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APRESENTAÇÃO
A obtenção da igualdade de oportunidades para pessoas com 

necessidades especiais passa, necessariamente, pela tomada de 
consciência de seus direitos.

As leis que garantem os subsídios necessários à prática de inclusão são 
relativamente novas, uma vez que, somente a partir de 1970, começou a 
se desenvolver a consciência de que as pessoas com deficiência deveriam 
ser socialmente integradas, abrindo-se espaço para o reconhecimento de 
seus direitos em constituições de diversos países.

As principais barreiras enfrentadas estavam enraizadas na sociedade, 
visto que esses indivíduos eram comparados negativamente com outros em 
situações ideais relacionadas “à perfeição”, “à eficiência” e ao “sucesso”, 
criando-se assim um estigma de discriminação.  

O poder público começou então a tomar providências para que a 
chamada “barreira atitudinal” fosse derrubada, levantando-se em seu 
lugar a bandeira dos direitos de cidadania e dos direitos sociais.

Deve-se ressaltar que cidadania é uma relação – de poder – entre 
o indivíduo, ou conjunto de indivíduos, os cidadãos e o Estado. Para 
que esse relacionamento ocorra de forma equilibrada, é necessário o 
estabelecimento de direitos e deveres assegurados e reconhecidos pelo 
Estado.

Os direitos sociais são normalmente aqueles cuja efetivação é mais 
complexa e demorada. São instituídos com a promulgação das normas 
legais que assumem caráter programático, ou de propostas a serem 
cumpridas em futuro próximo. Cai-se, portanto, nos processos de 
mudanças, que mais lentamente ocorrem, tanto nas instituições quanto 
na sociedade de modo geral.  

Nota-se, com isso, que o Estado tem providenciado medidas legais e 
normativas para promover a equiparação de oportunidades. 



8

APOENA • Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais nos Eventos do Senar

Cônscio da importância de realizar processos de inclusão ampla, 
que incorporam a visão sociocultural, o SENAR, instituição responsável 
pela formação profissional e promoção social de trabalhadores(as) 
e produtores(as) rurais, criou o programa APOENA, no sentido de 
proporcionar às pessoas com necessidades especiais a possibilidade de 
melhor desenvolver suas potencialidades, numa perspectiva de maior 
participação no sistema produtivo.

Para a execução eficiente do programa, há que se realizar procedimentos 
que orientarão os  agentes da formação profissional rural e da promoção 
social (instrutores, supervisores e mobilizadores) no desempenho de suas 
atividades. Nesse sentido, este documento procura auxiliar a instituição no 
processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais em eventos do 
SENAR, apresentando aspectos importantes acerca da legislação vigente, 
possibilitando aos profissionais o conhecimento sobre as convenções e 
recomendações internacionais, leis e decretos brasileiros que procuram 
oferecer a essa clientela sua inclusão na vida da sociedade.

Daniel Klüppel Carrara
Secretário Executivo
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INTRODUÇÃO
Neste documento serão destacados aspectos básicos e relevantes 

voltados aos direitos das pessoas com necessidades especiais (PNEs). 
Garantidos pela legislação específica, esses aspectos, bem como 
orientações e recomendações internacionais que regem a formação 
profissional no mundo, buscam assegurar o direito dessas pessoas a uma 
vida social e de inclusão no mercado de trabalho, além do respeito à sua 
condição.

O referido documento poderá indicar rumos e ampliar o conhecimento 
dos agentes envolvidos diretamente com a formação profissional rural 
(FPR) e a promoção social (PS), ressaltando a importância de um trabalho 
voltado a essas pessoas. Terá ainda o propósito de facilitar a compreensão 
quanto às exigências legais que implicam questões relacionadas aos 
direitos humanos e à empregabilidade. 

No mundo moderno, não há mais espaço para posturas e políticas 
excludentes; pelo contrário, a integração e a inclusão social e profissional 
já constituem uma realidade buscada pela sociedade. 

Com a proposta embutida nesta publicação, tornam-se explícitos a 
preocupação e o comprometimento do SENAR com a questão do respeito 
à cidadania, à igualdade de oportunidades e à tomada de consciência dos 
direitos e necessidades dessas pessoas, assim como das contribuições que 
a sociedade pode oferecer-lhes.

É importante salientar que as leis e decretos brasileiros sobre o 
assunto são bastante vastos. Se citados aqui na íntegra, teríamos um 
material muito extenso e, talvez, pouco atrativo. Desta forma, procuramos 
expor neste documento, apenas as principais leis, destacando os  seus 
mais  importantes artigos e/ou decretos, bem como as mais relevantes 
orientações e recomendações internacionais relacionadas ao tema.  

No sentido de enriquecer o manual de legislação e o conhecimento 
dos agentes da FPR e da PS, deixam-se registradas algumas citações e 
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recomendações,  sites e dispositivos dirigidos aos direitos das pessoas 
com necessidades especiais, objetivando subsidiar possíveis pesquisas 
ou consultas onde houver  maior interesse referente aos assuntos aqui 
tratados ou mencionados. Disponibilizam-se  os principais sites onde se 
encontram informações complementares que contemplam, na íntegra, 
as leis, artigos e orientações direcionadas aos direitos e deveres das 
pessoas com necessidades especiais: www.rndt.gov.br, www.mte.gov.br,  
www.senado.gov.br e  www.mec.gov.br.  Com estes instrumentos, o SENAR 
acredita estar agregando maiores recursos à  pesquisa dos  profissionais 
da educação profissional rural. 



1111

DISPOSITIVOS LEGAIS 
REFERENTES A PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS 
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Artigos da Constituição Federal de 1988

(...)

Título II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo II
Dos Direitos Sociais

(...)

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência.

(...)
Título III

Da Organização do Estado
Capítulo II
Da União

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência.
(...)
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Título III
Da Organização do Estado

Capítulo VII
Da Administração Pública

Seção I
Disposições Gerais

Art. 37. A Administração Pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade 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.

(...)
Título VIII

Da Ordem Social
Capítulo II

Da Seguridade Social
Seção IV

Da Assitência Social

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 a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.
(...)
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Título VIII
Da Ordem Social

Capítulo III
Da Educação, da Cultura e do Desporto

Seção I
Da Educação

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
(...)

Título VIII
Da Ordem Social

Capítulo VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não-
governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado 
para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como 
de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos.
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§ 2º. A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 
fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.
(...)

Título IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios 
de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, 
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, 
conforme o disposto no art. 227, § 2º.
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Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989

“Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), institui a tutela jurisdicional 
de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação 

do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

 Normas Gerais

Art. 1º. Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno 
exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 
deficiência, e sua efetiva integração social, nos termos desta lei.

§ 1º. Na aplicação e interpretação desta lei, serão considerados os 
valores básicos de igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça 
social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros 
indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito.

§ 2º. As normas desta lei visam garantir às pessoas portadoras de 
deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento 
e das demais disposições constitucionais e legais que lhe concernem, 
afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e 
entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e 
da sociedade.

 Responsabilidades do Poder Público
(...)

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à 
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previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os 
órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no 
âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos desta lei, 
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de 
outras, as seguintes medidas:

 I - Na Área da Educação

a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como 
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as 
de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;

b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, 
privadas e públicas;

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 
estabelecimentos públicos de ensino;

d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial 
em nível pré-escolar e escolar, em unidades hospitalares e congêneres 
nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência;

e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios 
conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda 
escolar e bolsas de estudo;

f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrar ao sistema regular de ensino.
(...)
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III - Na Área da Formação Profissional e do Trabalho

a) o apoio governamental à formação profissional, à orientação 
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 
público 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.

IV - Na Área dos Recursos Humanos

a) a formação de professores de nível médio para a Educação Especial, 
de técnicos de nível médio especializados na habilitação e reabilitação, e 
de instrutores para formação profissional;

b) a formação e qualificação de recursos humanos que, nas diversas 
áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à demanda e 
às necessidades reais das pessoas portadoras de deficiência;

c) o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas 
as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de 
deficiência.
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Responsabilidade do Ministério Público:
A  defesa dos interesses coletivos e difusos 

(...)

Art. 3º. As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses 
coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser 
propostas pelo Ministério Público, pela União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal; por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos 
termos da lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade 
de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção das pessoas portadoras de deficiência.

§ 1º. Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes as certidões e informações que julgar necessárias.

§ 2º. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior 
deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, 
dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução 
da ação civil.

§ 3º. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente 
justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 4º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá 
ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, 
cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e, salvo 
quando se tratar de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; 
feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará 
com o trânsito em julgado da sentença.

§ 5º. Fica facultado aos demais legitimados ativos habilitarem-se como 
litisconsortes nas ações propostas por qualquer deles.

§ 6º. Em caso de desistência ou abandono da ação, qualquer dos co-
legitimados pode assumir a titularidade ativa.
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Art. 4º. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, 
exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência 
de prova, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação 
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

§ 1º. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da 
ação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 
depois de confirmada pelo tribunal.

§ 2º. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e 
suscetíveis de recursos, poderá recorrer qualquer legitimado ativo, inclusive 
o Ministério Público.

Art. 5º. O Ministério Público intervirá obrigatoriamente nas ações 
públicas, coletivas ou individuais, em que se discutam interesses 
relacionados à deficiência das pessoas.

Art. 6º. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa física ou jurídica, pública 
ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 
assinalar, não inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 1º. Esgotadas as diligências, caso se convença o órgão do Ministério 
Público da inexistência de elementos para a propositura de ação civil, 
promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, ou das 
peças informativas. Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou 
as respectivas peças, em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 
Público, que os examinará, deliberando a respeito, conforme dispuser seu 
Regimento.

§ 2º. Se a promoção do arquivamento for reformada, o Conselho 
Superior do Ministério Público designará desde logo outro órgão do 
Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Art. 7º. Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta lei, no que couber, 
os dispositivos da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
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Criminalização do Preconceito

Art. 8º. Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa:

I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 
causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 
curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência 
que porta;

II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo 
público, por motivos derivados de sua deficiência;

III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua 
deficiência, emprego ou trabalho; 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar 
assistência médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, à pessoa 
portadora de deficiência;

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução 
de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei;

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à 
propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo 
Ministério Público.
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Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
lei:

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 1° Esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos 
nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma 
de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Art. 2° Para os fins desta lei são estabelecidas as seguintes definições:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida;

II – barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das 
pessoas, classificadas em:

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas 
e nos espaços de uso público;

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados;
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c) barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 
transportes;

d) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa;

III – pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a 
que temporária ou permanentemente tem limitada sua capacidade de 
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo;

IV – elemento da urbanização: qualquer componente das obras de 
urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, 
encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação 
pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que 
materializam as indicações do planejamento urbanístico.

