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CenCenáário Internacionalrio Internacional

Alguns dados são significativos para expressar a
magnitude da situação das pessoas com deficiência.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006, 
apud Ministério do Trabalho e Emprego, 2007, p. 10) 
existem cerca de 650 milhões de pessoas com deficiência 
no mundo, ou seja, uma de cada dez pessoas. 

Dessas, 82% vivem abaixo da linha da pobreza, nos 
países em desenvolvimento, o que corresponde a 426 
milhões de pessoas de acordo com a Organização das 
Nações Unidas.

Estima-se que 386 milhões de pessoas com deficiência
no mundo tenham as condições mínimas de se 
integrarem à população economicamente ativa, embora, 
muitas vezes, estes sejam erroneamente considerados 
parte da população não economicamente ativa.



AntecedentesAntecedentes

� 1. O tema pessoas com deficiência foi pesquisado no Brasil, nos Censos 
de 1872, 1890, 1900, 1920 e 1940. Em um período de mais de um 
século, a intensa evolução do conhecimento na área da saúde determinou 
importantes alterações no modo de fazer a investigação, no sentido de 
incorporar os novos conhecimentos e de aprimorar a forma de captação 
da informação.

� 2. Depois de cerca de meio século ausente dos censos brasileiros, em 
1991 o tema retornou através de uma única questão que investigava a 
deficiência física e mental. A promulgação da Lei nº 7 853, de 24 de 
outubro de 1989 trouxe, entre outras garantias legais, a obrigatoriedade 
da inclusão, nos censos nacionais, de questões específicas sobre as 
pessoas com deficiência. Esta informação é importante para subsidiar o 
planejamento de políticas públicas direcionadas a atender e facilitar a 
inclusão social desta população.

� 3. Desde o planejamento do Censo 2000, o IBGE trabalhou em parceria 
com a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência – CORDE, na época, subordinada ao Ministério da Justiça, 
atualmente Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, tanto nos testes das perguntas nas provas-piloto, no Censo 
Experimental, no desenho definitivo do questionário e nas análises dos 
resultados do Censo. Desde então, o IBGE e a CORDE vêem trabalhando 
juntos visando o aperfeiçoamento do levantamento de informações 
estatísticas sobre as pessoas com deficiência.



CenCenáário Atual...rio Atual...

� O Censo 2010 mostrou um aumento no índice de pessoas que declaram ter 
alguma deficiência. Para se ter uma ideia, o percentual de pessoas que 
disseram possuir alguma deficiência foi de 23,9%. Em 2000, ano em que foi 
realizada a última pesquisa, este índice era 14,3%.

� O número de pessoas que declararam ter alguma deficiência “severa” (que são 
pessoas que declararam ter para um ou mais tipos de deficiência “grande 
dificuldade” ou “não consegue de jeito nenhum”) é 17,7 milhões, o que 
corresponde a 6,7% da população.

� Aumentou também a porcentagem de pessoas que dizem ter deficiência visual 
severa, que passou de 1,5%, em 2000, para 3,5% em 2010, sendo inclusive a 
de maior incidência. Em seguida vem a deficiência motora severa, que pulou 
de 1,4% para 2,3% na recente pesquisa. Já o índice de pessoas que declaram 
ter deficiência auditiva severa subiu de 0,6% para 1,1%.

� A única deficiência que apresentou redução foi a mental, que passou de 1,7%, 
em 2000, para 1,4% em 2010.

� Sao, 45 milhões de brasileiros  que declararam possuir algum tipo de 
deficiência Para elas, o governo federal lançou dia 17 de novembro último o 
Viver Sem Limite, que reúne uma série de ações nas áreas de educação, 
saúde, acessibilidade e inclusão social com o objetivo de promover a 
autonomia e o acesso aos serviços públicos das pessoas com deficiência.



Motivos do crescimento dos Motivos do crescimento dos 
numerosnumeros

�Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, a 
pesquisadora Eliane Xavier destacou que a mudança na 
forma de se fazer as perguntas pode ter contribuído para o 
aumento das porcentagens. Por exemplo, no censo de 2000, 
a pergunta era “Como você avalia a sua capacidade de 
enxergar?”. Em 2010, esta pergunta foi modificada para 
“Você tem alguma dificuldade para enxergar?”.
�Já a presidente do IBGE, Wasmália Bivar, ressaltou, em 
entrevista ao meu jornal, que “certamente o envelhecimento 
da população está ligado ao aumento de deficiências, mas 
em dez anos não faria tanta diferença
� saindo do obscurantismo...



