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O objetivo aqui é, a partir das diretrizes, orientações e conceitos trazidos pela Convenção 

Internacional  dos  Direitos  das  Pessoas  com Deficiência  e  seu  protocolo  facultativo,  fazer  uma 

discussão sobre a definição de trabalho e as formas como ele se instrumentaliza quando falamos da 

Lei Complementar 142, de 08 de maio de 2013.

Vou resgatar inicialmente o que já foi falado trabalhado nos  textos e definições anteriores 

apenas para que tenhamos em mente alguns elementos importantes que são indispensáveis para 

compreendermos a forma como estou propondo visualizarmos a questão  do trabalho,  elemento 

essencial para a consolidação dos direitos das pessoas com deficiência na sociedade contemporânea.

Já vimos os avanços trazidos pela Convenção no que diz respeito às conceitualizações de 

deficiência.  Com as  diretrizes apresentadas,  é impossível  pensarmos que este conceito deve ser 

utilizado apenas para fins de designação do que estaria em nível corporal, mas sim, a deficiência é o 

resultado entre uma série de fatores que influenciam na participação dos indivíduos em sociedade. 

Com essas novas visões, que passa do que chamamos de “modelo médico” para o “modelo social” 

(DINIZ, 2007) da deficiência, outros elementos precisam ser postos em jogo para as análises.

No novo modelo, é a totalidade da vida em sociedade que deve ser pensada e analisada para 

conseguirmos refletir sobre deficiência e pessoas com deficiência. Tiramos o foco único das funções 

corporais e do indivíduo e o colocamos na interação entre pessoas particulares e uma sociedade 

geral,  com  suas  desigualdades  de  oportunidades,  sua  história  e  suas  políticas  mais  ou  menos 

progressivas.

Isso é um avanço extraordinário do ponto de vista da garantia dos direitos e do resgate da 

cidadania  de pessoas  que foram,  historicamente,  segregadas  do convívio  social:  o  princípio  da 

equidade é levado à sério nas definições de deficiência.

Evidentemente,  tudo  que  é  novo  e  transformador  carrega  consigo  uma  dificuldade  de 

transformar-se  em  realidade.  Ainda  estamos  marcados  por  definições  de  deficiência  bastante 

ancoradas na ideia de limitações corporais que, quanto mais “grave” se apresenta, mais problemas 

acarretaria  nas  vidas  dos  indivíduos.  Desconstruir  essas  definições  não  é  pouca  coisa:  quando 

propomos uma visão integral do ser humano, propomos que as deficiências não sejam definidas à 

priori (PEREIRA, 2013), mas que elas surjam enquanto resposta das interações entre indivíduos e 

1 Este texto ainda é uma versão preliminar e precisa de maior aprofundamento teórico. Pretende-se guia de reflexões 
iniciais sobre deficiência e trabalho.
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as barreiras estruturais e atitudinais que os mesmos vivem em seu meio social.

Vários foram os passos dados pelo Governo Brasileiro  no sentido de garantir  e ampliar 

direitos  das  pessoas  com  deficiência.  Um  grande  exemplo  das  ações  do  poder  público  é  o 

lançamento do Plano Viver Sem Limites (Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011), que pode ser 

visualizado no link abaixo, onde uma série de ações transversais a vários Ministérios estão sendo 

tomadas nesse sentido:

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/

%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_0.pdf 

No campo da Previdência Social, temos a Lei Complementar 142, de 28 de maio de 2013, 

que garante aposentadoria para pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho. Essa Lei 

trabalha com diferentes gradações de deficiência (grave, moderada e leve) e, a partir de uma análise 

criteriosa  dos  técnicos  do  INSS  com  base  no  IFBrA,  designa  regimes  diferenciados  de 

aposentadoria de acordo com os graus de complexidade vivenciados pelas pessoas ao longo dos 

anos trabalhados.