(...)

Capítulo IV
Da Acessibilidade nos Edifícios Públicos ou de Uso Coletivo

Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou 
privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 
ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso 
coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de 
acessibilidade:

I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à garagem 
e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas 
dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para 
veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade 
de locomoção permanente;
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II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar 
livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem 
a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida;

III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com 
o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta 
lei; e

IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, 
distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida.

Art. 12. Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de 
natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que 
utilizam cadeira de rodas, e de lugares específicos para pessoas com 
deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de acordo com 
a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e 
comunicação.

Capítulo V
Da Acessibilidade aos Edifícios de Uso Privado

Art. 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação 
de elevadores deverão ser construídos atendendo aos seguintes requisitos 
mínimos de acessibilidade:

I – percurso acessível que una as unidades habitacionais com o exterior 
e com as dependências de uso comum;

II – percurso acessível que una a edificação à via pública, às edificações 
e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos;

III – cabine do elevador e respectiva porta de entrada acessíveis para 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Art. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento 
além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares, 
e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão dispor 
de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um 
elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum destes 
edifícios atender aos requisitos de acessibilidade.

Art. 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da 
política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo do 
total das habitações, conforme a característica da população local, para 
o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

(...)
Capítulo VII

Da Acessibilidade nos Sistemas de Comunicação e Sinalização

(...)

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na 
comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que 
tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, 
para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao 
trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais 
intérpretes de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias - intérpretes, 
para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de 
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens 
adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da 
linguagem de sinais ou outra subtitulação, para garantir o direito de acesso 
à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no 
prazo previstos em regulamento.
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Capítulo VIII
Disposições Sobre Ajudas Técnicas

Art. 20. O Poder Público promoverá a supressão de barreiras 
urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação, mediante 
ajudas técnicas.

Art. 21. O Poder Público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa 
e das agências de financiamento, fomentará programas destinados:

I – à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e 
prevenção de deficiências;

II – ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas 
técnicas para as pessoas portadoras de deficiência;

III – à especialização de recursos humanos em acessibilidade.

Capítulo IX
Das Medidas de Fomento à Eliminação de Barreiras

Art. 22. É instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos do Ministério da Justiça, o Programa Nacional de Acessibilidade, 
com dotação orçamentária específica, cuja execução será disciplinada em 
regulamento.

Capítulo X
Disposições Finais

Art. 23. A Administração Pública federal direta e indireta destinará, 
anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações 
e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso 
público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração 
ou uso.
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Págrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e 
supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo 
deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta lei.

Art. 24. O Poder Público promoverá campanhas informativas 
e educativas dirigidas à população em geral, com a finalidade de 
conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração 
social da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 25. As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis 
declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, 
desde que as modificações necessárias observem as normas específicas 
reguladoras destes bens.

Art. 26. As organizações representativas de pessoas portadoras de 
deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos 
requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta lei.
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Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002

Diário Oficial da União, 25 de abril de 2002.

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e outros recursos de expressão a ela 
associados.

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
a forma de comunicação e expressão em que o sistema lingüístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui 
um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Art. 2º Deve ser garantido, por parte do Poder Público em geral e empresas 
concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso 
e difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio de comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.

Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços 
públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento 
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as 
normas legais em vigor.

Art. 4º O sistema educacional federal e os sistemas educacionais 
estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão 
nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudióloga e de 
Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), como parte integrante dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), conforme legislação vigente.

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais (Libras) não poderá 
substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.
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Decreto nº 914, de 6 de setembro de 1993

“Institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, alterada pela Lei nº 8.028, de 12 de 
abril de 1990.

DECRETA:
Capítulo I 

Das Disposições Iniciais

Art. 1º . A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência é o conjunto de orientações normativas que objetivam 
assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas 
portadoras de deficiência.

Art. 2º . A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, seus princípios, diretrizes e objetivos obedecerão ao disposto 
na Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e ao que estabelece este 
decreto.

Art. 3º . Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que 
apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua 
estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano.
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Capítulo II
Dos Princípios

Art. 4º . A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência nortear-se-á pelos seguintes princípios:

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de 
modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência 
no contexto socioeconômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais 
que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam 
o seu bem-estar pessoal, social e econômico;

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 
igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos 
que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.

Capítulo III
Das Diretrizes

Art. 5º . São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência:

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam o desenvolvimento 
das pessoas portadoras de deficiência;

II - adotar estratégias de articulação com órgãos públicos e entidades 
privadas, bem como com organismos internacionais e estrangeiros para a 
implantação desta política;

III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas 
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas 
à educação, saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social, 
transporte, habitação, cultura, esporte e lazer;
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IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência em 
todas as fases de implementação desta política, por intermédio de suas 
entidades representativas;

V - ampliar as alternativas de absorção econômica das pessoas 
portadoras de deficiência;

VI - garantir o efetivo atendimento à pessoa portadora de deficiência, 
sem o indesejável cunho de assistência protecionista;

VII - promover medidas visando à criação de empregos que privilegiem 
atividades econômicas de absorção de mão-de-obra de pessoas portadoras 
de deficiência;

VIII - proporcionar ao portador de deficiência qualificação profissional 
e incorporação no mercado de trabalho.

Capítulo IV
Dos Objetivos

Art. 6º . São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência:

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de 
deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade;

II - integração das ações dos órgãos públicos e entidades privadas 
nas áreas de saúde, educação, trabalho, transporte e assistência social, 
visando à prevenção das deficiências e à eliminação de suas múltiplas 
causas;

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento 
das necessidades especiais das pessoas portadoras de deficiência;

IV - apoio à formação de recursos humanos para atendimento da 
pessoa portadora de deficiência;
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V - articulação de entidades governamentais e não-governamentais, em 
nível federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, visando a garantir 
efetividade aos programas de prevenção, de atendimento especializado e 
de integração social.

Capítulo V
Dos Instrumentos

Art. 7º . São instrumentos da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência:

I - a articulação entre instituições governamentais e não-governamentais 
que tenham responsabilidades quanto ao atendimento das pessoas com 
deficiência, em todos os níveis, visando a garantir a efetividade dos 
programas de prevenção, de atendimento especializado e de integração 
social, bem como a qualidade do serviço ofertado, evitando ações paralelas 
e dispersão de esforços e recursos;

II - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e 
eficiente atendimento das pessoas portadoras de deficiência;

III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de 
mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas 
entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamenta 
a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de 
trabalho, e a situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência;

IV - o fomento ao aperfeiçoamento da tecnologia dos equipamentos 
de auxílio utilizados por pessoas portadoras de deficiência, bem como a 
criação de dispositivos que facilitem a importação de equipamentos;

V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente às pessoas 
portadoras de deficiência.



Embasamento Legal

33

Capítulo VI
Das Disposições Finais

Art. 8º . O Ministério do Bem-Estar Social, por intermédio da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência (Corde), providenciará a ampla divulgação desta política, 
objetivando a conscientização da sociedade brasileira.

Art. 9º . Os ministros de Estado aprovarão os planos, programas e 
projetos de suas respectivas áreas, em consonância com a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecida por 
este decreto.

Art.10º . Caberá à Corde a coordenação superior de todos os assuntos, 
ações governamentais e medidas referentes à política voltada para as 
pessoas portadoras de deficiência, em articulação com os órgãos da 
Administração Pública Federal.

Art. 11º . Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999

Estatuto das pessoas com deficiência.
“Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências.”

Diário Oficial da União, 21 de dezembro de 1999.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,

DECRETA :
Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 1º. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que 
objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das 
pessoas portadoras de deficiência.

Art. 2º. Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à 
pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao 
turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, 
à edificação pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à 
maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, 
propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 3º. Para os efeitos deste decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para 
o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o 
ser humano;
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II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou 
ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de 
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios 
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa 
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e 
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se 
enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 
cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções;

II - deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades 
auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve;

b) de 41 a 55 db – surdez moderada;

c) de 56 a 70 db – surdez acentuada;

d) de 71 a 90 db – surdez severa;

e) acima de 91 db – surdez profunda; e

f) anacusia;
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III - deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 
no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º 
(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais; 

d) utilização da comunidade;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer; e

h) trabalho; 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

Capítulo II
Dos Princípios

Art. 5º. A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência, em consonância com o Programa Nacional de Direitos 
Humanos, obedecerá aos seguintes princípios;

I - desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de 
modo a assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência 
no contexto socioeconômico e cultural;



Embasamento Legal

37

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais 
que assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de 
seus direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam 
o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e

III - respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 
igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos 
que lhes são assegurados, sem privilégios ou paternalismos.

Capítulo III
Das Diretrizes

Art. 6º. São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência:

I - estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social 
da pessoa portadora de deficiência;

II - adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e 
privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros para a 
implantação desta política;

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 pública, à previdência social, 
à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao 
lazer;

IV - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em 
todas as fases de implementação dessa política, por intermédio de suas 
entidades representativas;

V - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa 
portadora de deficiência, proporcionando a ela qualificação profissional e 
incorporação no mercado de trabalho; e

VI - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa 
portadora de deficiência, sem o cunho assistencialista.



38

APOENA • Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais nos Eventos do Senar

Capítulo IV
Dos Objetivos

Art. 7º. São objetivos da Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência:

I - o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa portadora de 
deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade;

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;

III - desenvolvimento de programas setoriais destinados ao atendimento 
das necessidades especiais da pessoa portadora de deficiência;

IV - formação de recursos humanos para atendimento da pessoa 
portadora de deficiência; e

V - garantia da efetividade dos programas de prevenção, de atendimento 
especializado e de inclusão social.

