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RESUMO 
 

No presente trabalho discutiremos o tema da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e 

a atuação do psicólogo no processo de inclusão. Sendo que no primeiro capítulo 

apresentaremos o conceito de deficiência ao longo da história, os tipos de deficiência, sejam 

estas físicas, auditivas, visuais, mentais ou múltiplas e a Lei de Cotas que ampara a 

contratação empregatícia dessas pessoas. No segundo capítulo abordaremos os conceitos 

básicos sobre inclusão e como se dá os processos de recrutamento e seleção da PcD no 

mercado de trabalho. No terceiro e último capítulo, pensando a partir desse ambiente 

profissional que surge o importante papel do psicólogo no processo de inclusão da PcD no 

mercado de trabalho, não apenas como um selecionador ou treinador, mas acima de tudo 

como um sensibilizador, esclarecendo e mediando as possíveis demandas que possam surgir 

dentro das empresas e com as equipes que as compõem. Por fim, concluímos que, mesmo 

hoje, tendo a pessoa com deficiência todo amparo legal, permanece uma série de desafios 

envolvendo ainda a Lei de Cotas e a inclusão da PcD no mercado de trabalho que é falta de 

qualificação profissional delas e os entraves colocados pelos próprios gestores no ato da 

contratação.  

 

 

Palavras-chave: Lei de Cotas; Pessoa com Deficiência; Inclusão e psicólogo. 
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ABSTRACT 

 

In the present work we will discuss the subject of the person with disability in the labor 

market and the performance of the psychologist in the process of inclusion. Since in the first 

chapter we will present the concept of disability throughout history, the types of disability, be 

they physical, auditory, visual, mental or multiple, and the Quota Law that supports the 

employment of these people. In the second chapter, we will discuss the basic concepts about 

inclusion and how the processes of recruitment and selection of PCD in the labor market 

occur. In the third and last chapter, thinking from this professional environment, the important 

role of the psychologist in the process of inclusion of PCD in the labor market arises, not only 

as a selector or coach, but above all as a sensitizer, clarifying and mediating the Possible 

demands that may arise within the companies and with the teams that compose them. Lastly, 

we conclude that, even today, with the person with disabilities being legally protected, a series 

of challenges still remains with the Quota Law and the inclusion of the PCD in the labor 

market, which is a lack of professional qualifications and the obstacles placed by Themselves 

at the time of hiring. 

 

 

Keywords: Quotas Law; Person with Disability; Inclusion and psychologist. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão da Pessoa com Deficiência no mercado de trabalho e o papel do psicólogo 

nesse processo, será a temática principal do presente trabalho. Além da discussão da Lei de 

Cotas e da atuação do psicólogo no processo de inclusão, o presente trabalho pretende discutir 

também a discriminação que a PcD sofre dentro das empresas, principalmente nas empresas 

privadas. É nesse cenário que o psicólogo, geralmente dentro do departamento de RH, tem um 

papel fundamental dentro da empresa no processo de conscientização e sensibilização da 

equipe e esclarecimento de que a pessoa humana deve ser vista e respeitada por sua Eficiência 

e não por sua dEficiência.  

Atualmente, mesmo com tantas leis que os amparam, muitas destas ainda se 

encontram marginalizadas, sendo considerável este estudo para o alcance de uma inserção 

digna da PcD no mercado de trabalho. 

Sabendo que as empresas privadas que possuírem um quantitativo superior a 100 

assalariados são obrigadas pela Lei 8.213/91 em seu art. 93, a apresentar em seu âmbito 

organizacional, vagas para PcD, essas vagas se dão gradativamente de acordo com seu 

número de funcionários. Contudo, a grande maioria das empresas mais o fazem pelas multas 

que supostamente possam lhe vir a serem aplicadas do que por uma conscientização natural 

de igualdade, não havendo de fato a “inclusão”. Elas são vistas mais por sua deficiência do 

que por sua eficiência...  

Dessa forma, as pessoas com deficiência se sentem desestimuladas por se veem 

estagnadas dentro da empresa, por falta de ofertas quanto a recursos interados à sua 

qualificação e reabilitação profissional, além da falta de acessibilidade. 