A LC 142 reconhece as definições dadas pela Convenção para deficiência e garante o direito 

a  equidade do ponto de vista do trabalho. Cabe agora pensarmos,  novamente,  como é possível 

instrumentalizarmos essas diretrizes e  quais são os elementos essenciais para se refletir  quando 

falamos de pessoas com deficiência que estão (ou estavam) inseridas no mercado de trabalho. Para 

isso,  precisamos  ampliar  a  noção  de  trabalho,  tendo em vista  que,  para  instrumentalizarmos  o 

conceito ampliado de deficiência, precisamos observar o indivíduo do ponto de vista integral.

A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT) auxilia-nos na reflexão sobre como 

a deficiência (e seus novos paradigmas) pode ser reconceitualizada do ponto de vista do trabalho. 

Vejamos o que nos diz Relatório da OIT sobre o conceito de “pessoa com deficiência”:

É indivíduo cujas perspectivas de obter emprego apropriado, reassumi-lo, mantê-lo e 
nele  progredir  são  substancialmente  reduzidas  em  virtude  de  deficiência  física, 
auditiva,  visual,  mental  ou  múltipla  devidamente  reconhecida,  agravadas  pelas 
dificuldades  locais  de  inclusão  no  mundo  do  trabalho  (SECRETARIA 
INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006, p. 5)3

Aqui também temos a mescla entre as dificuldades (ou desigualdades) provocadas por um 

corpo “fora da norma”4 e sua inclusão ou permanência nos postos de trabalho. É na união entre os 

3 Acredito que as conceitualizações trazidas pela Convenção e as propostas pela LC 142 no Brasil transcendem as 
definições da OIT e se consolidam como mais progressistas no sentido de garantir uma visão integral de trabalho e 
de pessoa com deficiência.

4 Temos vários teóricos que falam sobre o “corpo fora da norma” e como a deficiência pode ser vista sob esse prisma. 
Para uma revisão bibliográfica ver Diniz (2007).



pressupostos individuais que os não colocam em igualdade de condições de outras pessoas e as 

políticas e ações locais que facilitam ou dificultam a entrada no mercado de trabalho que a OIT 

qualifica o que venha a ser “pessoa com deficiência”.

O Relatório produzido pela OIT engloba uma série de diretrizes orientadora para gestores e 

empresários  para  a  inserção  no  mercado  de  trabalho  de  pessoas  com  deficiência,  levando  em 

consideração as dificuldades históricas vividas por essa população no que tange o profissional. No 

caso brasileiro,  temos a contextualização realizada pelo documento “A inclusão da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho”, editado e promulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE)  no  ano  de  2007.  Neste  documento,  o  poder  público  federal  reconhece  a  desvantagem 

histórica sofrida por essa população no Brasil, não apenas no que diz respeito a inclusão formal no 

mercado de trabalho, mas também no “circular pelas ruas” e por outros espaços coletivos (BRASIL, 

2007)5.

Esses documentos, que tratam exclusivamente sobre o trabalho, já observam o desafio de 

lidar com a questão da deficiência em um mundo marcado por desigualdades em decorrência das 

diferenças  corporais  e  visualmente  competetitivo.  A LC 142,  no Brasil,  vêm a sanar  um outro 

aspecto, na esteira do que já fora proposto pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja: de que 

as pessoas com deficiência vivenciam, no seu ambiente de trabalho e no seu cotidiano, barreiras que 

os colocam em desigualdade de condições com os demais profissionais. 

Para fins de análise da LC 142 e uma melhor aplicação do Instrumento criado para fins de 

avaliação dos graus de deficiência, o IFBrA, precisamos fazer algumas considerações sobre o que 

estamos entendendo como trabalho e a articulação dele com o conceito de deficiência proposto pela 

Convenção e por outros documentos norteadores já citados.

1. O trabalho e o IFBrA

Não quero aqui fazer uma revisão densa sobre as definições de trabalho propostas pelos 

vários teóricos que se dedicaram à temática. São vários anos de estudos acumulados sobre esse tema 

bastante rico e que provoca debates densos nos meios acadêmicos. Antes disso, o que proponho 

nesse  pequeno  texto  é  realizar  algumas  incursões  produtivas  nesse  conceito  e  o  colocá-lo  em 

perspectiva  com as  definições  de  deficiência  trazidas  pelos  documentos  já  citados.  A ideia  de 

trabalho aparece aqui como instrumental e ilustrativa, com vistas a otimizar as reflexões quando da 

aplicação do IFBrA.