Capítulo V
Dos Instrumentos

Art. 8º. São instrumentos da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência:

I - a articulação entre entidades governamentais e não-governamentais 
que tenham responsabilidades quanto ao atendimento da pessoa portadora 
de deficiência, em nível federal, estadual, do Distrito Federal e municipal;

II - o fomento à formação de recursos humanos para adequado e 
eficiente atendimento da pessoa portadora de deficiência;
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III - a aplicação da legislação específica que disciplina a reserva de 
mercado de trabalho, em favor da pessoa portadora de deficiência, nas 
entidades e nos órgãos públicos e privados;

IV - o fomento da tecnologia de bioengenharia voltada para a pessoa 
portadora de deficiência, bem como a facilitação da importação de 
equipamentos; e

V - a fiscalização do cumprimento da legislação pertinente à pessoa 
portadora de deficiência.

Capítulo VI
Dos Aspectos Institucionais

Art. 9º. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta deverão conferir, no âmbito das respectivas competências 
e finalidades, tratamento prioritário e adequado aos assuntos relativos à 
pessoa portadora de deficiência, visando a assegurar-lhe o pleno exercício 
de seus direitos básicos e a efetiva inclusão social.

Capítulo VII
Da Equiparação de Oportunidades

(...)

Art. 15. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
prestarão direta ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência os 
seguintes serviços:

I - reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das 
potencialidades da pessoa portadora de deficiência, destinada a facilitar 
sua atividade laboral, educativa e social;

II - formação profissional e qualificação para o trabalho;

III - escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão 
dos apoios necessários, ou em estabelecimentos de ensino especial; e

IV - orientação e promoção individual, familiar e social.
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Seção II

Do Acesso à Educação
 (...)

Art. 24. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta responsáveis pela educação dispensarão tratamento 
prioritário e adequado aos assuntos objeto deste decreto, viabilizando, 
sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoa portadora de deficiência capaz de se 
integrar à rede regular de ensino;

II - a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como 
modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os 
níveis e as modalidades de ensino;

III - a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições 
especializadas públicas e privadas;

IV - a oferta, obrigatória e gratuita, da educação especial em 
estabelecimentos públicos de ensino;

V - o oferecimento obrigatório dos serviços de educação especial ao 
educando portador de deficiência, em unidades hospitalares e congêneres 
nas quais esteja internado por prazo igual ou superior a um ano; e

VI - o acesso de aluno portador de deficiência aos benefícios conferidos 
aos demais educandos, inclusive material escolar, transporte, merenda 
escolar e bolsas de estudo.

§ 1º - Entende-se por educação especial, para os efeitos deste decreto, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino para educando com necessidades educacionais 
especiais, entre eles o portador de deficiência.



Embasamento Legal

41

§ 2º - A educação especial caracteriza-se por constituir processo flexível, 
dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos níveis de ensino 
considerados obrigatórios.

§ 3º - A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na 
educação infantil, a partir do primeiro ano de vida.

§ 4º - A educação especial contará com equipe multiprofissional, 
com a adequada especialização, e adotará orientações pedagógicas 
individualizadas.

§ 5º - Quando da construção e reforma de estabelecimentos de ensino, 
deverá ser observado o atendimento às normas técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas à acessibilidade.

Art. 25. Os serviços de educação especial serão ofertados nas 
instituições de ensino público ou privado do sistema de educação geral, 
de forma transitória ou permanente, mediante programas de apoio para 
o aluno que está integrado no sistema regular de ensino, ou em escolas 
especializadas exclusivamente quando a educação das escolas comuns 
não puder satisfazer às necessidades educativas ou sociais do aluno ou 
quando necessário ao bem-estar do educando.
(...)

Art. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações 
de provas e os apoios necessários, previamente solicitados pelo aluno 
portador de deficiência, inclusive tempo adicional para realização das 
provas, conforme as características da deficiência.

§ 1º - As disposições deste artigo aplicam-se, também, ao sistema geral 
do processo seletivo para ingresso em cursos universitários de instituições 
de ensino superior.

Art. 28. O aluno portador de deficiência matriculado ou egresso do 
ensino fundamental ou médio, de instituições públicas ou privadas, terá 
acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação profissional que 
lhe proporcione oportunidades de acesso ao mercado de trabalho.
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§ 1º - A educação profissional para a pessoa portadora de deficiência 
será oferecida nos níveis básico, técnico e tecnológico, em escola regular, 
em instituições especializadas e nos ambientes de trabalho.

§ 2º - As instituições públicas e privadas que ministram educação 
profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de 
nível básico à pessoa portadora de deficiência, condicionando a matrícula 
à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de escolaridade.

§ 3º - Entende-se por habilitação profissional o processo destinado 
a propiciar à pessoa portadora de deficiência, em nível formal e 
sistematizado, aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente 
associados a determinada profissão ou ocupação.

§ 4º - Os diplomas e certificados de cursos de educação profissional 
expedidos por instituição credenciada pelo Ministério da Educação ou 
órgão equivalente terão validade em todo o território nacional.

Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se 
necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades 
da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, 
equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e 
profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras 
arquitetônicas, ambientais e de comunicação. 

Seção III

Da Habilitação e da Reabilitação Profissional

Art. 30. A pessoa portadora de deficiência, beneficiária ou não 
do Regime Geral de Previdência Social, tem direito às prestações de 
habilitação e reabilitação profissional para capacitar-se a obter trabalho, 
conservá-lo e progredir profissionalmente.
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Art. 31. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo 
orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da 
identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente 
de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de 
trabalho e para participar da vida comunitária.

Art. 32. Os serviços de habilitação e reabilitação profissional deverão 
estar dotados dos recursos necessários para atender toda pessoa portadora 
de deficiência, independentemente da origem de sua deficiência, desde 
que possa ser preparada para trabalho que lhe seja adequado e tenha 
perspectivas de o obter, conservar e nele progredir.

Art. 33. A orientação profissional será prestada pelos correspondentes 
serviços de habilitação e reabilitação profissional, tendo em conta as 
potencialidades da pessoa portadora de deficiência, identificadas com 
base em relatório de equipe multiprofissional, que deverá considerar:

I - educação escolar efetivamente recebida e por receber;

II - expectativas de promoção social;

III - possibilidades de emprego existentes em cada caso;

IV - motivações, atitudes e preferências profissionais; e

V - necessidades do mercado de trabalho.

Seção IV

Do Acesso ao Trabalho

Art. 34. É finalidade primordial da política de emprego a inserção 
da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua 
incorporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho 
protegido.

Parágrafo único. Nos casos de deficiência grave ou severa, o 
cumprimento do disposto no caput deste artigo poderá ser efetivado 
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mediante a contratação das cooperativas sociais de que trata a Lei
nº 9.867, de 10 de novembro de 1999.

Art. 35. São modalidades de inserção laboral da pessoa portadora de 
deficiência:

I - colocação competitiva: processo de contratação regular, nos termos 
da legislação trabalhista e previdenciária, que independe da adoção de 
procedimentos especiais para sua concretização, não sendo excluída a 
possibilidade de utilização de apoios especiais;

II - colocação seletiva: processo de contratação regular, nos termos 
da legislação trabalhista e previdenciária, que depende da adoção de 
procedimentos e apoios especiais para sua concretização; e

III - promoção do trabalho por conta própria: processo de fomento da 
ação de uma ou mais pessoas, mediante trabalho autônomo, cooperativado 
ou em regime de economia familiar, com vista à emancipação econômica 
e pessoal.

§ 1º - As entidades beneficentes de assistência social, na forma da lei, 
poderão intermediar a modalidade de inserção laboral de que tratam os 
incisos II e III, nos seguintes casos:

I - na contratação para prestação de serviços, por entidade pública ou 
privada, da pessoa portadora de deficiência física, mental ou sensorial: e

II - na comercialização de bens e serviços decorrentes de programas de 
habilitação profissional de adolescente e adulto portador de deficiência em 
oficina protegida de produção ou terapêutica.

§ 2º - Consideram-se procedimentos especiais os meios utilizados para 
a contratação de pessoa que, devido ao seu grau de deficiência, transitória 
ou permanente, exija condições especiais, tais como jornada variável, 
horário flexível, proporcionalidade de salário, ambiente de trabalho 
adequado às suas especificidades, entre outras.

§ 3º - Consideram-se apoios especiais a orientação, a supervisão e 
as ajudas técnicas, entre outros elementos que auxiliem ou permitam 
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compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou 
mentais da pessoa portadora de deficiência, de modo a superar as barreiras 
da mobilidade e da comunicação, possibilitando a plena utilização de suas 
capacidades em condições de normalidade.

§ 4º - Considera-se oficina protegida de produção a unidade que 
funciona em relação de dependência com entidade pública ou beneficente 
de assistência social, que tem por objetivo desenvolver programa de 
habilitação profissional para adolescente e adulto portador de deficiência, 
provendo-o com trabalho remunerado, com vista à emancipação 
econômica e pessoal relativa.

§ 5º - Considera-se oficina protegida terapêutica a unidade que 
funciona em relação de dependência com entidade pública ou beneficente 
de assistência social, que tem por objetivo a integração social por meio de 
atividades de adaptação e capacitação para o trabalho de adolescente e 
adulto que, devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, 
não possa desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de 
trabalho ou em oficina protegida de produção.

§ 6º - O período de adaptação e capacitação para o trabalho de 
adolescente e adulto portador de deficiência em oficina protegida 
terapêutica não caracteriza vínculo empregatício e está condicionado 
a processo de avaliação individual que considere o desenvolvimento 
biopsicossocial da pessoa.

§ 7º - A prestação de serviços será feita mediante celebração de 
convênio ou contrato formal, entre a entidade beneficente de assistência 
social e o tomador de serviços, no qual constará a relação nominal 
dos trabalhadores portadores de deficiência colocados à disposição do 
tomador.

§ 8º - A entidade que se utilizar do processo de colocação seletiva 
deverá promover, em parceria com o tomador de serviços, programas de 
prevenção de doenças profissionais e de redução da capacidade laboral, 
bem assim programas de reabilitação, caso ocorram patologias ou se 
manifestem outras incapacidades.
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Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 
preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da 
Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência 
habilitada, na seguinte proporção:

I - até duzentos empregados, dois por cento;

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;

III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou

IV - mais de mil empregados, cinco por cento.