O tema em questão é fruto da inquietação quanto à discriminação que essas pessoas – 

mesmo com tantos aspectos conceituais e legislativos sobre acessibilidade – ainda sofrem na 

atualidade, inclusive ao ingresso dos mesmos no mercado de trabalho. Tendo em vista que 

ainda é um tema relativamente pouco discutido na sociedade e no meio acadêmico, levando a 

motivação pela elaboração deste trabalho. Logo, este se faz com o objetivo de uma melhor 

compreensão pela realidade vivenciada pelas pessoas com deficiência dentro das empresas 

privadas, na tentativa de contribuir para a quebra de paradigmas que possam intervir na 

inclusão social destas. 

E para que esse tema pudesse ser abordado, os recursos que foram utilizados para 

desenvolver o presente trabalho foram pesquisas bibliográficas levantadas a partir de livros, 
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artigos da internet e cartilhas emitidas pelo Governo, além de sites especializados no assunto 

da Lei de Cotas; na busca do conhecimento do fenômeno em si, as causas e leis que discorrem 

sobre a questão da pessoa com deficiência – PcD, procurando saber como a empresa encara 

essa obrigatoriedade descrita em lei para a contratação das pessoas com deficiência no 

mercado formal de trabalho. 

Além das literaturas que falam sobre a Lei de Cotas, como já referimos, o trabalho 

contará também com o resultado de pesquisas feitas nas literaturas em geral que apresentem o 

trabalho do psicólogo organizacional, no processo de conscientização e sensibilização do 

empregador e de toda a equipe que trabalha ou que trabalhará com a PcD. 
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1. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUEM SÃO? 

 

Cabe ressaltar aqui que o termo deficiência (grifo nosso) é genérico, englobando toda 

e qualquer deficiência, seja ela física ou motora, mental ou intelectual, sensorial ou múltipla. 

Como observou Werneck (1997, p.21):  
 

A sociedade para todos, consciente da diversidade da raça humana, estaria 

estruturada para atender as necessidades de cada cidadão, das maiorias às minorias, 

dos privilegiados aos marginalizados. Crianças, jovens e adultos com deficiência 

seriam naturalmente incorporadas à sociedade inclusiva, definida pelo princípio: 

todas as pessoas têm o mesmo valor. 
 

Atualmente a diferença (grifo nosso) é um ponto comum a todo ser humano. 

Normalmente, em maior ou menor escala, características individuais podem gerar 

dificuldades na vida dos indivíduos. Tanto as pessoas com deficiências menores, como as 

pessoas com deficiências mais complexas, devem fazer tratamentos específicos orientados por 

médicos e exigem cuidados específicos.  

Além do mais, em nove de dezembro de 1975, aprovada em Assembleia Geral da 

ONU, surgiu a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, que proclamava em seu 

artigo I:  
O termo “pessoa deficiente” 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. 

 

Para os efeitos do Direito do Trabalho, a Convenção 159 da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), de 1983, ratificada pelo Brasil, define pessoa com deficiência 

como aquela "cuja possibilidade de conseguir, permanecer e progredir no emprego é 

substancialmente limitada em decorrência de uma reconhecida desvantagem física ou 

mental”. De acordo com o art. 3º, inc. I do DECRETO nº 3.298/99, define deficiência como 

“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.” Deste modo, considera-se todo conjunto de 

deficiências, abrangendo as físicas, sensoriais (da visão ou audição), mentais, de nascença ou 
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adquirida em algum momento da vida, devido à doença ou acidente (BRASIL, 1999, ART.3º 

INC I). 

Todos os conceitos abordados transparecem a postura da sociedade com relação a 

estas pessoas. Estas definições constituem um verdadeiro problema para elas, pois tais 

acepções terminam por influenciar o imaginário coletivo, o qual passa a discriminar e rejeitar 

socialmente pessoas com deficiência, o que implica em sua exclusão do espaço de igualdade, 

traz efeitos para a própria autoestima da pessoa com necessidades especiais que passa a se ver 

de forma ineficaz, sentindo-se inábil em face das exigências da sociedade. Por isso, deve-se 

ter cuidado ao empregar determinadas palavras, tanto no sentido denotativo, quanto no 

conotativo, para que, ao qualificar o outro, isso não implique no sentido pejorativo. Vivencia-

se desde algum tempo a facilidade e rapidez na disseminação de informações (RIBEIRO e 

CARNEIRO, 2009). 