O trabalho está imerso na vida social e dela é parte integrante, ou seja, assim como os outros 

5 Esse documento estabelece argumenta sobre a criação e a importância da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, dando 
algumas diretrizes para sua implantação.



elementos  importantes  da  coletividade,  o  trabalho  está  sujeito  a  construção  social  da realidade 

(BERGER  E  LUCKMANN,  2007).  Ele  é  marcado  historicamente  e  responde  a  padrões, 

perspectivas e processos que são característicos de uma época e de um “modelo” de sociedade que 

pode variar entre as diferentes culturas. O trabalho é produto e produtor de coisas: ele é construído e 

constrói padrões que se materializam (ou não) como hegemonicos na sociedade ocidental. Ou seja, 

para falar em “trabalho”, precisamos falar em sociedade.

Por um lado, podemos encarar o trabalho do ponto de vista do emprego formal: as horas que 

o indivíduo passa em determinado local, exercendo as atividades que lhes são atribuídas.  Nesta 

perspectiva,  que  chamarei  de  “laboral”6,  o  trabalho  pode  ser  visto  e  definido  pelas  horas 

trabalhadas, em uma relação direta entre atividades exercidas e cumpridas em um período de tempo 

pré-estabelecido. Nela, olhamos para o trabalho em si.

De outro lado, podemos pensar o trabalho enquanto uma das facetas de um processo maior 

de  vida  em sociedade.  Ele  é  uma das  esferas  sociais  e  só é  possível  de  ser  compreendido  se 

levarmos em conta não o objeto ou o produto, mas o trabalhador. Nesta outra perspectiva, designada 

aqui como “relacional”, não estamos falando de um ente que se esgota no produto ou na função 

exercida, mas em sujeitos concretos que vivem o trabalho, e por ele são subjetivados7.

O primeiro caso contempla a possibilidade de analisarmos o trabalho de forma autônoma e 

sem vínculos com outros elementos: ele é, per se, objeto e produto da análise. É a atividade laboral 

o enfoque. É o bem material ou imaterial final produzido que é o importante de ser visualizado. 

No segundo, mudamos a forma de encarar a mesma problemática: observamos o trabalhador 

em sua relação com vários elementos sociais. Nesta perspectiva, o produto do trabalho (e o tempo 

gasto no local de trabalho) é um dos vários fatores que precisam ser observados na reflexão. É o 

trabalhador, um sujeito concreto, que vivencia o trabalho como uma das inúmeras “tarefas” de seu 

dia a dia.

Sem  dúvida,  a  mudança  é  bastante  significativa  e  produz  consequências  nas  possíveis 

análises.  A perspectiva  “laboral” aborda o trabalho como passível de interrupção, com metas a 

cumprir e com objetivos claros e circunscritos. Nisso, poderíamos pontuar atividades exercidas ou 

não  e  possíveis  limitações  ou impedimentos  oriundos das  mais  diferentes  esferas  para  cumprir 

determinada tarefa. O que acontece antes ou depois do desempenhado não é motivo de preocupação 

ou análise. Grosso modo, nesta perspectiva, o trabalhador não se constitui como o ponto nodal para 

as observações.

6 Esses conceitos são meramente ilustrativos e não se pretendem teóricos. Utilizo eles apenas como fins de melhor 
descrição das diferenciações que proponho ao longo do texto.

7 Inúmeros autores destacam a importância do trabalho nos processos de subjetivação e de construção de 'sujeitos' na 
sociedade capitalista hegemonica. Entre eles, podemos citar Foucault (2005), Guattari (1992), Veronese (2009). Do 
ponto  de  vista  desses  autores,  o  trabalho  auxilia  na  produção  de  subjetividades  que,  grosso  modo,  são  as 
responsáveis pela criação dos sujeitos.