§ 1º - A dispensa de empregado na condição estabelecida neste artigo, 
quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa 
dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, 
somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições 
semelhantes.

§ 2º - Considera-se pessoa portadora de deficiência habilitada aquela 
que concluiu curso de educação profissional de nível básico, técnico ou 
tecnológico, ou curso superior, com certificação ou diplomação expedida 
por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério 
da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de 
conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

§ 3º - Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência 
habilitada aquela que, não tendo se submetido a processo de habilitação 
ou reabilitação, esteja capacitada para o exercício da função. 

§ 4º - A pessoa portadora de deficiência habilitada nos termos dos §§ 
2º e 3º deste artigo poderá recorrer à intermediação de órgão integrante 
do sistema público de emprego, para fins de inclusão laboral na forma 
deste artigo.

§ 5º - Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego estabelecer 
sistemática de fiscalização, avaliação e controle das empresas, bem como 
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instituir procedimentos e formulários que propiciem estatísticas sobre o 
número de empregados portadores de deficiência e de vagas preenchidas, 
para fins de acompanhamento do disposto no caput deste artigo.

Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito 
de se inscrever em concurso público, em igualdade de condições com os 
demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que é portador.

§ 1º - O candidato portador de deficiência, em razão da necessária 
igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no 
mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida.

§ 2º - Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior 
resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subseqüente.

Art. 38. Não se aplica o disposto no artigo anterior nos casos de 
provimento de:

I - cargo em comissão ou função de confiança, de livre nomeação e 
exoneração; e

II - cargo ou emprego público integrante de carreira que exija aptidão 
plena do candidato.

Art. 39. Os editais de concursos públicos deverão conter:

I - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à 
reserva destinada à pessoa portadora de deficiência;

II - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;

III - previsão de adaptação das provas, do curso de formação e do 
estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; e

IV - exigência de apresentação, pelo candidato portador de deficiência, 
no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou 



48

APOENA • Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais nos Eventos do Senar

nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como a provável causa 
da deficiência.

Art. 40. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa 
portadora de deficiência em concurso público para ingresso em carreira da 
Administração Pública Federal direta e indireta.

(...)

Art. 44. A análise dos aspectos relativos ao potencial de trabalho do 
candidato portador de deficiência obedecerá ao disposto no art. 20 da Lei 
no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 45. Serão implementados programas de formação e qualificação 
profissional voltados para a pessoa portadora de deficiência no âmbito do 
Plano Nacional de Formação Profissional ( Planfor).

Parágrafo único. Os programas de formação e qualificação profissional 
para pessoa portadora de deficiência terão como objetivos:

I - criar condições que garantam a toda pessoa portadora de deficiência 
o direito a receber uma formação profissional adequada;

II - organizar os meios de formação necessários para qualificar a pessoa 
portadora de deficiência para a inserção competitiva no mercado laboral; 

III - ampliar a formação e qualificação profissional sob a base de 
educação geral para fomentar o desenvolvimento harmônico da pessoa 
portadora de deficiência, assim como para satisfazer às exigências 
derivadas do progresso técnico, dos novos métodos de produção e da 
evolução social e econômica.
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Capítulo VIII
Da Política de Capacitação de Profissionais Especializados

Art. 49. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta, responsáveis pela formação de recursos humanos, devem 
dispensar aos assuntos objeto deste decreto tratamento prioritário e 
adequado, viabilizando, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - formação e qualificação de professores de nível médio e superior para 
a educação especial, de técnicos de nível médio e superior especializados 
na habilitação e reabilitação, e de instrutores e professores para a 
formação profissional;

II - formação e qualificação profissional, nas diversas áreas de 
conhecimento e de recursos humanos que atendam às demandas da 
pessoa portadora de deficiência; e

III - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em todas 
as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora de 
deficiência.

Capítulo IX
Da Acessibilidade na Administração Pública Federal

Art. 50. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta adotarão providências para garantir a acessibilidade 
e a utilização dos bens e serviços, no âmbito de suas competências, à 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a 
eliminação de barreiras arquitetônicas e obstáculos, bem como evitando a 
construção de novas barreiras.

Art. 51. Para os efeitos deste capítulo, consideram-se:

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, 
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das instalações e equipamentos esportivos, das edificações, dos 
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transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança das 
pessoas, classificadas em:

a) barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas 
e nos espaços de uso público;

b) barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos 
edifícios públicos e privados;

c) barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 
por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de 
massa;

III - pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a 
que temporária ou permanentemente tenha limitada sua capacidade de 
relacionar-se com o meio ambiente e de utilizá-lo;

IV - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de 
urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, 
encanamentos para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação 
pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que 
materializam as indicações do planejamento urbanístico; e

V - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços 
públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou 
da edificação, de forma que sua modificação ou translado não provoque 
alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, 
marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.

Art. 52. A construção, ampliação e reforma de edifícios, praças e 
equipamentos esportivos e de lazer, públicos e privados, destinados ao 
uso coletivo, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem 
acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, 
ampliação ou reforma de edifícios, praças e equipamentos esportivos e 
de lazer, públicos e privados, destinados ao uso coletivo por órgãos da 
Administração Pública Federal, deverão ser observados, pelo menos, os 
seguintes requisitos de acessibilidade:

I - nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à garagem 
e a estacionamento de uso público, serão reservados dois por cento do 
total das vagas à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, garantidas no mínimo três, próximas dos acessos de circulação 
de pedestres, devidamente sinalizadas e com as especificações técnicas de 
desenho e traçado segundo as normas da ABNT;

II - pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar 
livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem 
a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade 
reduzida;

III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e 
verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com 
o exterior, cumprirá os requisitos de acessibilidade;

IV - pelo menos um dos elevadores deverá ter a cabine, assim como sua 
porta de entrada, acessíveis para pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, em conformidade com norma técnica específica da 
ABNT; e

V - os edifícios disporão, pelo menos, de um banheiro acessível para 
cada gênero, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo 
que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

Art. 53. As bibliotecas, os museus, os locais de reuniões, conferências, 
aulas e outros ambientes de natureza similar disporão de espaços 
reservados para pessoa que utilize cadeira de rodas e de lugares 
específicos para pessoa portadora de deficiência auditiva e visual, inclusive 
acompanhante, de acordo com as normas técnicas da ABNT, de modo a 
facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e comunicação.
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Art. 54. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, no 
prazo de três anos a partir da publicação deste decreto, deverão promover 
as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas 
existentes nos edifícios e espaços de uso público e naqueles que estejam 
sob sua administração ou uso.

Capítulo XI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 56. A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, com base nas 
diretrizes e metas do Plano Plurianual de Investimentos, por intermédio 
da Corde, elaborará, em articulação com outros órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, o Plano Nacional de Ações Integradas na 
Área das Deficiências.

Art. 57. Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos, comissão especial, com a finalidade de apresentar, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua constituição, propostas 
destinadas a:

I - implementar programa de formação profissional mediante a 
concessão de bolsas de qualificação para a pessoa portadora de 
deficiência, com vistas a estimular a aplicação do disposto no art. 36; e

II - propor medidas adicionais de estímulo à adoção de trabalho 
em tempo parcial ou em regime especial para a pessoa portadora de 
deficiência.
(...)

Brasília, 20 de dezembro de 1999; 178º da Independência e 111º da 
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

José Carlos Dias 
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Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001, 

da  Convenção da Organização dos Estados Americanos, que promulga a

Convenção  Interamericana para a eliminação de todas as formas 
de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência(*)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso VIII, da Constituição,

Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência por meio do Decreto Legislativo 
nº 198, de 13 de junho de 200l;

Considerando que a Convenção entrou em vigor, para o Brasil, em 14 
de setembro de 2001, nos termos do parágrafo 3, de seu artigo VIII;

DECRETA :

Art. 1º A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, 
apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente com o nela se contém.

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer 
atos que possam resultar em revisão da referida convenção, assim 
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49,
inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 8 de outubro de 2001; 180º da Independência e 113º da 
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

(*) Ver o texto na íntegra da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação 
contra as pessoas portadoras de deficiência no capítulo “Documentos Internacionais”, nesta publicação.
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5555

A questão dos Direitos Humanos das pessoas 
com necessidades especiais é um assunto de 
interesse mundial. A consciência  de que a 
globalização e a modernização geram a exclusão 
de grupos minoritários tem feito com que alguns 
dos principais organismos internacionais, como 
a Organização das Nações Unidas - ONU,  
interfiram para que os Países Membros, sendo 
um deles o Brasil, construam uma sociedade mais 
igualitária, promovendo entre os povos a prática 
da cidadania. 

Cidadania, segundo Covre (1993), não só 
diz  respeito ao atendimento  das necessidades 
básicas, mas também ao acesso a todos os níveis 
de existência, incluindo o mais abrangente, o 
papel dos homens no Universo. 

DOCUMENTOS 
INTERNACIONAIS
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Cohen (2002) enfatiza em seu artigo que, tendo o objetivo de estabelecer 
orientações para garantir importantes direitos às PNEs, a ONU criou, em 
3 de dezembro de 1982, o Programa de Ação Mundial para Pessoas 
com Deficiência (PAMPD) para contemplar o tema do Ano Internacional 
dedicado às Pessoas com Deficiência (1981- AIPD): “Igualdade e Plena 
Participação”. O programa visa a orientar os países membros sobre a 
política a ser adotada em relação à equiparação de oportunidades das 
pessoas com deficiência. 

Segundo o PAMPD, equiparação de oportunidades é “o processo 
mediante o qual o sistema geral da sociedade – tal como o meio físico e 
cultural, moradia e transporte, serviços sociais e de saúde, oportunidades 
de educação e trabalho, vida cultural e social, inclusive instalações 
desportivas e de lazer – se fazem acessíveis a todos” (COHEN apud 
CORDE, 1977, p. 937).

