


ESTATUTO DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

ARTIGO 2
Considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 



Segundo o IBGE,(2019), são

a partir da nova margem de corte. 

Utilizando a mesma base de dados do Censo 2010, o 
número é bem inferior aos 23,9%. Antes foram 
contadas quem tinha alguma dificuldade em domínios 
funcionais centrais para participação em sociedade. A 
proposta atual é de pessoas que têm “muita 
dificuldade” ou “não conseguem de modo algum”.



Em 2019, visando enriquecer o debate sobre o 
monitoramento de indicadores sobre pessoas 
com deficiência no Brasil, o IBGE lançou o 

Panorama nacional e internacional 
da produção de indicadores sociais. 

Sobre diversos grupos, como jovens, idosos, povos indígenas 
e pessoas com deficiência, além de abordagens étnico-racial 
e de gênero.



Cerca de

(entre auditiva, visual, motora, mental/intelectual e outros tipos).



Das 12,7 milhões de pessoas com 

deficiência no Brasil, apenas

(Censo 2010)

Ou seja,



• A apuração de dados das pessoas com 
deficiência no trabalho é escassa.

• Ainda temos que superar a
visão assistencialista.

• As pessoas com deficiência são predominantes 
com escolaridade até o ensino médio e 
relegadas a trabalhos de menor complexidade -
somente para o cumprimento de cotas.

>>> Apesar do que assegura a

(a cada 100 colaboradores, 2 a 5% das vagas 
deve ser destinada às pessoas com deficiência).



O número de mais pessoas 

trabalhando cresce lentamente:

em 2011.

em 2017.
- apenas 116 mil pessoas.

em 2018.
- apenas 668  a mais.

(Rais - Relação Anual de Informações Sociais)

Recorde de contratação em 2018:

empregos formais.
- só aumenta quando acontece 

fiscalização para garantir o cumprimento 

da Lei de Cotas.



• Capacitismo é a forma de discriminação na 
qual pessoas com deficiência são tratadas 
como incapazes, ou não tem seus direitos e 
acessos respeitados.

• A corponormatividade considera uma 
“hierarquia de corpos” em que alguns são 
tidos como incompletos, passíveis de 
reparação/reabilitação ou inferiores em 
relação aos padrões hegemônicos.

existem corpos “capazes”

e corpos “incapazes”.

-Origem vem da análise

médico-patológica.



existem corpos “capazes”

e corpos “incapazes”.

-Origem vem da análise

médico-patológica.



(Rober McRuer, 2016):
conectada à teoria Queer, busca 
ressignificar conceitos que 
desqualificam corpos tidos como 
“não normais”, o que os tira de 
condições de igualdade. Se alinha a 
um modelo social.

Define-se o que é a 
normatividade aceita a partir do 
contraponto ao que é vista como 
uma forma de vida humana 
“secundária ou abjeta”.
(Pereira; Lima, 2017).



• Promoção de eventos pontuais de conscientização, 
como semanas das pessoas com deficiência, 
capacitações de professores, eventos culturais.

• Canais de atendimento de denúncias
e dúvidas.

• Alguns centros especializados, como Centro de 
Referência em Transtorno do Espectro Autista.



• ASSOCIAÇÃO CANOENSE DE DEFICIENTES FÍSICOS
www.acadef.com.br | (51) 3466.9621 | (51) 34669723

• APAE CANOAS
www.canoas.apaers.org.br | (51) 3472.6566

• ONG CHIMARRÃO DA AMIZADE
www.chimarraodaamizade.org.br | (51) 3059.0144

• ADEVIC – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS 
DE CANOAS

www.adevic.org.br | (51) 3476.7727 



• Dificuldade em encontrar os serviços a nível municipal e estadual nos sites da 
Prefeitura e do Governo do Estado/ Foco em eventos pontuais (Prefeitura).

• Ampla gama de tipos de deficiências, serviços especializados para cada um, 
desafio em escolher qual seria o foco do trabalho.

• Censo Demográfico possui uma periodicidade decenal e, juntamente com a 
situação atual de pandemia, a última atualização foi feita somente em 2010.

• Nova margem de corte do IBGE, dificultando a clareza de informações.