Já a perspectiva  “relacional” amplia o conceito e propõe um novo olhar. Vê o indivíduo 

enquanto ponto de articulação das várias forças, sendo ele o produtor do trabalho e, dessa forma, o 

foco privilegiado de análise. É o sujeito vivendo em sociedade que trabalha e produz o trabalho, não 

sendo possível os excluir das análises. Nesta forma ampla de observar o trabalho, o sujeito enquanto 

ser complexo e multifacetado é o foco da visão integral, não sendo possível atentar-se apenas para 

os produtos ou objetos de seu trabalho.

Evidentemente,  o  enfoque  “laboral” também observa  o  sujeito,  indivíduos  de  “carne  e 

osso” que executam o trabalho. Porém, seu fim último é refletir sobre processos mais gerais de 

organização do trabalho e de cumprimento de determinadas atividades. Poderia dizer, de alguma 

forma,  que  a  perspectiva  “laboral” aborda  o  trabalho  (e  o  sujeito)  do  ponto  de  vista 

“individualista”,  enquanto a perspectiva  “relacional” enfoca  os  mesmos objetos  com um olhar 

“holista”8. 

Após essa diferenciação, voltemos as definições apresentadas pela Convenção Internacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Neste documento, deficiência é o resultado de interações 

dos sujeitos com as barreiras sociais,  culturais,  entre outras.  A Convenção fala em sujeitos que 

vivenciam um corpo “fora da norma” e que, em função dessas diferenças corporais e em contato 

com as  barreiras  externas,  estão  em condições  de  desigualdade  de  oportunidades  para  com os 

demais. A Convenção e todos os documentos que a seguem (inclusive a LC 142), salientam que não 

podemos olhar apenas para os “impedimentos” corporais,  mas pensá-los em termos relacionais, 

colocando-os em perspectiva com as diferentes esferas que o sujeito vive em sociedade.

Pensemos,  agora,  colocando os conceitos de trabalho (“laboral” e “relacional”) e o de 

deficiência dado pela Convenção lado a lado. Uma pessoa com deficiência vivencia barreiras em 

várias de suas atividades diárias, dentra elas o momento que está no trabalho. Aliás, uma pessoa 

com deficiência que está inserida no mercado de trabalho circula, pelo menos teoricamente, por 

mais espaços e é exigida por mais frentes do que aquela que não realiza atividades externas ao lar. 

Essas barreiras podem ser de natureza concreta, como é o caso de espaços sem acessibilidade, ou 

pode ser de natureza subjetiva, como os preconceitos e discriminações sofridas pelas pessoas com 

deficiência na vida em sociedade.

Para  que  uma  pessoa  com  deficiência  “trabalhe”,  é  necessário  um  longo  caminho9:  (i) 

inserir-se no mercado de trabalho que, cada vez mais, homogeneiza as pessoas que ele recebe10; (ii) 

8 Faço  uma  referência,  mesmo  que  com pouco  desenvolvimento,  às  definições  dadas  por  Dumont  (1985)  sobre 
individualismo e holismo. O autor parte de duas ideologias para demonstrar como ambas observam as relações e os 
indivíduos nelas inseridos com pressupostos bastante diferenciados, que estão em conexão com a organização social 
e cultural de onde advém. Grosso modo, o invidualismo seria o pressuposto dominante nas sociedades modernas, e o 
holismo aqueles que regem outras sociedades, como as tradicionais.

9 Evidentemente,  são  vários  os  caminhos  que  precisam  ser  trilhados  para  pessoas  sem  deficiência  igualmente. 
Enfoquei nelas por ser o objeto do presente texto e por apresentarem particularidades, visto a Lei Complementar 
142.

10 Penso aqui uma referência direta dada por Foucault (1987) em seu livro “Vigiar e Punir”. O autor constrói como, nas 



fixar-se em um sistema de trabalho que, sem dúvida, exige uma série de habilidades e “superações” 

que partem, sempre, da homogeneidade dos corpos e das vivências11; (iii) manter-se no trabalho, 

mesmo com todas  as  restrições  anteriores  e  posteriores  a  ele12.  Ou  seja,  para  refletir  sobre  a 

categoria “trabalho”, em se tratando de pessoa com deficiência, é necessário pensarmos do ponto de 

vista  “relacional”,  o  conectando  com  as  várias  esferas  da  vida  social  e  tendo  sempre  como 

perspectiva a vivência em sociedade daquele indivíduo particular.