Lei de Cotas completa 20 anos em 2011

Nos últimos anos, diversas ações legislativas prometiam facilitar o 
ingresso de portadores de necessidades especiais no mercado de 
trabalho. A principal delas foi a Lei de Cotas, que estabelece que 
qualquer empresa acima de 100 funcionários deve ter entre 2% e 
5% de trabalhadores deficientes. Porém, o cenário aparentemente 
promissor mascara a realidade dos fatos. Somente 5% das Pessoas 
Com Deficiência (PCDs) estão incluídas no mercado de trabalho 
formal. Para especialistas, o problema é de cunho social.
Segundo dados do Censo 2010, 15% da população brasileira é
formada de pessoas com deficiência e somente 5% delas estão 
empregadas.

Segundo Pastore (2000, p. 7), apesar do Brasil possuir uma das 
maiores populações de pessoas com deficiência do mundo, possui, 
também, uma das menores taxas de participação desses cidadãos 
no mercado de trabalho. Nos países mais avançados a proporção de 
pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho fica entre
30% a 45%, do total de trabalhadores.





� De acordo com o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), de 2007 a 2009, o número de 
contratações de profissionais com deficiência 
diminuiu em torno de 17%. Levando em conta a 
faixa etária considerada produtiva, que vai de 15 
a 59 anos, Garcia chegou a conclusão de que 
haveria cerca de 6 milhões de pessoas nestas 
condições no Brasil.

� “Nossa cultura está muito atrelada a caridade. É
necessário compreender que a deficiência é
apenas uma característica que precisa de 
adaptação, mas que não minimiza a qualificação 
do portador”



O que muda nesse início de século 21? Políticas que eram 
baseadas na compaixão, no assistencialismo, se deslocam cada 
vez mais para a perspectiva dos direitos humanos e da cidadania.
Tal deslocamento se faz exatamente em função do avanço
da organização do Estado Democrático de Direito que tem no 
movimento social um dos vetores principais. Desde a Constituição 
Federal de 1988, denominada Constituição Cidadã, os espaços de
participação popular e de controle social nas principais políticas 
públicas foram institucionalizados.

A vivência da sexualidade por parte das pessoas com deficiência e 
a observância dos direitos reprodutivos representam temas 
absolutamente novos na Agenda das políticas públicas. Esta 
constatação impõe esforço ainda maior de sistematização das 
diretrizes e dos conteúdos nessa área específica.



No âmbito da saúde, há que se atentar para o caráter 
democrático/participativo do Sistema Único de Saúde 
(SUS).Nesse sentido, a capacitação dos profissionais de saúde 
ultrapassa os limites técnicos. Se estamos falando de uma cultura 
de exclusão, de discriminação, estamos falando de posturas, de
gestos, de feições, com as quais muitas vezes as pessoas com 
deficiência acabam se deparando quando buscam auxílio nos 
serviços de saúde.

Atualmente temos à disposição tecnologias de educação que 
possibilitam atingir praticamente todos os serviços de saúde no 
Brasil. Tele-saúde, educação à distância, as universidades, os 
centros de pesquisa, todos têm buscado construir agenda positiva
com o Ministério da Saúde na percepção de que a consolidação do 
Sistema Único de Saúde, a partir das suas diretrizes, impõe
necessariamente processos de educação permanente que atinjam 
toda a rede de atenção.



MigraMigraçções ões 
internacionaisinternacionais





Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 
aproximadamente 175 milhões de pessoas vivem fora do país de 
origem. 

Os fluxos populacionais entre países são denominados de migrações 
internacionais, essas podem ocorrer por atração ou por repulsão, a 
primeira geralmente acontece quando as pessoas vivem em países 
nos quais não há boas condições de vida e de trabalho, são atraídas 
rumo a países desenvolvidos, como Estados Unidos, países da 
Europa desenvolvida e Japão, a segunda são migrações onde o 
indivíduo deixa seu país devido a problemas políticos, perseguições, 
guerras, entre outros. 

A maioria das migrações internacionais ocorre pela busca de 
trabalho, as principais correntes migratórias emergem de Latino-
Americanos, Africanos e Asiáticos em direção aos EUA, Europa e 
Japão. Os trabalhadores migrantes enviam dinheiro para sua terra
natal, algumas estimativas revelam que eles movimentam 
anualmente cerca de 58 bilhões de dólares, o Brasil, por exemplo, 
recebe anualmente cerca de 2,8 bilhões de dólares enviados por 
brasileiros que vivem no exterior. 