Para facilitar o entendimento sobre as principais ações  das convenções, 
recomendações e declarações internacionais, destacamos, a seguir, alguns 
postulados para que os  agentes da formação profissional rural (FPR) e 
da promoção social (PS) adquiram um conhecimento mais aprofundado 
sobre o tema da inclusão das PNEs nos eventos do SENAR.
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Declaração dos Direitos dos Deficientes

Resolução aprovada pela 
Assembléia Geral da Organização das 

Nações Unidas em 9/12/1975.

A Assembléia Geral

Consciente da promessa feita pelos Estados Membros na Carta das 
Nações Unidas no sentido de desenvolver ação conjunta e separada, 
em cooperação com a Organização, para promover padrões mais altos 
de vida, pleno emprego e condições de desenvolvimento e progresso 
econômico e social.

 Reafirmando sua fé nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais 
e nos princípios de paz, de dignidade e valor da pessoa humana e de 
justiça social proclamada na carta.

 Recordando os princípios da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, dos Acordos Internacionais dos Direitos Humanos, da 
Declaração dos Direitos da Criança e da Declaração dos Direitos das 
Pessoas Mentalmente Retardadas, bem como os padrões já estabelecidos 
para o progresso social nas constituições, convenções, recomendações e 
resoluções da Organização Internacional do Trabalho, da Organização 
Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas, do Fundo da 
Criança das Nações Unidas e outras organizações afins.

Lembrando também a resolução 1921 (LVIII) de 6 de maio de 1975, 
do Conselho Econômico e Social, sobre prevenção da deficiência e 
reabilitação de pessoas deficientes.

 Enfatizando que a Declaração sobre o Desenvolvimento e Progresso 
Social proclamou a necessidade de proteger os direitos e assegurar o 
bem-estar e reabilitação daqueles que estão em desvantagem física ou 
mental.
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 Tendo em vista a necessidade de prevenir deficiências físicas e mentais 
e de prestar assistência às pessoas deficientes para que elas possam 
desenvolver suas habilidades nos mais variados campos de atividades e 
para promover portanto, quanto possível, sua integração na vida normal.

 Consciente de que determinados países, em seu atual estágio de 
desenvolvimento, podem desenvolver apenas limitados esforços para este 
fim.

PROCLAMA esta Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes e 
apela à ação nacional e internacional para assegurar que ela seja utilizada 
como base comum de referência para a proteção destes direitos:

1 - O termo “pessoas deficientes” refere-se a qualquer pessoa incapaz 
de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de 
uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência, 
congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais.

2 - As pessoas deficientes gozarão de todos os direitos estabelecidos 
a seguir nesta declaração. Estes direitos serão garantidos a todas as 
pessoas deficientes, sem nenhuma exceção e sem qualquer distinção 
ou discriminação com base em raça, cor, sexo, língua, religião, opiniões 
políticas ou outras, origem social ou nacional, estado de saúde, nascimento 
ou qualquer outra situação que diga respeito ao próprio deficiente ou à sua 
família.

3 - As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua 
dignidade humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a origem, 
natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos 
fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes 
de tudo, o direito de desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena 
quanto possível.

4 - As pessoas deficientes têm os mesmos direitos civis e políticos 
que outros seres humanos: o parágrafo 7 da Declaração dos Direitos 
das Pessoas Mentalmente Retardadas (*) aplica-se a qualquer possível 
limitação ou supressão destes direitos para as pessoas mentalmente 
deficientes. 
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5 - As pessoas deficientes têm direito a medidas que visem capacitá-las 
a tornar-se tão autoconfiantes quanto possível.

6 - As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico 
e funcional, incluindo-se aí aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação 
médica e social, educação, treinamento vocacional e reabilitação, 
assistência, aconselhamento, serviços de colocação e outros serviços 
que lhes possibilitem o máximo desenvolvimento de sua capacidade e 
habilidades e que acelerem o processo de sua integração social.

7 - As pessoas deficientes têm direito à segurança econômica e social 
e a um nível de vida decente e, de acordo com suas capacidades, a 
obter e manter um emprego ou desenvolver atividades úteis, produtivas e 
remuneradas e a participar dos sindicatos.

8 - As pessoas deficientes têm direito de ter suas necessidade especiais 
levadas em consideração em todos os estágios de planejamento econômico 
e social.

9 - As pessoas deficientes têm direito de viver com suas famílias ou 
com pais adotivos e de participar de todas as atividades sociais, criativas e 
recreativas. Nenhuma pessoa deficiente será submetida, em sua residência, 
a tratamento diferencial, além daquele requerido por sua condição ou 
necessidade de recuperação. Se a permanência de uma pessoa deficiente 
em um estabelecimento especializado for indispensável, o ambiente e as 
condições de vida nesse lugar devem ser, tanto quanto possível, próximos 
da vida normal de pessoas de sua idade.

10 - As pessoas deficientes deverão ser protegidas contra toda explora-
ção, todos os regulamentos e tratamentos de natureza discriminatória, 
abusiva ou degradante.

11 - As pessoas deficientes deverão poder valer-se de assistência legal 
qualificada quando tal assistência for indispensável para a proteção de 
suas posses e propriedades. Se forem instituídas medidas judiciais contra 
elas, o procedimento legal aplicado deverá levar em consideração sua 
condição física e mental.
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12 - As organizações de pessoas deficientes poderão ser consultadas 
com proveito em todos os assuntos referentes aos direitos de pessoas 
deficientes.

13 - As pessoas deficientes, suas famílias e comunidades deverão ser 
plenamente informadas, por todos os meios apropriados, sobre os direitos 
contidos nesta declaração.

Resolução adotada pela Assembléia Geral da Nações Unidas, em 9 de 
dezembro de 1975. Comitê Social Humanitário e Cultural.

(*)O parágrafo 7 da Declaração dos Direitos das Pessoas Mentalmente 
Retardadas

estabelece: 

“Sempre que pessoas mentalmente retardadas forem incapazes 
devido à gravidade de sua deficiência de exercer todos os seus direitos de 
um modo significativo ou que se torne necessário restringir ou denegar 
alguns ou todos estes direitos, o procedimento usado para tal restrição ou 
denegação de direitos deve conter salvaguardas legais adequadas contra 
qualquer forma de abuso. Este procedimento deve ser baseado em uma 
avaliação da capacidade social da pessoa mentalmente retardada por 
parte de especialistas, e deve ser submetido à revisão periódica e ao direito 
de apelo a autoridades superiores”.
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Conferência Internacional do Trabalho

Convenção 159
Convenção sobre Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas Deficientes

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 
convocada em Genebra pelo Conselho de Administração do Escritório 
Internacional do Trabalho e realizada nessa cidade em 1º de junho de 
1983, em sua sexagésima nona reunião;

Tendo tomado conhecimento das normas internacionais existentes e 
contidas na Recomendação sobre a habilitação e reabilitação profissionais 
dos deficientes, 1955, e na Recomendação sobre o desenvolvimento 
dos recursos humanos, 1975; Tomando conhecimento de que, desde a 
adoção da Recomendação sobre a habilitação e reabilitação profissional 
dos deficientes, 1955, foi registrado um significativo progresso 
na compreensão das necessidades da reabilitação, na extensão e 
organização dos serviços de reabilitação, na legislação e no desempenho 
de muitos países membros em relação às questões cobertas por essa 
recomendação; Considerando que a Assembléia Geral das Nações Unidas 
proclamou 1981 o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, com o tema 
“Participação plena e igualdade”, e que um programa de ação mundial 
relativo às pessoas deficientes permitiria a adoção de medidas eficazes em 
nível nacional e internacional para atingir metas de “participação plena” 
das pessoas deficientes na vida social e no desenvolvimento, assim como 
de “igualdade”.

Depois de haver decidido que esses progressos tornaram oportuna a 
conveniência de adotar novas normas internacionais sobre o assunto, 
que levem em consideração, em particular, a necessidade de assegurar, 
tanto nas zonas rurais como nas urbanas, a igualdade de oportunidade e 
tratamento a todas as categorias de pessoas deficientes no que se refere 
a emprego e integração na comunidade; Depois de haver determinado 
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que estas proposições devam ter a forma de uma convenção, adota com a 
data de 23/06/1983 (vinte de junho de mil novecentos e oitenta e três), a 
presente convenção sobre reabilitação e emprego (pessoas deficientes).

Parte I
Definições e Campo de Aplicação

Artigo 1

1. Para efeito desta convenção, entende-se por pessoa deficiente “todas 
as pessoas cujas possibilidades de obter e conservar um emprego adequado 
e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido a uma 
deficiência de caráter físico ou mental devidamente comprovada”.

2. Para efeitos desta convenção, todo país membro deverá considerar 
que a finalidade da reabilitação profissional é a de permitir que a pessoa 
deficiente obtenha e conserve um emprego e progrida no mesmo, e que 
se promova, assim, a integração ou a reintegração dessa pessoa na 
sociedade.

3. Todo país membro aplicará os dispositivos desta Convenção através 
de medidas adequadas às condições nacionais e de acordo com a 
experiência (costumes, uso e hábitos) nacional.

4. As proposições desta convenção serão aplicáveis a todas as categorias 
de pessoas deficientes.

Parte II
Princípios da Política de Reabilitação Profissional 

e Emprego Para Pessoas Deficientes

Artigo 2

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.
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Artigo 3

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 4

Essa política deverá ter como base o princípio de igualdade de 
oportunidades entre os trabalhadores deficientes e dos trabalhadores em 
geral. Deve-se-á respeitar a igualdade de oportunidades e de tratamento 
para as trabalhadoras deficientes. As medidas positivas especiais com a 
finalidade de atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento 
entre trabalhadores deficientes e os demais trabalhadores não devem ser 
vistas como discriminatórias em relação a estes últimos.

Artigo 5

As organizações representativas de empregadores e de empregados 
devem ser consultadas sobre a 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.

Parte III
Medidas em Nível Nacional para o Desenvolvimento de Serviço de 

Reabilitação Profissional e Emprego para Pessoas Deficientes

Artigo 6

Todo  país membro, mediante legislação nacional e por outros 
procedimentos, de conformidade com as condições e experiências 
nacionais, deverá adotar as medidas necessárias para aplicar os artigos 2, 
3, 4 e 5 da presente convenção.
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Artigo 7

As autoridades competentes deverão adotar medidas para proporcionar 
e avaliar os serviços de orientação e formação profissional, colocação, 
emprego e outros semelhantes, a fim de que as pessoas deficientes 
possam obter e conservar um emprego e progredir no mesmo; sempre 
que for possível e adequado, serão utilizados os serviços existentes para os 
trabalhadores em geral, com as adaptações necessárias.

