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Resumo: As políticas públicas que visam garantir a execução dos direitos das pessoas com deficiência precisam 

ser amparadas com dados reais diagnósticos do perfil dessa população. Diante disso, esse trabalho tem por 

finalidade traçar o perfil das pessoas com deficiência e sua situação de ocupação e renda no município de 

Marabá. Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa de iniciação de pesquisa científica – ensino médio, 

que buscou traçar um perfil das pessoas com deficiência em Marabá e região que, além das finalidades 

apresentadas neste documento buscou também analisar o perfil desta população no que se refere a educação. Os 

dados quantitativos foram obtidos a partir dos bancos de dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Os resultados encontrados apontaram que uma parcela relevante da população com 

deficiência em Marabá vive em condição de vulnerabilidade social, de modo que as políticas públicas a serem 

implantadas no município devem promover ações que envolvam tanto a área da educação e trabalho como 

promoção da igualdade de gênero, além de políticas específicas para determinados tipos de deficiência em 

situação mais vulnerável. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os debates referentes as causas das pessoas com deficiência tem se encaminhado para 

um entendimento da deficiência que vai além da mera identificação da tipologia da lesão, 

fechando-se ao entendimento unicamente biológico da questão, mas “que é efetivada a partir 

da forma como a estrutura social é organizada” (CANTORINI et al, 2015, p. 160 -161).  

Nesta perspectiva, as políticas públicas que visam garantir a execução dos direitos das 

pessoas com deficiência precisam ser auxiliadas com dados diagnósticos do perfil dessa 

população. É preciso analisar os contextos regionais para que estas políticas sejam mais 

eficientes. Em Marabá, não há dados sistematizados referente a tal questão, o que fragiliza a 

atuação de órgãos e instituições envolvidos na luta pelos direitos das pessoas com deficiência.  

Consequentemente, as políticas públicas que visam garantir a efetivação desses 

direitos precisam ser subsidiadas com dados reais que permitam a construção de diagnósticos 

do perfil da população com deficiência do local na qual a política será implementada  

Nesse cenário, o presente trabalho tem por objetivo investigar e traçar um diagnóstico 

sobre o perfil de pessoas com deficiência referente as relações entre os diferentes tipos de 

deficiência e a situação de ocupação e renda das pessoas com deficiência no município de 

Marabá, com vistas a contribuir com a sistematização de informações que subsidiem políticas 

voltadas para o atendimento dos direitos das pessoas com deficiência e efetivação de 

iniciativas de inclusão social.  

 
 

 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo se desenvolverá com base na articulação dialética entre dados 

quantitativos e qualitativos de pesquisa. Desse modo, foram utilizadas para a realização desse 

projeto dados do Censo demográfico 2010 mais dados gerais disponíveis na plataforma de 

busca do IBGE, considerando as variáveis de padrão de trabalho e renda, saúde, moradia, 

acessibilidade e escolaridade, com a proposta de conhecer o contexto ao qual as pessoas com 

deficiência em Marabá estão inseridos e como isso afeta a formação do seu perfil. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I. Jornada Histórica 

Ao longo da história da humanidade as pessoas com deficiência têm sido recebidas de 

diferentes maneiras pela sociedade. Essa dinâmica de interação tem evoluindo ao longo das 

eras e constituí material importante para a elaboração do perfil socioeconômico do indivíduo 

com deficiência. Portanto, acreditamos ser essencial uma parada para o estudo da história 

remota e recente, uma reflexão mais aprofundada desse convívio social, para gerar subsídios 

consistentes para a formulação de propostas para o futuro. 

Não há registro de como os primeiros grupos humanos se relacionavam com a pessoas 

com deficiência, mas acredita-se que estás não sobreviviam as condições hostis da Terra. 

Sustenta-se essa ideia dado indícios que revelam as condições climáticas intensas do planeta e 

a falta de abrigos satisfatórios que proporcionassem proteção desse e de outros perigos. Foi só 

com passar de milhões anos, quando as condições físicas e climáticas na Terra ficaram mais 

amenas e os grupos começaram a se organizar, formando tribos que futuramente evoluiriam 

para comunidades mais complexas dando a possibilidade dessa interação.  

