os sujeitos 

humanos precisam, além da experiência da dedicação afetiva e do 

reconhecimento jurídico, de uma estima social que lhes permita 

referir-se positivamente a suas propriedades e capacidades 

concretas.   

 

A terceira categoria, solidariedade, está ligada à condição de relações 

simétricas, ou seja, os sujeitos têm a possibilidade de viver o reconhecimento de 

suas capacidades numa sociedade não coletivista, é assim que os indivíduos 

podem desenvolver a auto-realização.    

Essa relação simétrica desenvolve-se através do trabalho, que de acordo 

com Carmo112 é “toda atividade realizada pelo homem civilizado que transforma 

a natureza pela inteligência. Há mediação entre o homem e a natureza: 

domando-a ele a seu desejo, visa a extrair dela sua subsistência”. É por meio do 

                                            
111 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 198.  
112 CARMO, Paulo Sérgio do. A ideologia do trabalho. 6. ed. São Paulo: Moderna, 1995, p. 15.  
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trabalho que o indivíduo se transforma ao relacionar-se com os demais 

indivíduos, formando a base das relações sociais.  

Ainda, complementa Saavedra113, “Honneth parte do princípio que uma 

pessoa desenvolve a capacidade de sentir-se valorizada somente quando as 

suas capacidades individuais não são mais avaliadas de forma coletivista”. 

Portanto, é necessária a estima social das particularidades do sujeito para que 

ele alcance a autorrealização.   

Dessa forma, essa esfera é a mais relevante para a pesquisa, é 

necessário conhecer as anteriores para compreender a teoria, mas o foco desse 

trabalho está na terceira esfera, visto que o objetivo é investigar se há barreiras 

atitudinais no ambiente de trabalho da Universidade Federal Rural do Semi – 

Árido, de modo que impedem a autorrealização dos deficientes nesse ambiente 

de trabalho.  

Essa esfera do reconhecimento supõe um contexto social em que um 

aparato de valores é constituído pela sociedade com a orientação de objetivos 

comuns e, dessa forma,   

  

quanto mais as concepções dos objetivos éticos se abrem a 

diversos valores e quanto mais a ordenação hierárquica cede a uma 

concorrência horizontal, tanto mais a estima social assumirá um 

traça individualizante e criará relações simétricas114      

    

É, paulatinamente, com a mudança dos valores que abrangem as 

diferentes formas de viver que caracterizam a sociedade contemporânea, 

determinada pela transição dos conceitos de honra para as categorias de 

reputação ou prestígio social, assim, a estima de estar ligada à imposição de 

uma conduta específica decretada pelo grupo social baseado, em sociedade 

estamental para voltar-se “(…) as capacidades biograficamente desenvolvidas 

                                            
113 SAAVEDRA, A. G.; SOBOTTKA, E. A. Introdução à teoria do reconhecimento de Axel 

Honneth. Civitas – Revista de Ciências Sociais, v. 8, n. 1, jan-abr., p. 09-18. Porto Alegre, 2008.  
114 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 200  
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do indivíduo aquilo por que começa a se orientar a estima social”115. Assim 

sendo, os valores de uma sociedade passam a ter um caráter abstrato, se 

relacionando com a percepção social da contribuição do indivíduo para o 

coletivo.  

Nessa terceira categoria se fundamenta o surgimento de vários grupos 

que lutam, tanto no campo comunicativo como no simbólico, buscando a 

compreensão do valor das capacidades que estão ligadas a características 

pessoais. É na solidariedade que os sujeitos, em uma interação social, 

despertam interesse recíproco por seus diferentes modos de viver, pois 

começam a se estimar de maneira recíproca.   

Com o conhecimento da estima social sobre as habilidades e modo de 

vida que o indivíduo escolheu nasce uma autorelação prática de autoestima. As 

relações de interesse recíproco são chamadas de “solidárias”, pois como se 

percebe, não se chama uma tolerância acerca das particularidades dos outros, 

mas um interesse afetivo por tal particularidade.  