Artigo 8

Adotar-se-ão medidas para promover o estabelecimento e 
desenvolvimento de serviços de reabilitação profissional e de emprego 
para pessoas deficientes na zona rural e nas comunidades distantes.

Artigo 9

Todo país membro deverá esforçar-se para assegurar a formação e a 
disponibilidade de assessores em matéria de reabilitação e outro tipo de 
pessoal qualificado que se ocupe da orientação profissional, da formação 
profissional, da colocação e do emprego de pessoas deficientes.

Parte IV
Disposições Finais

(...)

Artigo 11

1. Esta convenção obrigará unicamente aqueles países membros da 
Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido 
registradas pelo diretor-geral.

2. Esta convenção entrará em vigor doze meses após a data em que 
as ratificações de dois dos países membros tenham sido registradas pelo 
diretor-geral.
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3. A partir desse momento, esta convenção entrará em vigor, para cada 
país membro, doze meses após a data em que tenha sido registrada sua 
ratificação.

Artigo 12

1. Todo país membro que tenha ratificado esta convenção poderá 
suspender, por um período de dez anos, a partir da data em que tenha sido 
posta inicialmente em vigor, mediante um comunicado ao diretor-geral do 
Trabalho, para o devido registro. A suspensão somente passará a vigorar 
um ano após a data em que tenha sido registrada.

2. Todo país membro que tenha ratificado esta convenção e que, no 
prazo de um ano após a expiração do período de dez anos mencionado 
no parágrafo anterior, não tenha feito uso do direito de suspensão previsto 
neste artigo será obrigado, durante um novo período de dez anos, e no ano 
seguinte poderá suspender esta convenção na expiração de cada período 
de dez anos, nas condições previstas neste artigo.

Artigo 13

1. O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho notificará 
todos os países membros da Organização Internacional do Trabalho o 
registro do número de ratificações, declarações e suspensões que lhe 
forem comunicadas por aqueles.

2. Ao notificar os países membros da Organização, o registro da 
segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o diretor-geral 
chamará a atenção dos países membros da Organização sobre a data em 
que entrará em vigor a presente convenção.

Artigo 14

O diretor geral do Escritório Internacional do Trabalho comunicará ao 
secretário geral das Nações Unidas os efeitos do registro e de acordo com 
o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, uma informação completa 
sobre todas as ratificações, declarações e ofícios de suspensão que tenham 
sido registrados de acordo com os artigos anteriores.
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Artigo 15

Cada vez que considere necessário, o Conselho Administrativo do 
Escritório Internacional do Trabalho apresentará na Conferência um 
relatório sobre a aplicação da convenção, e considerará a conveniência 
de incluir na ordem do dia da Conferência a questão da revisão total ou 
parcial.

Artigo 16

1. No caso de a Conferência adotar uma nova convenção que implique 
uma revisão total ou parcial da presente, e a menos que uma nova 
convenção contenha dispositivos em contrário:

a) a ratificação, por um país membro, de novo convênio implicará, ipso 
jure, a notificação imediata deste convênio, não obstante as disposições 
contidas no Artigo 12, sempre que o novo convênio tenha entrado em 
vigor;

b) a partir da data em que entre em vigor o novo convênio, o presente 
convênio cessará para as ratificações pelos países membros.

2. Este convênio continuará em vigor, em todo caso, em sua forma e 
conteúdo atuais, para os países membros que o tenham ratificado e não 
ratifiquem um convênio revisado.

(...)
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Declaração de Salamanca

Sobre princípios, política e prática 
em educação especial

Reconvocando as várias declarações das Nações Unidas que culminaram 
no documento “Regras padrões das Nações Unidas - Regras Padrões 
sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências”, o 
qual demanda que os Estados assegurem que a educação de pessoas com 
deficiências seja parte integrante do sistema educacional.

Notando com satisfação um incremento no envolvimento de governos, 
grupos de advocacia, comunidades e pais, e em particular de organizações 
de pessoas com deficiências, na busca pela melhoria do acesso à educação 
para a maioria daqueles cujas necessidades especiais ainda se encontram 
desprovidas; e reconhecendo como evidência para tal envolvimento a 
participação ativa do alto nível de representantes e de vários governos, 
agências especializadas e organizações intergovernamentais naquela 
conferência mundial.

1. Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 
representando 88 governos e 25 organizações internacionais em 
assembléia aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, 
reafirmamos o nosso compromisso para com a educação para todos, 
reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação 
para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais 
especiais dentro do sistema regular de ensino e re-endossamos a Estrutura 
de Ação em Educação Especial, em que, pelo espírito de cujas provisões e 
recomendações governo e organizações sejam guiados.

(...)

3. O princípio que orienta esta estrutura é o de que escolas deveriam 
acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Aquelas 
deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua e que 
trabalham, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 
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pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou culturais, e crianças de 
outros grupos desavantajados ou marginalizados. Tais condições geram 
uma variedade de diferentes desafios aos sistemas escolares. 

No contexto desta estrutura, o termo “necessidades educacionais 
especiais” refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 
educacionais especiais se originam em função de deficiências ou 
dificuldades de aprendizagem. Muitas crianças experimentam dificuldades 
de aprendizagem e portanto, possuem necessidades educacionais 
especiais em algum ponto durante a sua escolarização. Escolas devem 
buscar formas de educar tais crianças bem-sucedidamente, incluindo 
aquelas que possuam desvantagens severas. 

Existe um consenso emergente de que crianças e jovens com 
necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos 
educacionais feitos para a maioria das crianças. Isto levou ao conceito de 
escola inclusiva. 

O desafio que confronta a escola inclusiva é no que diz respeito ao 
desenvolvimento de uma pedagogia centrada na criança e capaz de bem-
sucedidamente educar todas as crianças, incluindo aquelas que possuam 
desvantagens severas. O mérito de tais escolas não reside somente no fato 
de que elas sejam capazes de prover uma educação de alta qualidade a 
todas as crianças: o estabelecimento de tais escolas é um passo crucial 
no sentido de modificar atitudes discriminatórias, de criar comunidades 
acolhedoras e de desenvolver uma sociedade inclusiva.

(...)

11. Existem milhões de adultos com deficiências e sem acesso sequer 
aos rudimentos de uma educação básica, principalmente nas regiões 
em desenvolvimento no mundo, justamente porque no passado uma 
quantidade relativamente pequena de crianças com deficiências obteve 
acesso à educação. Portanto, um esforço concentrado é requerido no 
sentido de  promover a alfabetização e o aprendizado da matemática e 
de habilidades básicas às pessoas portadoras de deficiências através de 
programas de educação de adultos. Também é importante que se reconheça 
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que mulheres têm freqüentemente sido duplamente desavantajadas, com 
preconceitos sexuais compondo as dificuldades causadas pelas suas 
deficiências. Mulheres e homens deveriam possuir a mesma influência no 
delineamento de programas educacionais e as mesmas oportunidades de 
se beneficiarem de tais. Esforços especiais deveriam ser feitos no sentido 
de se encorajar a participação de meninas e mulheres com deficiências em 
programas educacionais.

(...)

17. A prática de desmarginalização de crianças portadoras de 
deficiência deveria ser parte integrante de planos nacionais que objetivem 
atingir educação para todos. Mesmo naqueles casos excepcionais em que 
crianças sejam colocadas em escolas especiais, a educação delas não 
precisa ser inteiramente segregada. Freqüência em regime não-integral 
nas escolas regulares deveria ser encorajada. Provisões necessárias 
deveriam também ser feitas no sentido de assegurar inclusão de jovens 
e adultos com necessidade especiais em educação secundária e superior, 
bem como em programa de treinamento. Atenção especial deveria ser 
dada à garantia da igualdade de acesso e oportunidade para meninas e 
mulheres portadoras de deficiências.

(...)

19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as 
diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de signos 
como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, deveria ser 
reconhecida, e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que todas 
as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de 
signos. Devido às necessidades particulares de comunicação dos surdos e 
das pessoas surdas/cegas, a educação deles pode ser mais adequadamente 
provida em escolas especiais ou classes especiais e unidades em escolas 
regulares.

(...)
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40. Um problema recorrente em sistemas educacionais, mesmo 
naqueles que provêem excelentes serviços para estudantes portadores 
de deficiências, refere-se à falta de modelos para tais estudantes. Alunos 
de educação especial requerem oportunidades de interagir com adultos 
portadores de deficiências que tenham obtido sucesso, de forma que eles 
possam ter um padrão para seus próprios estilos de vida e aspirações 
com base em expectativas realistas. Além disso, alunos portadores de 
deficiências deveriam ser treinados e providos de exemplos de atribuição 
de poderes e liderança à deficiência, de forma que eles possam auxiliar 
no modelamento de políticas que irão afetá-los futuramente. Sistemas 
educacionais deveriam, portanto, basear o recrutamento de professores 
e outros educadores que podem e deveriam buscar, para a educação de 
crianças especiais, o envolvimento de indivíduos portadores de deficiências 
que sejam bem-sucedidos e que provenham da mesma região.

(...)
Preparação para a Vida Adulta

53. Jovens com necessidades educacionais especiais deveriam ser 
auxiliados no sentido de realizarem uma transição efetiva da escola para 
o trabalho. Escolas deveriam auxiliá-los a se tornarem economicamente 
ativos e provê-los com as habilidades necessárias ao cotidiano da vida, 
oferecendo treinamento em habilidades que correspondam às demandas 
sociais e de comunicação e às expectativas da vida adulta. Isto implica 
tecnologias adequadas de treinamento, incluindo experiências diretas 
em situações da vida real, fora da escola. O currículo para estudantes 
mais maduros e com necessidades educacionais especiais deveria incluir 
programas específicos de transição, apoio de entrada para a educação 
superior, sempre que possível, e conseqüente treinamento vocacional que os 
prepare a funcionar independentemente enquanto membros contribuintes 
em suas comunidades e após o término da escolarização. Tais atividades 
deveriam ser levadas a cabo com o envolvimento ativo de aconselhadores 
vocacionais, oficinas de trabalho, associações de profissionais, autoridades 
locais e seus respectivos serviços e agências.