Vejamos uma história para que possamos realizar a análise e exempleficar o que discutimos 

até aqui. 

2. Uma história curta sobre Margarida

Margarida é uma mulher de 45 anos. Ela vive na periferia de uma grande cidade com sua 

mãe, já com quase 70 anos. Margarida trabalha como atendente em uma loja de conveniência no 

centro da cidade, distante cerca de 30 minutos de ônibus coletivo de sua casa. Sua casa é acessível 

na medida do possível, visto suas poucas condições econômicas. Ela faz uso de uma cadeira de 

rodas para andar e possui algumas limitações no movimento da mão esquerda.

Margarida começa seu expediente de trabalho às 9h, porém, precisa sair de casa às 7h30min, 

visto que ela leva em torno de 15 minutos se deslocando até o ponto de ônibus e que os acessíveis 

para ela passam apenas de hora em hora próximo de sua casa. Para conseguir sair no horário, ela 

acorda todo dia às 6h, visto que precisa de um tempo considerável para realizar todas as tarefas 

necessárias. Ela chega no seu local de trabalho por volta das 8h30min, tendo que esperar alguns 

minutos do lado de fora para entrar. 

Ela usa o elevador do edifício sem nenhuma dificuldade e exerce suas tarefas com excito. 

Margarida tem 2h de intervalo, mas não pode ir para casa, visto a distância e a dificuldade com os 

ônibus urbanos.  Ela almoça em um restaurante próximo do seu trabalho,  descoberto  depois de 

alguns meses de busca por um local onde pudesse servir sua refeição sem problemas. Volta ao seu 

trabalho,  mas  tem um pouco  de  dificuldade  em utilizar  o  banheiro:  ainda  não  está  totalmente 

acessível para ela. 

Fica durante todo o dia realizando as tarefas que lhes foram designadas. Margarida pensa em 

ascender na empresa:  seu objetivo é virar gerente.  Porém, já foi  alertada por colegas que “não 

sociedades capitalistas, existe uma disciplina dos corpos em que todos são construídos para parecerem semelhantes 
entre si.

11 Essa referência pode ser vista, entre outros autores, em Lopes (2009).
12 O conceito de “corpo vivido” (lived body), criado por Merleau-Ponty e desenvolvido por Kay Toombs (2001) para 

se falar das experiências vividas por pessoas com deficiência em interação com as barreiras que são encontradas no 
dia a dia.



conseguiria”, visto que “não estava no perfil” no cargo. Mesmo assim ela se acha capaz, e sonha 

em, um dia, conseguir tal proeza. Ela é a única pessoa que faz uso de cadeiras de rodas na empresa 

e, esse “detalhe”, não é lembrado nas comemorações coletivas: em todos os eventos programados 

pela loja ela não pode participar. Os locais escolhidos não tinham estrutura adequada e ela teve que 

abdicar de sua participação.

Não foram poucas as vezes que aconteceram alguns imprevistos fisiológicos com Margarida. 

Seus colegas a olharam dando sinais de repressão, todas as vezes do acontecido. Apenas uma de 

suas ex-colegas a auxiliava nesses momentos “tensos”, mas agora ela não está mais na empresa. 

Margarida conta com a “sorte” e com a boa vontade de outros, que, depois de indagados, auxiliam-

na.

Margarida sai do trabalho às 18h e chega em casa às 19h30min. Ela não consegue chegar a 

tempo de  pegar  o  ônibus das  18h30min.  Exausta,  conta com o auxílio  da mãe para  realizar  o 

restante de seus afazeres cotidianos. Ela queria muito terminar seu ensino médio e começar uma 

faculdade de turismo. Mas acabou desistindo: ela não conseguia adequar sua rotina e ter tempo para 

estudar. Ela até tentou, certo tempo. Porém, não deu certo,  mesmo sua escola sendo totalmente 

acessível, ela não conseguia acompanhar todas as tarefas propostas, como visitas a outros lugares. 