Na obra, Luta por reconhecimento, Honneth demonstra a estrutura das 

relações sociais de reconhecimento, reproduzimos a tabela a seguir,  

  

Modos  de  

reconhecimento  

Dedicação 

emotiva  

Respeito 

cognitivo  

Estima social  

Dimensões  da  

personalidade  

Natureza carencial 

e afetiva  

Imputabilidade 

moral  

Capacidade  e  

propriedades  

Formas  de  

reconhecimento  

Relações 

primárias 

 (amor, 

amizade)  

Relações 

jurídicas 

(direitos)  

Comunidades  de  

valores  

(solidariedade)  

Potencial evolutivo    Generalização, 

materialização  

Individualização, 

igualização  

Autorrelação prática  Autoconfiança  Autorrespeito  Autoestima  

                                            
115 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento. Editora 34. 1ª Ed. 2003, p. 205  
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Formas  de  

desrespeito  

Maus-tratos  e  

violação  

Privação de 

direitos e  

exclusão  

Degradação e ofensa  

Componentes  

ameaçados  da  

personalidade  

Integridade física  Integridade 

social  

“Honra”, dignidade  

  

Para cada aspecto da sua teoria, Honneth associa uma forma de 

desrespeito, como a autoconfiança pode ser rompida por atitudes que atinjam a 

integridade física dos indivíduos; o não respeito, a negação e a não efetivação 

dos direitos adquiridos ataca o auto-respeito e a negação do valor dos sujeitos 

nos grupos destrói a auto-estima dos indivíduos.   

A inclusão no ambiente de trabalho é de suma importância para todos, 

não somente por questões financeiras, mas principalmente por realização 

pessoal e inserção na sociedade.  

Um exemplo de um deficiente que possui experiências comuns e 

encontrou a auto realização por meio do trabalho é do palestrante Claudio Vieira 

de Oliveira116 , diagnosticado com artrogripose congênita, afirma que pratica 

normalmente as atividades do cotidiano e no trabalho, que não se vê como 

diferente. Relata ainda que durante toda sua vida contou com apoio familiar, 

fundamental para ter a independência e sucesso pessoal.   

O palestrante Nick Vujicic 117  também ganhou projeção internacional 

através do trabalho bem sucedido. Nasceu com tetra-amelia que acarreta a 

ausência dos quatro membros, sua vida foi cheia de dificuldades e privações e 

foi por meio do trabalho que alcançou a auto realização e é reconhecido 

mundialmente.  

São muitas barreiras a serem enfrentadas pelos deficientes nesse 

processo de inclusão. Diversas leis específicas buscam assegurar o direito à 

                                            
116 https://claudiomontesanto.jimdo.com/ Acesso: 22 de junho de 2017.  
117  https://www.deficienteciente.com.br/nick-vujicic-uma-grande-historia-de-superacao.html 

Acesso: 22 de junho de 2017.  
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inclusão plena, criminalizando qualquer prática discriminatória, inclusive no 

ambiente de trabalho.   

A Lei nº 13.146/2015 garante no seu artigo 4º - Toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e 

não sofrerá nenhuma espécie de discriminação118. O dispositivo visa assegurar 

o mínimo de independência que a sociedade exige dos sujeitos, como afirma 

Castel119,  

  

Se é fato que nosso problema hoje é continuar a constituir uma 

sociedade de sujeitos independentes, então é possível ao menos 

indicar algumas condições a serem respeitadas para que isso ocorra.   

  

Ademais, instituiu em seu artigo 34 - A pessoa com deficiência tem direito 

ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas120.  

Como também, tanto as pessoas jurídicas de direito público, como as 

pessoas jurídicas de direito privado obrigatoriamente tem que assegurar um 

ambiente de trabalho acessível e inclusivo de acordo com a Lei nº 13.146/15121.   

Ainda, estabelece como finalidade principal das políticas públicas de 

trabalho a garantia e a promoção do acesso e permanência dos deficientes no 

ambiente de trabalho, artigo 35 da Lei nº 13.146/15122.   

                                            
118 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso: 15 de maio 

de 2017.  
119 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis. Editora Vozes: 1998, p. 

496.  
120 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso: 15 de maio 

de 2017.  
121 Art. 34, §1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 

obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso: 12 de junho de 

2017.  
122 Art. 35.  É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e 

garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de 

trabalho. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso: 12 de 

junho de 2017.  
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Além de assegurar a oportunidade de participar de cursos e treinamentos 

para sua formação sempre com igualdade em relação aos demais, devendo o 

empregador fiscalizar o fiel cumprimento desse direito.  

  Castel123 afirma:  

  

Sem dúvida, todo Estado moderno é mais ou menos obrigado a “fazer 

social” para mitigar algumas disfunções gritantes, assegurar um 

mínimo de coesão entre os grupos sociais etc. Mas é através do ideal 

social-democrata que o Estado social surge como o princípio de 

governo da sociedade, a força motriz que deve assumir a 

responsabilidade pela melhoria progressiva da condição de todos.  

 

  Desse modo, o Estado como principal ator na condução da inclusão social, 

por meio da legislação visa assegurar a plena inclusão do deficiente em todos os 

setores sociais, inclusive o ambiente de trabalho que de acordo com a teoria do 

reconhecimento é o meio pelo qual o indivíduo sente-se valorizado, se realiza 

emocionalmente e a sociedade percebe o valor individualmente.  