(...)
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Educação de Adultos e Estudos Posteriores

55. Pessoas portadoras de deficiências deveriam receber atenção 
especial quanto ao desenvolvimento e implementação de programas de 
educação de adultos e de estudos posteriores. Pessoas portadoras de 
deficiências deveriam receber prioridade de acesso a tais programas. 
Cursos especiais também poderiam ser desenvolvidos no sentido de 
atenderem às necessidades e condições de diferentes grupos de adultos 
portadores de deficiência.

(...)

83. Esta Estrutura de Ação foi aprovada por aclamação após 
discussão e emenda na sessão Plenária da Conferência de 10 de junho 
de 1994. Ela tem o objetivo de guiar os Estados-membros e organizações 
governamentais e não-governamentais na implementação da Declaração 
de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial.

Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de 
Oportunidades para Pessoas Portadoras de Deficiências, A/RES/48/96. 
Resolução das Nações Unidas adotada em Assembléia Geral.
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Carta para o Terceiro Milênio

Esta carta foi aprovada no dia 9 de setembro de 1999, 
em Londres, Grã-Bretanha, pela Assembléia Governativa 

da REHABILITATION INTERNATIONAL, estando Arthur O’Reilly 
na Presidência e David Henderson na Secretaria Geral. 
A tradução foi feita do original em inglês pelo consultor 

de inclusão Romeu Kazumi Sassaki

Nós entramos no terceiro milênio determinados a que os direitos 
humanos de cada pessoa em qualquer sociedade devam ser reconhecidos 
e protegidos. Esta carta é proclamada para transformar esta visão em 
realidade.

Os direitos humanos básicos são ainda rotineiramente negados a 
segmentos inteiros da população mundial, nos quais se encontram muitos 
dos 600 milhões de crianças, mulheres e homens que têm deficiência. 
Nós buscamos um mundo onde as oportunidades iguais para pessoas 
com deficiência se tornem uma conseqüência natural de políticas e leis 
sábias que apóiem o acesso  e a plena inclusão, em todos os aspectos da 
sociedade.

O progresso científico e social no século 20 aumentou a compreensão 
sobre o valor único e inviolável de cada vida. Contudo, a ignorância, o 
preconceito, a superstição e o medo ainda dominam grande parte das 
respostas da sociedade à deficiência. No terceiro milênio, nós precisamos 
aceitar a deficiência como uma parte comum da variada condição 
humana. Estatisticamente, pelo menos 10% de qualquer sociedade 
nascem com ou adquirem uma deficiência, e aproximadamente uma em 
cada quatro famílias possui uma  pessoa com deficiência.

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nos hemisférios norte 
e sul do planeta, a segregação e a marginalização têm colocado pessoas 
com deficiência no nível mais baixo da escala socioeconômica. No século 
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21, nós precisamos insistir nos mesmos direitos humanos e civis tanto para 
pessoas com deficiência como para quaisquer outras pessoas.

O século 20 demonstrou que, com inventividade e engenhosidade, é 
possível estender o acesso a todos os recursos da comunidade: ambientes 
físicos, sociais e culturais, transporte, informação, tecnologia, meios de 
comunicação, educação, justiça, serviço público, emprego, esporte e 
recreação, votação e oração. No século 21, nós precisamos estender 
este acesso que poucos têm para muitos, eliminando todas as barreiras 
ambientais, eletrônicas e atitudinais que se anteponham à plena inclusão 
deles na vida comunitária. Com este acesso poderão advir o estímulo 
à participação e à liderança, o calor da amizade, as glórias da afeição 
compartilhada e as belezas da Terra e do Universo.

A cada minuto, diariamente, mais e mais crianças e adultos estão 
sendo acrescentados ao número de pessoas cujas deficiências resultam do 
fracasso na prevenção das doenças evitáveis e do fracasso no tratamento 
das condições tratáveis. A imunização global e as outras estratégias de 
prevenção não mais são aspirações; elas são possibilidades práticas 
e economicamente viáveis. O que é necessário é a vontade política, 
principalmente de governos, para acabarmos com esta afronta à 
humanidade.

Os avanços tecnológicos estão teoricamente colocando, sob o 
controle humano, a manipulação dos componentes genéticos da vida. 
Isto apresenta novas dimensões éticas ao diálogo internacional sobre 
a prevenção de deficiências. No terceiro milênio, nós precisamos criar 
políticas sensíveis que respeitem tanto a dignidade de todas as pessoas 
como os inerentes benefícios e harmonia derivados da ampla diversidade 
existente entre elas.

Programas internacionais de assistência ao desenvolvimento econômico 
e social devem exigir padrões mínimos de acessibilidade em todos os 
projetos de infra-estrutura, inclusive de tecnologia e comunicações, a fim 
de assegurar que as pessoas com deficiência sejam plenamente incluídas 
na vida de suas comunidades.
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Todas as nações devem ter programas contínuos e de âmbito nacional 
para reduzir ou prevenir qualquer risco que possa causar impedimento, 
deficiência ou incapacidade, bem como programas de intervenção 
precoce para crianças e adultos que se tornarem deficientes.

Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso ao tratamento, à 
informação sobre técnicas de auto-ajuda e, se necessário, à provisão de 
tecnologias assistivas e apropriadas.

Cada pessoa com deficiência e cada família que tenha uma pessoa 
deficiente devem receber os serviços de reabilitação necessários à 
otimização do seu bem-estar mental, físico e funcional, assim assegurando 
a capacidade dessas pessoas para administrar sua vida com independência, 
como o fazem quaisquer outros cidadãos.

Pessoas com deficiência devem ter um papel central no planejamento 
de programas de apoio à sua reabilitação, e as organizações de pessoas 
com deficiência devem ser empoderadas com os recursos necessários 
para compartilhar a responsabilidade no planejamento nacional voltado à 
reabilitação e à vida independente.

A reabilitação baseada na comunidade deve ser amplamente promovida 
nos níveis nacional e internacional, como uma forma viável e sustentável 
de prover serviços.

Cada nação precisa desenvolver, com a participação de organizações 
de e para pessoas com deficiência, um plano abrangente que tenha metas 
e cronogramas claramente definidos para fins de implementação dos 
objetivos expressos nesta carta.

Esta carta apela aos países membros para que apóiem a promulgação 
de uma Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência como uma estratégia-chave para o atingimento destes 
objetivos.

No terceiro milênio, a meta de todas as nações precisa ser a de evoluir 
para sociedades que protejam os direitos das pessoas com deficiência 
mediante o apoio ao pleno empoderamento e inclusão delas em todos 
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os aspectos da vida. Por estas razões, a CARTA PARA O TERCEIRO 
MILÊNIO é proclamada para que toda a humanidade entre em ação, 
na convicção de que a implementação destes objetivos constitui uma 
responsabilidade primordial de cada governo e de todas as organizações 
não-governamentais e internacionais relevantes.
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Convenção Interamericana para a eliminação de 
todas as formas de discriminação contra as 
pessoas portadoras de deficiência - 1999 

Artigo I

Para os efeitos desta convenção, entende-se por:

1. Deficiência

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 e social.

2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência

a) O termo “discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência” 
significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, 
antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou 
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por 
parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais.

b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada 
pelo Estado-Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento 
pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou 
preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas 
e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência. 
Nos casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, 
quando for necessária e apropriada para o seu bem-estar, esta não 
constituirá discriminação.
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Artigo II

Esta convenção tem por objetivo prevenir e eliminar todas as formas de 
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e propiciar a 
sua plena integração à sociedade.

Artigo III

Para alcançar os objetivos desta convenção, os Estados-Partes 
comprometem-se a:

1. Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, 
trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para 
eliminar a discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 
e proporcionar a sua plena integração à sociedade, entre as quais as 
medidas abaixo enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas:

a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas 
para eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração 
na prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas 
e atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a 
habitação, o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços 
policiais e as atividades políticas e de administração;

b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que 
venham a ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios 
facilitem o transporte, a comunicação e o acesso das pessoas portadoras 
de deficiência;

c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos 
arquitetônicos, de transporte e comunicações que existam, com a 
finalidade de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de 
deficiência; e

d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta 
convenção e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas 
a fazê-lo.
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2. Trabalhar prioritariamente nas seguintes áreas:

a) prevenção de todas as formas de deficiência preveníveis; 

b) detecção e intervenção precoce, tratamento, reabilitação, educação, 
formação ocupacional e prestação de serviços completos para garantir 
o melhor nível de independência e qualidade de vida para as pessoas 
portadoras de deficiência; e

c) sensibilização da população, por meio de campanhas de educação, 
destinadas a eliminar preconceitos, estereótipos e outras atitudes que 
atentam contra o direito das pessoas a serem iguais, permitindo desta forma 
o respeito e a convivência com as pessoas portadoras de deficiência.

Artigo IV

Para alcançar os objetivos desta convenção, os Estados-Partes 
comprometem-se a:

1. Cooperar entre si a fim de contribuir para a prevenção e eliminação 
da discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência.

2. Colaborar de forma efetiva no seguinte: 

a) pesquisa científica e tecnológica relacionada com a prevenção das 
deficiências, o tratamento, a reabilitação e a integração na sociedade de 
pessoas portadoras de deficiência; e

b) desenvolvimento de meios e recursos destinados a facilitar ou 
promover a vida independente, a auto-suficiência e a integração total, 
em condições de igualdade, à sociedade, das pessoas portadoras de 
deficiência.

Artigo V

1. Os Estados-Partes promoverão, na medida em que isto for coerente 
com as suas respectivas legislações nacionais, a participação de 
representantes de organizações de pessoas portadoras de deficiência, 
de organizações não-governamentais que trabalham nessa área ou, se 
essas organizações não existirem, de pessoas portadoras de deficiência, 
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na elaboração, execução e avaliação de medidas e políticas para aplicar 
esta convenção.

2. Os Estados-Partes criarão canais de comunicação eficazes que 
permitam difundir entre as organizações públicas e privadas que 
trabalham com pessoas portadoras de deficiência os avanços normativos 
e jurídicos ocorridos para a eliminação da discriminação contra as pessoas 
portadoras de deficiência.