A exemplo disso, evidências históricas apontam a presença, no Egito Antigo, de 

pessoas com deficiência como também revelam sua dinâmica com o ambiente social. 

Acredita-se que estas se integravam nas diferentes e hierarquizadas classes sociais, indícios 

como, a arte egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e as múmias trazem uma serie dessas 

revelações.  

Basicamente ao longo da história as pessoas com deficiência receberam, basicamente, 

dois tipos de tratamento quando se observa a História Antiga e Medieval: a rejeição e 

eliminação sumária, de um lado, e a proteção assistencialista e piedosa, de outro. Na Roma 

Antiga, tanto os nobres como os plebeus tinham permissão para sacrificar os filhos que 

nasciam com algum tipo de deficiência.. Já em Atenas, influenciados por Aristóteles – que 

definiu a premissa jurídica até hoje aceita de que “tratar os desiguais de maneira igual 

constitui-se em injustiça” – os deficientes eram amparados e protegidos pela sociedade. 

Ainda que se tenha evoluído muito desde estas épocas o indivíduo com deficiência, 

ainda é, em muitos casos exposto a situações de agressão e violência, geradas basicamente 

pelo preconceito. Outro exemplo é a visão de que a pessoa com deficiência se resume a sua 

condição e por isso não está dentro da sua possibilidade sustentar-se ou realizar as mesmas 

tarefas dos ditos “normais”, não podendo integrar-se assim efetivamente na sociedade. Neste 

contexto, persiste a ideia de que estas pessoas seriam “anormais” ou “limitadas”, fato que 

inclusive faz com que o deficiente tenha dificuldades para se inserir no mercado de trabalho 

(CRISTINA & RESENDE, 2006). Nessa perspectiva, vê-se a importância do estudo dessa 

dinâmica social, tendo que ela delimita, muitas vezes, a zona de atuação do indivíduo com 

deficiência na sociedade seja no âmbito escolar seja no âmbito profissional.  

 

II. Incidência dos diferentes tipos de deficiência e a situação de renda e ocupação da 

população com deficiência 



De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 24% da população total do Brasil é 

constituída por pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Embora a LEI Nº 8.213, 

DE 24 DE JULHO DE 1991, estabeleça a reserva de 2 a 5% dos cargos nas empresas com 

100 ou mais empregados para beneficiários reabilitados e pessoas com deficiência habilitadas 

profissionalmente, apenas 1% das pessoas com deficiência estão empregadas. Quanto a 

escolaridade, segundo levantamento feito pelo Todos Pela Educação com base nos resultados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad). O Brasil possui 2.486.245 crianças e 

adolescentes de 4 e 17 anos fora da escola. Tais dados revelam a realidade nada promissora da 

qual as pessoas com deficiência estão incorporadas hoje, e esse fato se mostra não muito 

diferente quando analisada da perspectiva do município de Marabá.   

As informações levantas acerca da população com deficiência nessa área apontaram 

que esta é composta em sua maioria por mulheres (51%1), e residem majoritariamente na zona 

urbana do município (80%). Em relação a declaração de cor ou raça, a maior parcela se 

identifica como parda, conforme demonstra a tabela a seguir: 

 
Tabela 01 – Porcentagem de homens e mulheres com deficiência quanto a cor/raça em Marabá. 

Cor/Raça Homens Mulheres Total 

Branca 
0,76 0,69 1,45 

Preta 
0,48 0,45 0,93 

Amarela 
0,04 0,02 0,06 

Parda 
2,34 2,65 4,99 

Indígena 
0,01 0,03 0,04 

Fonte: Dados obtidos do Censo Demográfico (IBGE, 2010). 

No que tange à tipologia de deficiência, o município apresenta maior incidência no 

relativo a deficiência visual, com 50% da população com algum tipo de deficiência, 

seguidamente da deficiência física com 23%, intelectual com 16% e auditiva com cerca de 

11% de casos registrados. Ademais, a maior parte dos casos de deficiência registrados em 

Marabá possui faixa etária de 45 e 59 anos, sendo estes 27% dos registros na cidade. 