No entanto, apenas legislar não é suficiente, no caso da inclusão são 

necessárias medidas que implementem os dispositivos legais e o Estado 

também possui esse importante papel de implementar as medidas necessárias 

para a plena inclusão.   

  Ainda, é importante compreender a diferença entre política de integração 

e política de inserção. Segundo Castel124,  

  

Entendo, por políticas de integração, as que são animadas pela busca 

de grandes equilíbrios, pela homogeneização da sociedade a partir do 

centro. São desenvolvidas através de diretrizes gerais num quadro 

nacional. É o caso das tentativas para promover o acesso de todos aos 

serviços públicos e à instrução, uma redução das desigualdades 

                                            
123 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis. Editora Vozes: 1998, p. 

498.  
124 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis. Editora Vozes: 1998, p. 

538.  
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sociais e uma melhor divisão das oportunidades, o desenvolvimento 

das proteções e a consolidação da condição salarial.  

   e política de inserção125,  

  

podem ser compreendidas como um conjunto de empreendimentos de 

reequilíbrio para recuperar a distância em relação a uma completa 

integração (um quadro de vida decente, uma escolaridade “normal”, um 

emprego estável etc.).  

  

Infere-se que a integração ocorre de modo parcial, condicional e que 

transformações superficiais são suficientes para concretizar a integração, 

diferentemente a inserção que busca dirimir a distância entre a política de 

integração e a realidade.  

Atualmente, os conceitos mais utilizados são o de integração e inclusão. 

Integração, no mesmo sentido, proporciona apenas uma participação parcial dos 

deficientes. Sassaki126 demonstra como ocorre a prática da integração social:  

  

1. Pela inserção pura e simples daquelas pessoas PNE que 

conseguiram ou conseguem, por méritos pessoais e profissionais 

próprios, utilizar os espaços físicos e sociais, bem como seus 

programas e serviços, sem nenhuma modificação por parte da 

sociedade, ou seja, de escola comum, da empresa comum, do clube 

comum.  
2. Pela inserção daqueles PNE que necessitavam ou necessitam 

alguma adaptação especifica no espaço físico comum ou no 

procedimento da atividade comum a fim de poderem, só então, 

estudar, trabalhar, enfim, conviver com pessoas não PNE. 3. Pela 

inserção de pessoas PNE em ambientes separados dentro dos 

sistemas gerais. Por exemplo: classe especial numa escola comum, 

setor separado dentro de uma empresa comum.  

  

  Ainda afirma que,  

                                            
125 Op. Cit., p. 538.  
126  SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão, construindo uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro: WVA, 1997, p. 34.   
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nenhuma dessas formas de integração social satisfaz plenamente os 

direitos de todas as pessoas (PNE), pois a integração pouco ou nada 

exige da sociedade em termos de modificação de atitudes, de espaços 

físicos, de objetos e de práticas sociais127.  

  

  Já a inclusão para Sassaki128 é  

  

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em 

seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no 

qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 

equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação 

de oportunidades para todos.  

 

Desta feita, quanto a esta temática o objetivo buscado é o da inclusão, 

apesar dos conceitos não serem incompatíveis a inclusão se manifesta de modo 

mais radical, completa e sistemática.  

  O quadro abaixo descreve as principais diferenças entre inclusão e 

integração129:   

 

Inclusão   Integração   

Inserção total e incondicional 

(crianças com deficiência não 

precisam “se preparar” para ir à 

escola regular)  

Inserção parcial e condicional (crianças “se 

preparam” em escolas ou classes especiais 

para estar em escolas ou classes regulares)   

Exige rupturas nos sistemas   Pede concessões aos sistemas   

                                            
127 Op. Cit., p. 35.  
128  SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão, construindo uma sociedade para todos. Rio de 

Janeiro: WVA, 1997, p. 41.  
129  https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html Acesso: 22 de 

junho de 2017.  

https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
https://www.deficienteciente.com.br/conheca-diferenca-conceitual-entre.html
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Mudanças que beneficiam toda 

e qualquer pessoa (não se sabe 

quem “ganha” mais; TODAS 

ganham)   

Mudanças visando prioritariamente a 

pessoas com deficiência (consolida a ideia de 

que elas “ganham” mais)   

Exige transformações profundas   Contenta-se com transformações superficiais  

Sociedade se adapta para 

atender às necessidades das 

pessoas com deficiência e, com 

isso, se torna mais atenta às 

necessidades de TODOS   

Pessoas com deficiência se adaptam às 

necessidades dos modelos que já existem na 

sociedade, que faz apenas ajustes   

Defende o direito de TODAS as 

pessoas, com e sem deficiência   

Defende o direito de pessoas com deficiência  

Traz para dentro dos sistemas 

os grupos de “excluídos” e, 

paralelamente, transforma 

esses sistemas para que se 

tornem de qualidade para  

TODOS   

Insere nos sistemas os grupos de “excluídos 

que provarem estar aptos” (sob este aspecto, 

as cotas podem ser questionadas como 

promotoras da inclusão)   

O adjetivo inclusivo é usado 

quando se busca qualidade para 

TODAS as pessoas com e sem 

deficiência (escola inclusiva, 

trabalho inclusivo, lazer inclusivo 

etc.)   