Artigo VI

1. Para dar acompanhamento aos compromissos assumidos nesta 
convenção, será estabelecida a Comissão para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, 
constituída por um representante designado por cada Estado-Parte.

2. A comissão realizará a sua primeira reunião dentro dos 90 dias 
seguintes ao depósito do décimo primeiro instrumento de ratificação. 
Essa reunião será convocada pela Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos e será realizada na sua sede, salvo se um Estado-
Parte oferecer sede.

3. Os Estados-Partes comprometem-se, na primeira reunião, a 
apresentar um relatório ao Secretário Geral da Organização para que o 
envie à comissão para análise e estudo. No futuro, os relatórios serão 
apresentados a cada quatro anos.

4. Os relatórios preparados em virtude do parágrafo anterior deverão 
incluir as medidas que os Estados-Membros tiverem adotado na aplicação 
desta convenção e qualquer progresso alcançado na eliminação de todas 
as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. 
Os relatórios também conterão toda circunstância ou dificuldade que afete 
o grau de cumprimento decorrente desta convenção.

5. A comissão será o foro encarregado de examinar o progresso 
registrado na aplicação da convenção e de intercambiar experiências 
entre os Estados-Partes. Os relatórios que a comissão elaborará refletirão 
o debate havido e incluirão informação sobre as medidas que os Estados- 
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Partes tenham adotado em aplicação desta convenção, o progresso 
alcançado na eliminação de todas as formas de discriminação contra as 
pessoas portadoras de deficiência, as circunstâncias ou dificuldades que 
tenham tido na implementação da convenção, bem como as conclusões, 
observações e sugestões gerais da comissão para o cumprimento 
progressivo da mesma.

6. A comissão elaborará o seu regulamento interno e o aprovará por 
maioria absoluta. 

7. O secretário geral prestará à comissão o apoio necessário para o 
cumprimento de suas funções.

Artigo VII

Nenhuma disposição desta convenção será interpretada no sentido de 
restringir ou permitir que os Estados-Partes limitem o gozo dos direitos das 
pessoas portadoras de deficiência reconhecidos pelo Direito Internacional 
consuetudinário ou pelos instrumentos internacionais vinculantes para um 
determinado Estado-Parte.

Artigo VIII

1. Esta convenção estará aberta a todos os Estados-Membros para 
sua assinatura, na cidade da Guatemala, Guatemala, em 8 de junho de 
1999 e, a partir dessa data, permanecerá aberta à assinatura de todos os 
Estados na sede da Organização dos Estados Americanos, até sua entrada 
em vigor.

2. Esta convenção está sujeita à ratificação.

3. Esta convenção entrará em vigor para os Estados ratificantes no 
trigésimo dia a partir da data em que tenha sido depositado o sexto 
instrumento de ratificação de um Estado-Membro da Organização dos 
Estados Americanos.

Artigo IX

Depois de entrar em vigor, esta convenção estará aberta à adesão de 
todos os Estados que não a tenham assinado.
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Artigo X

1. Os instrumentos de ratificação e adesão serão depositados na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratificar a convenção ou aderir a ela depois do 
depósito do sexto instrumento de ratificação, a convenção entrará em vigor 
no trigésimo dia a partir da data em que esse Estado tenha depositado seu 
instrumento de ratificação ou adesão.

Artigo XI

1. Qualquer Estado-Parte poderá formular propostas de emenda a esta 
convenção. As referidas propostas serão apresentadas à Secretaria-Geral 
da OEA para distribuição aos Estados-Partes.

2. As emendas entrarão em vigor para os Estados ratificantes das 
mesmas na data em que dois terços dos Estados-Partes tenham depositado 
o respectivo instrumento de ratificação. No que se refere ao restante dos 
Estados-Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem seus 
respectivos instrumentos de ratificação.

Artigo XII

Os Estados poderão formular reservas a esta convenção no momento 
de ratificá-la ou a ela aderir, desde que essas reservas não sejam 
incompatíveis com o objetivo e propósito da convenção e versem sobre 
uma ou mais disposições específicas.

Artigo XIII

Esta convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer Estado-Parte 
poderá denunciá-la. O instrumento de denúncia será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Decorrido um 
ano a partir da data de depósito do instrumento de denúncia, a convenção 
cessará seus efeitos para o Estado denunciante, permanecendo em vigor 
para os demais Estados-Partes. A denúncia não eximirá o Estado-Parte das 
obrigações que lhe impõe esta convenção com respeito a qualquer ação 
ou omissão ocorrida antes da data em que a denúncia tiver produzido seus 
efeitos.
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Artigo XIV

1. O instrumento original desta convenção, cujos textos em espanhol, 
francês, inglês e português são igualmente autênticos, será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará 
cópia autenticada de seu texto, para registro e publicação, ao Secretariado 
das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas.

2. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos notificará 
os Estados-Membros dessa Organização e os Estados que tiverem aderido 
à convenção sobre as assinaturas, os depósitos dos instrumentos de 
ratificação, adesão ou denúncia, bem como sobre as eventuais reservas.
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Recomendação  da Organização Internacional do Trabalho - OIT

RECOMENDAÇÃO nº 168 – OIT, sobre a reabilitação profissional 
e o emprego de pessoas portadoras de deficiência - 1983.

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:

(...)

Depois de haver decidido que esses progressos 
tornaram oportuna a conveniência de adotar novas 
normas internacionais sobre o assunto, que levem em 
consideração, em particular, a necessidade de assegurar, 
tanto nas zonas rurais como nas urbanas, a igualdade 
de oportunidade e de tratamento a todas as categorias 
de pessoas portadoras de deficiência no que se refere a 
emprego e integração na comunidade;

Depois de haver determinado que estas proposições 
devam ter a forma de uma convenção, adota com a 
data de vinte de junho de mil novecentos e oitenta e três, 
a presente Convenção sobre reabilitação e emprego 
(pessoas deficientes), 1983.

I. Definições e Campo de Aplicação

1. Ao aplicar as disposições desta recomendação, assim como as da 
recomendação sobre a habilitação e a reabilitação profissionais 
das pessoas portadoras de deficiência, 1955, os membros deveriam 
considerar que a expressão pessoa portadora de deficiência 
se refere a toda pessoa cujas possibilidades de conseguir e 
manter um emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem 
substancialmente reduzidas devido a uma deficiência de caráter 
físico ou mental devidamente comprovada.

2. Ao aplicar esta recomendação, assim como a recomendação 
sobre a habilitação e a reabilitação profissionais das pessoas 
portadoras de deficiência, 1955, os membros deveriam considerar 
que a finalidade da reabilitação profissional, segundo definida 
na segunda Recomendação, é a de permitir que uma pessoa 
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portadora de deficiência obtenha e conserve um emprego 
adequado e progrida no mesmo, e que se promova assim, a 
integração ou a reintegração dessa pessoa à sociedade.

(...)

12. Ao elaborar programas para a integração ou reintegração das 
pessoas portadoras de deficiência na vida ativa e na sociedade, teriam 
que ser considerados todos os tipos de formação; estes deverão incluir, 
quando necessário e conveniente, atividades de preparação profissional 
e formação, formação modular, formação para as atividades da vida 
cotidiana, cursos de alfabetização e formação em outras esferas que 
afetam a reabilitação profissional.

(...)

IV. Reabilitação Profissional nas Zonas Rurais

20. Deveriam desenvolver-se esforços especiais para lograr que os 
serviços de reabilitação profissional se ampliem com o fim de que as pessoas 
portadoras de deficiência que habitam nas zonas rurais, comunidades 
distantes possam beneficiar-se disso no mesmo grau e condições que nas 
zonas urbanas. O desenvolvimento de tais serviço deveria formar parte 
integrante das políticas nacionais de  desenvolvimento rural.

21.Com tal objetivo deveriam tomar-se medidas para:

a) designar os serviços existentes de reabilitação profissional nas zonas 
rurais ou, quando não existam, os mesmos serviços nas zonas urbanas, 
como centros de formação do pessoal de reabilitação em zonas rurais;

b) criar unidades móveis de habilitação e reabilitação profissionais 
que atendam às pessoas portadoras de deficiência das zonas rurais e 
atuem como centro de divulgação de informação sobre formação rural  e 
oportunidades de emprego para pessoas portadoras de deficiência;

c) formar os especialistas em desenvolvimento rural e desenvolvimento 
comunitário em técnicas de reabilitação profissional;
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d) conceder empréstimos ou subvenções e facilitar ferramentas e 
materiais para ajudar as pessoas portadoras de deficiência residentes nas 
coletividades rurais a estabelecer e administrar cooperativas ou a trabalhar 
por conta própria em pequenas indústrias familiares ou em atividades 
agrícolas, artesanatos ou outras;

e) incorporar a assistência às pessoas portadoras de deficiência nas 
atividades de desenvolvimento rural existentes ou projetadas, destinadas à 
população em geral;

f) facilitar o acesso das pessoas portadoras de deficiência a moradias 
situadas a distância razoável de seu local de trabalho.

(...)

VI. Contribuição das Organizações de Empregadores e de Trabalhadores 
ao Desenvolvimento dos Serviços de Reabilitação Profissional

31. As organizações de empregadores e de trabalhadores deveriam 
adotar uma política destinada a promover a formação e o emprego 
adequados das pessoas portadoras de deficiência em pé de igualdade 
com os demais trabalhadores.

32. As organizações de empregadores e de trabalhadores, junto com 
as pessoas portadoras de deficiência e suas organizações, deveriam 
poder contribuir à formulação das políticas relativas à organização e 
desenvolvimento dos serviços de reabilitação profissional, assim como na 
realização de pesquisas e estudos e na elaboração de projetos de lei na 
matéria.

33. Sempre que possível e apropriado, os representantes das 
organizações de empregadores, de trabalhadores e de pessoas portadoras 
de deficiência deveriam figurar entre os membros dos conselhos e 
comissões dos centros de reabilitação e formação profissional para 
pessoas portadoras de deficiência, que adotam decisões sobre assuntos 
de ordem geral e técnicos com vistas a alcançar que os programas de 
reabilitação profissional correspondam às necessidades dos diversos 
setores econômicos. 

(...)
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