Além disso, o último ônibus acessível passava perto da escola às 22h30min, vinte minutos antes de 

acabar, de fato, as aulas.

Margarida trocou de emprego várias vezes. Em algumas delas, saiu por precisar ausentar-se 

do trabalho por longos períodos de tempo. Outras, por incompatibilidade dos locais com sua forma 

de locomoção. Outras ainda, pelo fato de a empresa estar “cortando gastos” e ser exatamente ela a 

escolhida para tal finalidade. Essa empresa é o que ela está há mais tempo. Ela está um pouco 

preocupada quanto ao futuro de sua mãe: ela já está idosa e Margarida teme o que pode acontecer 

caso ela faleça, visto que é ela quem a auxilia na maior parte do tempo.

3. Como podemos pensar a ideia de trabalho com o caso hipotético de Margarida? 

As horas usadas pela personagem em seus afazeres laborais é imensamente menor que toda 

a  sua  vivência  em sociedade,  que  a  impossibilita  e  a  coloca  em desigualdade  com os  demais. 

Margarida necessita de uma série de questões que lhes são peculiares no mundo em que vivemos. 

Mesmo  estando  em  um  local  razoavelmente  acessível,  Margarida  está  sob  um regime  e  uma 

sociedade que pouco está adaptada para o seu padrão corporal.

No  caso  aqui  descrito,  é  necessário  que  atentemos  para  o  sujeito  integral,  com  suas 

particularidades e inserido em um meio social. Se observarmos unicamente o espaço (ou horários) 



da prática do trabalho, ou sob a perspectiva que chamo aqui de “laboral”, teríamos uma visão de 

Margarida:  de  que  ela  cumpre  com  suas  tarefas.  Porém,  se  pensarmos  sob  o  ponto  de  vista 

“relacional”, chegaremos a conclusão que a personagem não está em condições de igualdade com 

os demais e que, em função de suas diferenças e de uma estrutura social inacessível, necessita de 

elementos que não estão facilmente disponíveis.

 O caso hipotético descrito acima serve como um guia para atentarmos para a visão integral 

das pessoas com deficiência e para uma visão holista do trabalho. É necessário que tenhamos em 

mente a perspectiva ampla do conceito de deficiência e que consigamos o conectar com o fato de 

que o trabalho transcende, e muito, o tempo trabalhado e as atividades laborais. Essas questões são 

essenciais para aplicarmos com êxito o Índice de Funcionalidades Brasileiro para a Aposentadoria 

(IFBrA).

4. Considerações finais

Este pequeno texto serve como guia para as reflexões sobre a Lei Complementar 142, de 08 

de maio de 2013 e sobre a sua instrumentalização através do IFBrA. Não se pretende esgotado, 

querendo-se apenas como um elmento disparador de indagações quanto as definições de deficiência 

e trabalho que precisarão ser instrumentalizadas para a concessão da aposentadoria para pessoas 

com deficiência.

Como vimos, existe a necessidade de pensarmos trabalho enquanto um conceito amplo que 

vai além do “laboral”, fazendo parte da esfera das relacionalidades sociais. Do ponto de vista da 

integralidade do sujeito com deficiência e de suas experiências na vida em sociedade, a visão holista 

do conceito de trabalho, que compreende a interação desses indivíduos em diferentes esferas da 

sociedade, deve ser instrumentalizada para que tenhamos uma melhor eficácia do instrumento de 

avaliação. 

Toda a proposta conceitual trazida pela Convenção e sua aplicação na LC 142 exige que 

tenhamos  sempre  em  mente  a  totalidade  das  relações  sociais  que  produzem  os  sujeitos  com 

deficiência,  em interação com os impedimentos de ordem biológica.  Não é apenas com um ou 

apenas com o outro, enquanto entidades autocontidas e autônomas, que solucionaremos os vários 

casos que nos depararemos na concessão da aposentadoria. O texto é um convite para refletirmos 

sobre isso.
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