O adjetivo integrador é usado quando se 

busca qualidade nas estruturas que atendem 

apenas as pessoas com deficiência 

consideradas aptas (escola integradora, 

empresa integradora etc.)   

Valoriza a individualidade de 

pessoas com deficiência  

(pessoas com deficiência podem 

ou não ser bons funcionários; 

podem ou não ser carinhosos 

etc.)   

Como reflexo de um pensamento integrador 

podemos citar a tendência a tratar pessoas 

com deficiência como um bloco homogêneo 

(ex.: surdos se concentram melhor, cegos são 

excelentes massagistas etc.)   

Não quer disfarçar as limitações, 

porque elas são reais   

Tende a disfarçar as limitações para aumentar 

a possibilidade de inserção   
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Não se caracteriza apenas pela 

presença de pessoas com e sem 

deficiência em um mesmo  

ambiente   

A presença de pessoas com e sem 

deficiência no mesmo ambiente tende a ser 

suficiente para o uso do adjetivo integrador   

A partir da certeza de que 

TODOS somos diferentes, não 

existem “os especiais”, “os 

normais”, “os excepcionais”, o 

que existe são pessoas com 

deficiência.   

Incentiva pessoas com deficiência a seguir 

modelos, não valorizando, por exemplo, 

outras formas de comunicação como a Libras. 

Seríamos um bloco majoritário e homogêneo 

de pessoas sem deficiência rodeado pelas 

que apresentam diferenças.   

  

Deste feita, a plena inclusão ultrapassa a integração, sendo, portanto 

necessário a garantia de um ambiente de trabalho inclusivo para que de acordo 

com a teoria do reconhecimento o indivíduo sinta-se valorizado pela sociedade 

e realizado pessoalmente.  

Na história mundial há diversos exemplos de cidadãos que alcançaram 

grandes feitos, independentemente de deficiência. O renomado físico, Stephen 

William Hawking, fez contribuições relevantes para a ciência. Era portador de 

esclerose lateral amiotrófica (ELA), faleceu aos 76 anos devido a complicações 

da doença. Apesar de ser uma doença degenerativa não atinge a atividade 

cerebral, assim, Stephen produziu conhecimento durante toda a sua vida. E foi 

através do seu trabalho que conquisto reconhecimento global.  

O Brasil tem um exemplo de comandante que desempenha muito bem o 

seu papel, independente de deficiência, é o general que comanda o Exército, 

Villas Bôas. Acometido de uma doença degenerativa, não possui movimento nos 

membros inferiores, mas afirma que está muito vivo em sua mente e permanece 

trabalhando e contribuindo para o progresso na sua profissão.    

Desse modo, percebe-se que a deficiência não impede a realização de 

grandes feitos. Isso demonstra a importância de um ambiente de trabalho 

inclusivo e sadio.  
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3.3 Análise e discussão dos resultados  

  

A análise das entrevistas busca responder ao questionamento se há 

barreiras atitudinais no ambiente de trabalho da Universidade Federal Rural do 

Semi – Árido. Ainda, na medida do possível, busca no discurso elementos que 

demonstrem a concretude da teoria do reconhecimento na vida profissional 

desses deficientes físicos.  

A entrevista foi do tipo semi-estruturada, o que possibilitou estabelecer 

anteriormente algumas perguntas e formular outras no decorrer da entrevista. As 

perguntas básicas que estavam no questionário eram as seguintes,   

1. O que o levou a escolher o serviço público?   

A pergunta buscava saber se o interesse pelo serviço público advinha de 

razões práticas como boa remuneração e estabilidade ou havia um outro 

estímulo como servir ao público, ou ainda, se em razão da falta de espaço no 

mercado privado.      

2. Você se sente realizado profissionalmente, no serviço público?   

A intensão do questionamento foi de analisar o grau de satisfação em 

trabalhar na instituição, considerando-se a realização profissional intimamente 

ligada a sensação de produtividade.  

3. Considera que há uma aceitação de seus pares em relação a você e o trabalho 

que desempenha?   