� Os brasileiros por vários motivos saem do país, o movimento de 
saída do país é chamado de emigração, o de entrada de 
estrangeiro é denominado de imigração. O que levam os 
brasileiros a sair do país rumo a outro, são as sucessivas crises 
econômicas, hoje existem cerca de 2 milhões de brasileiros 
vivendo no exterior de forma clandestina. 

� Outra modalidade de migração internacional é a de fluxo de 
refugiados, indivíduos que sofrem perseguições de ordem política, 
religiosa ou étnica. Na década de 1970, havia cerca de 2,5 
milhões de refugiados, hoje esse número chega aos 25 milhões, 
decorrentes de acontecimentos geopolíticos como: o fim do 
socialismo, a diminuição de ajudas financeiras e humanitárias e 
principalmente pela expansão do fundamentalismo Islâmico. 



� São considerados migrantes refugiados cerca de 25 
milhões de pessoas, que foram obrigados a deixar seus 
lares devido a problemas ambientais, como 
desmatamento, desertificação, erosão dos solos e 
desastres químicos e nucleares. 

� As origens dos refugiados são as mais variadas, mas 
geralmente possuem algumas características, como origem 
de países subdesenvolvidos, no qual a renda per capita 
média está abaixo de 500 dólares e há alto índice de 
analfabetismo, governos ditatoriais que violam os direitos 
humanos de determinada parcela da população, na forma 
de perseguições políticas e torturas, extermínio étnico e 
discriminações religiosas e culturais.



� Os movimentos migratórios internacionais a 
partir de e para o Brasil constituem, hoje, uma 
importante questão social, que envolve grupos 
sociais específicos, majoritariamente não 
documentados, sujeitos à ação de 
aproveitadores. A questão das remessas também 
tem sido alvo de especulação e iniciativas 
governamentais. Essa situação demanda -
urgentemente - reformulação e implementação 
de políticas de imigração e de emigração, bem 
como ações voltadas à implementação dos 
direitos humanos dos migrantes





O comportamento dos brasileirosO comportamento dos brasileiros











Desafios e prioridadesDesafios e prioridades

� O fenômeno migratório contemporâneo, por sua intensidade e diversificação, torna-se cada 
vez mais complexo, principalmente no que se refere às causas que o originam. Entre elas 
destacam-se as transformações ocasionadas pela economia globalizada, como vimos 
anteriormente, as quais levam à exclusão crescente dos povos, países e regiões e sua luta 
pela sobrevivência; a mudança demográfica em curso nos países de primeira 
industrialização; o aumento das desigualdades entre Norte e Sul no mundo; a existência 
de barreiras protecionistas que não permitem aos países emergentes colocarem os 
próprios produtos em condições competitivas nos mercados; a proliferação dos conflitos e 
das guerras; o terrorismo; os movimentos marcados por questões étnico-religiosas; a 
urbanização acelerada; a busca de novas condições de vida nos países centrais, por 
trabalhadores da África, Ásia e América Latina; questões ligadas ao narcotráfico, à
violência e ao crime organizado; os movimentos vinculados às safras agrícolas, aos 
grandes projetos da construção civil e aos serviços em geral; as catástrofes naturais e 
situações ambientais.

� Em todas as épocas, as migrações levantaram desafios para os países, para as sociedades 
locais ou regionais e para a comunidade internacional. Mas, em cada contexto histórico, 
esses desafios se configuraram de forma quantitativa e qualitativamente diferenciada. 
Assinalamos, aqui, alguns desafios hodiernos que, em nossa ótica, destacam-se pela 
urgência e gravidade.

�



� Restrições nas políticas migratórias (“o maior 
vazio da atual estrutura internacional da economia 
global é a ausência de um marco multilateral que 
regule o movimento transfronteiriço de pessoas” (n. 
428). Assim, “enquanto que os direitos relativos ao 
investimento estrangeiro foram se reforçando cada 
vez mais nas regras estabelecidas para economia 
global, deu-se muito pouca atenção aos direitos dos 
trabalhadores” (n. 431).

� A migração clandestina e o tráfico humano
� A feminização da migração
� Refugiados e a questão do Diálogo Inter-
religoso e Inter-cultural