Tendo isso por base, atenta-se a necessidade de adequar a cidade da melhor forma 

possível para que atenda as pessoas com deficiência no município adequando-se as suas 

necessidades especificas, auxiliando assim no processo de locomoção, escolarização e 

inserção no mercado de trabalho, além de buscar entender o que causa essa incidência e como 

ela pode ser evitada ou reduzida. 

Ainda sobre a faixa etária de incidência de deficiência, observou-se que, embora o 

grupo de idade com maior caso de deficiência em Marabá seja a mesma verificada no Pará e 

no Brasil (45 -59), Marabá apresenta uma porcentagem maior de incidência de deficiência em 

faixas etárias de menor idade do que as encontradas no estado e no país. No Brasil a 

porcentagem dos casos de deficiência entre as crianças e jovens de 0 a 29 anos perfaz 18%, no 

estado o índice é de 21% e em Marabá é de 23%. 

Outra tendência observada foi o aumento na proporção das pessoas com deficiência 

intelectual entre as crianças e jovens quando comparadas a outras faixas etárias. Enquanto que 

                                                           
1 Este percentual, assim como os mencionados a seguir, foram calculadas levando em consideração aos critérios 

usados pelo IBGE para definir situações mais severas de deficiência na qual era perguntado, por exemplo se o 

entrevistado conseguia enxergar “com grande dificuldade” ou “não consegue de modo algum”.  



nas demais deficiências há geralmente um aumento da taxa de incidência de deficiência nos 

grupos de maior idade, especialmente dos 45 aos 74 anos, na deficiência intelectual a 

incidência é maior nos grupos etários com idade menor de 45 anos.  

Em relação aos dados sobre as condições de renda da população com deficiência. 

Identificou-se que em Marabá uma parcela considerável das pessoas com deficiência vive em 

uma situação de baixa renda, ao menos 31%  desta população não possui qualquer rendimento 

(IBGE, 2010).  Embora esse índice possa ser preocupante, não pode ser relacionado apenas a 

condição de deficiência, mas também em razão da desigualdade socioeconômica existente no 

município, uma vez que, entre as pessoas sem deficiência esse índice chega a 45%.  

Os dados apontaram também que fatores como gênero estão diretamente ligadas a 

renda mensal, uma vez que as mulheres, sejam elas com deficiência ou não, apresentam 

indicadores de renda inferiores aos dos homens, demonstrando assim, uma dupla 

vulnerabilidade. 34% ds mulheres com deficiência não possuem qualquer dendimento 

enquanto para os homens esse índice é de 27%, Ns mulheres sem deficiência este índice é de 

54% e dos homens é de 37%. Em relação as taxas de ocupação, na qual as mulheres com 

deficiência e sem deficiência apresentam taxas elevadas de desocupação, 61% e 62% 

respectivamente, para os homens os índices são de 38% e 39%. 

Para além do debate em torno do gênero, outro ponto evidenciado com a tabulação dos 

dados foi as desigualdades entre a própria população com deficiência ao analisá-la tendo 

como parâmetros os tipos de deficiência. Identificou-se uma maior vulnerabilidade nos 

indivíduos com deficiência intelectual que estão entre os que apresentam a menor renda 

nominal, pois 43% dessa população não possui rendimento enquanto que para deficiência 

visual, auditivas e física esses índices são de, respectivamente, 31%, 34%, e 23%.  

Portanto, é urgente a necessidade de pensar medidas que visem promover a inserção 

dos indivíduos com deficiência intelectual no mercado de trabalho, bem como, das pessoas 

com deficiência auditiva que se encontram na segunda posição em relação as pessoas com 

deficiência sem qualquer rendimento. 

 
4. CONCLUSÃO 

Ao montar e analisar o perfil socioeconômico dos indivíduos com deficiência em 

Marabá, constata-se que as políticas públicas a serem implantadas no município, devem ser 

realizadas de forma a articular ações que abranjam diferentes várias, tais como educação, 

inserção no mercado de trabalho, promoção da igualdade de gênero, para que desta forma a 

inclusão das pessoas com deficiência ocorra de fato respeitando a sua cidadania.  
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