O questionamento se propôs a averiguar se há alguma barreira atitudinal 

entre os colegas de trabalho, alguma atitude, comentário ou comportamento que 

demonstre existir dúvida quanto à capacidade de execução das tarefas por parte 

do deficiente.  

4. As barreiras atitudinais no ambiente de trabalho constituem um óbice a sua 

plena realização profissional e pessoal?   
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O quesito busca saber se em existindo as barreiras atitudinais elas inibem 

a realização das tarefas do deficiente de modo a impedir que se alcance a 

realização profissional.   

5. Você já sofreu preconceito em razão da sua deficiência, no ambiente de 

trabalho (UFERSA)?   (   ) SIM            (   ) NÃO    

a. De que maneira isso ocorreu?   

b. Qual sua reação diante dessa atitude preconceituosa?   

6. Existem barreiras atitudinais no seu ambiente de trabalho da UFERSA?   

a. Essas barreiras são claramente perceptíveis?   

7. Como se sente diante dessas barreiras atitudinais?   

A pergunta visa explorar os sentidos que são aflorados quando 

confrontados com as barreiras atitudinais, como também, ratificar o despertar de 

sentimentos ligados a improdutividade, subvalorização, insatisfação.   

8. Essas barreiras atitudinais trazem que tipo de prejuízo efetivo ao desempenho 

deu suas funções?   

O questionamento buscar investigar as reais queda de produtividade ou 

até mesmo improdutividade nos casos de subvalorização da mão de obra de 

trabalho.  

9. Quais comportamentos de superação têm sido adotados por você diante 

dessas barreiras atitudinais?   

10. A instituição (UFERSA) é conhecedora da existência dessas barreiras 

atitudinais?   

Esse quesito e os demais se propõem a compreender a real atuação da 

instituição tanto no combate como na prevenção de atitudes constrangedoras 

para com os servidores deficientes físicos.  

11. Existem políticas específicas propostas pela UFERSA visando combater 

essas barreiras atitudinais?   
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12. Quais medidas você sugeriria no combate às barreiras atitudinais na 

UFERSA?   

13. Você entende que há desconhecimento dos mecanismos legislativos de 

proteção às pessoas portadoras de deficiência?   

14. Você procura inteirar-se da legislação específica de proteção às pessoas 

portadoras de deficiência?   

15. Alguns seguimentos, na comunidade, como a Associação dos Deficientes 

Físicos de Mossoró, desenvolvem atividades específicas no combate ao 

preconceito às pessoas deficientes, notadamente em relação às barreiras 

atitudinais. Você procura inteirar-se das propostas desses seguimentos?   

16. De que forma esses seguimentos poderiam ajudar no combate às 

barreiras atitudinais dentro da UFERSA? 

A lista dos servidores deficientes foi fornecida pela PROGEPE, setor 

responsável. No início da pesquisa eram 20 servidores, dos quais 10 

manifestaram interesse em participar. Todos os entrevistados mostraram ter uma 

formação sólida, bem como, ter ciência dos seus direitos e obrigações. 

Ressalte-se que o projeto, bem como o questionário, foi devidamente 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte. Para manter o sigilo dos nomes dos entrevistados, foram escolhidos 

nomes de flores. 

Cravo inicia contando que o desejo de ingressar no serviço público 

universitário surge ao observar que poderia contribuir para que os universitários 

realizassem seus sonhos, assim como recebeu auxílio gostaria de ajudar outros 

universitários. Percebe-se então há algo mais do que estabilidade que o 

impulsiona no serviço público.  

  

Via a luta dos colegas para conseguir se formar, a ajuda de técnicos 

e professores para que eles conseguissem alcançar este sonho – 

principalmente os que me davam apoio – e me inspirei para tentar 

contribuir com a realização de sonhos sendo técnico administrativo 

em educação.  
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Questionado sobre a autorrealização no trabalho, Cravo explica os altos 

e baixos que já teve no serviço público que foram o motivo para sua 

autorrealização oscilar. Desde o início mostrou que o objetivo era entrar no 

serviço público e acrescentar positivamente, sempre com consciência que tem 

potencial para isso.  

  

Meu conceito de realização profissional está intimamente ligado a 

sensação de produtividade. Passei um ano e meio altamente 

produtivo e realizado. Depois disso tive uma grande queda de 

produtividade, o que me levou a um desgosto com a profissão.   

  

Conta ainda o que houve para sua produtividade cair, mais do que isso 

mostra o quanto a instituição está atrelada a conceitos arcaicos e que não 

correspondem mais a realidade.  

  

Quem tem uma deficiência mais severa tem direito a uma 

flexibilização na jornada de trabalho. No meu caso, a junta médica 

entendeu que o melhor para a minha saúde seria eu trabalhar 6 

horas seguidas por dia ao invés do padrão de 8 horas com intervalo 

de almoço.   
Acontece que, na UFERSA, persiste o conceito errôneo de que 

produtividade se mede pela quantidade de horas trabalhadas e não 

pela produção na prática.   
Neste contexto, fui retirado de um setor onde vivia o auge da minha 

produtividade no serviço público e era referência na minha função 

dentro da UFERSA. Claro que a justificativa oficial não foi 

relacionada a carga-horária, mas os bastidores e o histórico do setor 

apontam pra isso.  
A partir daí minhas trocas de setor sempre foram condicionadas a 

chefia “aceitar um servidor com 6h” e não levando em conta minhas 

habilidades e potencialidades.   
Quando cheguei no Setor 2, fui informado que ficaria na função de 

Secretário Administrativo. Fiquei em pânico! Tenho deficiência na 

fala que inviabiliza trabalhar ao telefone e nunca se sabe se, num 

atendimento presencial, as pessoas irão me compreender ou não.  
Além disso, sou burrinho pra redigir ofícios, memorandos, etc. Tudo 

isso é serviço de Secretário Executivo. Para minha sorte, houve 

uma reformulação na equipe do Setor 2 e peguei carona. Mais uma 

vez, fui colocado num setor somente com o critério das 6h. No Setor 

3, eu conseguia fazer minhas atribuições sem limitações impostas 

pela deficiência. Mas ainda era um trabalho sem nenhuma relação 

com minhas habilidades. Eu tenho a criatividade como característica 

principal e me deparei numa linha de produção, fazendo “serviço de 

Charles Chaplin”.  
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Todas as aventuras relatadas impactaram negativamente na minha 

produtividade e no prazer de realizar minha profissão.  

  

Questionado sobre a existência de barreiras atitudinais no seu ambiente 

de trabalho respondeu categoricamente que sim, essas barreiras existem e 

comprometem o seu desempenho como profissional. Ainda, são perceptíveis por 

quem presencia. A barreira que se manifesta constantemente é a resistência dos 

colegas em confiar no seu potencial, na sua capacidade de realizar o trabalho 

tão bem quanto qualquer outro.   

É perceptível que a instituição não tem dado a devida atenção para a 

capacitação do serviço no concernente ao convívio com as diferenças. Ainda, 

diante desse discurso é possível compreender o que Saavedra 130  afirmou, 

“Honneth parte do princípio que uma pessoa desenvolve a capacidade de 

sentirse valorizada somente quando as suas capacidades individuais não são 

avaliadas de forma coletivista”, ou seja, é necessário que o indivíduo se destaque 

por suas habilidades individuais, não pelo trabalho em conjunto simplesmente.  

Lírio, semelhantemente escolhe o serviço público como forma de 

autorrealização através do servir ao público, por acreditar quem tem capacidade 

e potencial de colaborar com a vida de cada cidadão.  

  

Desde o início da minha vida estudantil, que sonhei com a carreira 

no serviço público. Minha ideia era servir ao público, pois durante 

muito tempo convivi com a ideia que o servidor não trabalhava, que 

não prestava seu serviço com qualidade etc. Daí, acreditava que 

com meus serviços, eu poderia melhorar essa questão em um 

ambiente que viesse a realizar minha profissão. Vejo que é um dom 

servir a sociedade, podendo colaborar na vida de cada cidadão, que 

necessita dos serviços que meu setor presta: na área de informática 

e comunicação.  

  

Mais um trecho que demonstra a necessidade das habilidades singulares 

serem reconhecidas. Ainda, relata, igualmente, que há sim barreiras atitudinais 

                                            
130 SAAVEDRA, A. G.; SOBOTTKA, E. A. Introdução à teoria do reconhecimento de Axel 

Honneth. Civitas – Revista de Ciências Sociais, v. 8, n. 1, jan-abr., p. 09-18. Porto Alegre, 2008.  
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no seu ambiente de trabalho que são perceptíveis e que a mais frequente é a 

falta de confiança dos seus colegas nos seus préstimos, por uma concepção 

equivocada de que um deficiente não tem a mesma capacidade que os ditos 

“normais”.  

  

estas barreiras por vezes nos impedem de realizar certas atividades 

que normalmente eu faria. Como relatado em questionamento 

anterior, há uma percepção de falta de segurança no trabalho que 

realizo, e isso as vezes nos desmotiva na continuidade da prestação 

do serviço.  

  

Ainda, questionado sobre como se sente diante dessas barreiras 

atitudinais, se diz entristecido, pois elas interferem diretamente no seu potencial 

produtivo, o que gera consequentemente uma desmotivação.   

  

Entristecido, pois elas colaboram para que eu venha a prestar meu 

serviço de forma ineficiente. Se quero realizar um trabalho, um 

acesso etc, por vezes não é possível, quando se encontra uma 

inacessibilidade. Isso desmotiva a pessoa com deficiência.  

    

Lírio acredita que a instituição já tem maturidade para superar questões 

como as barreiras atitudinais, uma vez que existe na UFERSA um órgão 

responsável pela inclusão e toma conhecimento de todas as questões relativas 

ao assunto. Acrescenta que o grande problema esteja no preconceito das 

pessoas quem compõem o corpo de servidores da instituição.  

  

A instituição UFERSA possui um órgão responsável por trabalhar e 

apresentar política de superação na área da deficiência, e em 

virtude disso, entendo que já há maturidade suficiente da instituição 

em reconhecer que possui um ambiente com barreiras atitudinais, 

seja para servidor, seja para alunos.  
(...) Não por uma culpabilidade de da falta de aplicabilidade, mas por 

encontrar um ambiente cheio de preconceito. As políticas que visam 

a diminuição da falta de inclusão, muitas vezes encontra barreiras 

nas próprias pessoas que compõem o corpo de servidor da 

instituição. Isso se dar, porque essas pessoas acreditam que 

individualmente não são responsáveis por problemas de 

inacessibilidades.  
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  Por esse discurso percebe-se que há servidores que não se sentem 

responsáveis pelas segregações e discriminações que acontecem, há uma falta 

de consciência de saber que as omissões ajudam para que essas situações 

continuem ocorrendo.   

Orquídea em suas respostas enfatiza a ignorância das pessoas, atribuindo 

a falta de conhecimento e de informações a permanência de barreiras atitudinais 

na instituição. A própria precisou lutar para trocar de setor, pois o serviço que 

executava ocasionava dor devido a sua deficiência, no entanto a chefia, talvez 

por falta de conhecimento do que se trata a deficiência, alegava que era corpo 

mole, o que dificultou muito para Orquídea.  

Um relato interessante e que demonstra que a instituição precisa investir 

na conscientização dos demais servidores é o seguinte,  

  

Eu escutei uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que 

tivessem o que eu tenho, essa limitação, não gostaria de escutar. 

Chegar e dizer “Eu não quero de jeito nenhum”, pra mim isso foi 

muito chato. Por que eu sei dos meus direitos... tenho a carteira de 

estacionamento, fila preferencial ... por que é uma coisa que eu não 

estou passando por cima de ninguém, como fazer um concurso 

público para deficiente. Eu não tenho vergonha de nada disso.  
Agora eu quero que a pessoa respeite os meus direitos, “né”? A 

pessoa chega pra mim e dizer isso... é muito chato.  

  

Pelo discurso acima, fica demonstrado um ato discriminatório de acordo 

com a Lei 13.146, artigo 4º, § 1º131. Essa fala reforça que há na Universidade 

preconceito e discriminação com os servidores deficientes.  

No caso de Margarida, ela deixa claro que não se sente realizada 

profissionalmente, que apesar não ter sofrido com barreiras no seu setor. No 

entanto, já passou por situações desconfortáveis por não ter deficiência 

aparente, foi questionada sobre a necessidade de utilização da vaga de cotista 

                                            
131 Lei 13.146, artigo 4º, § 1º - Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma 
de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de 
fornecimento de tecnologias assistivas. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13146.htm Acesso em 02 de maio 
de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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no concurso público, uma vez que sua deficiência não é visível. Além de já ter 

escutado termos pejorativos referentes a outros colegas deficientes, como 

“aleijadinho”.  

Alerta ainda, que apesar de existir um setor responsável pela inclusão dos 

deficientes, nesse setor há resistência em aceitar quem não possui deficiência 

aparente. Portanto, sugere um programa de conscientização para todos os 

servidores da instituição.  

É perceptível a falta de uma política que conscientize sobre os direitos e 

a igualdade entre todos os servidores, que possa dirimir situações 

desconfortáveis, constrangedoras, preconceituosas e discriminatórias em razão 

da deficiência.  

O caso de Jasmim e Gerbera foram os únicos que não enfrentaram 

barreiras na instituição. No entanto, Jasmim afirma que conhece os casos dos 

colegas que enfrentam barreiras atitudinais, que sabe que elas existem na 

Universidade, bem como desconhece uma política que seja desenvolvida na 

instituição visando combater essas barreiras.  

No mesmo sentido Gerbera também complementa que como sua 

deficiência não é aparente muitos colegas de trabalho não sabem da sua 

existência. Ainda, reforça a necessidade de ampliar o conhecimento sobre essa 

temática na instituição.  

Há setores na Universidade onde barreiras atitudinais aparecem 

explicitamente, como no caso de Narciso que já ouviu de colegas do setor que 

ele não devia fazer um procedimento devido a sua condição, ouviu também que 

não deveria estar ali.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A problemática da inclusão social dos portadores de deficiência não é 

recente. Desde os primórdios eles enfrentam as adversidades não apenas para 

sobreviver, mas também para serem aceitos na sociedade. Diversas foram as 

comunidades que discriminaram e até exterminaram os deficientes ao longo da 

história.   

A barbárie mais recente que propagou a disseminação dos deficientes foi 

a Segunda Guerra Mundial. Com o seu término fortaleceu-se a ideia de direitos 

humanos com interesse mundial, o que proporcionou, inclusive, a relativização 

da ideia tradicional de soberania, uma vez que os Estados assinaram e 

ratificaram os tratados internacionais, o que possibilitou o monitoramento e 

responsabilizações por parte das organizações internacionais  

No Brasil, a ampliação das garantias dos deficientes se deu com a 

Constituição Federal. Não sendo suficiente outras leis surgiram, de 1989 até 

2015 foram elaboradas diversas leis mostrando a preocupação em assegurar a 

tão importante dignidade humana, fundamento constitucional e sempre visando 

à inclusão social dos portadores de deficiência, inclusive na seara trabalhista.   

Ressalte-se que a lei nasce a partir de uma necessidade da sociedade, 

com Lei 13.146/15 – Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência – não foi 

diferente, tanto que há uma interessante inovação, trata-se do conceito de 

barreiras atitudinais que consiste em atitudes ou comportamentos que impedem 

ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas.   

Percebe-se, portanto que, apesar de toda a legislação já existente, a 

barreira interpessoal ainda se apresentava como uma forte realidade. É 

importante enfatizar que a inclusão social não se concretiza apenas com a 

eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. É necessário que não 

tenham entraves nas relações entre os sujeitos, principalmente no ambiente de 

trabalho.  
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Analisando-se toda a legislação que trata dos deficientes, percebe-se que 

há uma busca por condições de se alcançar a auto-realização, a legislação 

caminha no sentido de fornecer todas as ferramentas necessárias para os 

deficientes realizarem o que quiserem. Há uma contraposição a linha 

assistencialista.   

A legislação é bem completa e garantista no concernente a capacitar o 

deficiente para todos os aspectos da vida, não havendo necessidade de políticas 

públicas. No entanto, apesar de todas as garantias a vida em sociedade requer 

convivência com outros sujeitos, pressupõe relações interpessoais, de modo 

que, como demonstrado na pesquisa, esse terceiro pode interferir negativamente 

na auto-realização do deficiente.  

A pesquisa tratou especificamente do ambiente de trabalho dos servidores 

públicos da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Investigou e constatou a 

existência de barreiras atitudinais nesse ambiente e ainda, que são inibidoras da 

auto-realização. Assim, como bem afirma a Professora Drª Ludimilla Oliveira132, 

é preciso repensar os espaços, sobretudo, as ações neles desenvolvidas.  

Para tanto, é necessário que a instituição tome providências no sentido de 

conscientizar os servidores públicos de que os deficientes físicos são tão 

capazes de exercer a atividade laboral quanto qualquer outro servidor. Isso pode 

se dar por meio de atividades como palestras, eventos internos na própria 

instituição.  

Outra providência importante é a correção, a instituição é ciente de 

algumas condutas que ocorreram, no entanto, nada foi feito. Isso gera um 

sentimento de impunidade e de injustiça com quem sofre o desrespeito e 

alimenta a intolerância com quem pratica.  

Ainda, com fundamento na Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth, 

ficou demonstrado a importância da plena inclusão dos deficientes no ambiente 

                                            
132 “é válido pensar que a questão que envolve os processos de revitalização dos espaços, por 

meio da requalificação envolve questões amplas a serem discutidas, mediante a transformação 

de um lugar que modifica, sobretudo, o seu uso e ocupação a partir dos sentidos e das ações 

neles desenvolvidas.” OLIVERIA, Ludimilla. De repente tudo mudou de lugar: Refletindo 

sobre metamorfose urbana e gentrificação. Ed. Queima-Bucha. Mossoró. 2016.  
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de trabalho, o que não significa apenas a quebra das barreiras arquitetônicas, 

mas principalmente a quebra de barreiras atitudinais.  

Assim, recomenda-se com veemência que a instituição adote medidas 

preventivas de conscientização, bem como corretivas de condutas praticas, a fim 

de quebrar a barreiras atitudinais existentes na universidade, como também 

promover a autorrealização do servidor público deficiente.  
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