Segundo informação contida no Portal da Agência Brasil (01/05/2016), 67% de 

gestores e empresários têm resistência em entrevistar ou contratar pessoas com deficiência. 

Na visão dos empresários e do governo, a PcD é pouco representativa para a economia 

nacional. E a falta de qualificação dessa pessoa é apontada como um dos principais 

argumentos dos contratantes para esta realidade desigual. 

Conforme citação da Cartilha de Inclusão Profissional emitida pelo governo federal 

em 2011, p. 5: “Se evoluirmos a percepção de que cada profissional tem potenciais 

diferenciados, e que deficiência não incapacita alguém para o melhor de si mesmo, estaremos 

no caminho certo para incluir as pessoas respeitando a diversidade” (BRASIL, 2011).  
 

1.1 – As pessoas com deficiências ao longo da história 

 

Para entender a realidade vivenciada nos tempos atuais pelas pessoas com deficiência 

é necessário se fazer uma análise do que se foi vivido pelas mesmas, ao longo da história. A 

discriminação e os obstáculos no processo de inclusão social destas, ainda se faz em um 

processo lento e de muita luta, devido à resistência a aceitação das mesmas na sociedade 

(NOGUEIRA, 2008). 

Na antiguidade, a pessoa que era considerada diferente (grifo nosso), com limitações 

laborativas, que não pudesse vir a contribuir com as relações econômicas, trabalhando pela 

agricultura, pela pecuária e pelo artesanato e apresentasse alguma necessidade diferenciada do 

costumeiro, ainda quando criança era abandonada ao relento até a morte. Pela sociedade eram 

consideradas amaldiçoadas pelos deuses da época (NOGUEIRA, 2008). 
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Na Idade Média, com o advento do Cristianismo, as pessoas com deficiência deixaram 

de ser consideradas maldições e passaram a ser consideradas criaturas de Deus (grifo nosso). 

Agora a igreja Católica, juntamente com os familiares, passa a ter responsabilidade com essas 

pessoas, mas ainda sem nenhuma forma de tratamento. Quando lhes fugiam a razão, eram 

considerados “seres diabólicos”(Ferreira 1992, p.93) passando a ser perseguidos e torturados 

até a morte. A sociedade ainda assumia uma postura de indiferença e a punição através de 

castigos desumanos configurava o cenário da época (NOGUEIRA, 2008). 

Nogueira (2008) acrescenta que na idade moderna, com o avanço da medicina, 

começa-se a entender a deficiência como um processo natural orgânico. Conventos, asilos e 

hospitais começam a prover o acolhimento com a promessa do tratamento dessas pessoas. As 

leis divinas saem de cena e a deficiência começa a ser discutida nos estudos científicos. 

 
Com o surgimento do método cientifico iniciam-se estudos em torno das tipologias e 

com elas a mentalidade classificatória na concepção das deficiências, decorrentes 

do modelo médico, impregnadas de noções com forte caráter de patologia, doença, 

mediação e tratamento. (NOGUEIRA, 2008, p.4) 

 

Contudo, essas instituições mais serviam como depósitos humanos do que 

propriamente como instituições de tratamento às pessoas com alguma necessidade especial, 

pois ofereciam condições desumanas às mesmas. 

Segundo Nogueira (2008) na idade contemporânea, a PcD passou a ser considerada 

pela sociedade como um agente de direitos e deveres – cidadã. Os familiares se organizaram e 

lutaram pela ideia de igualdade e inclusão social. 

E em 17 de outubro de 1978, com a Emenda Constitucional nº 12 passa a ser 

assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica, com a 

obrigatoriedade da educação especial e gratuita, assistência, reabilitação e reinserção na vida 

econômica e social do país, proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao 

trabalho ou ao serviço público e a salários. Além da possibilidade de acesso a edifícios e 

logradouros públicos (BRASIL, 1978). 

A lei 7.853 de 24 de outubro de 1989, também veio assegurar às pessoas com 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 

saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, 

propiciando seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
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A Declaração de Salamanca, em 1994, quanto aos princípios, políticas e práticas na 

área das necessidades educativas, veio fortalecer a luta pelo direito de igualdade de 

participação da PcD nos sistemas educacionais e sociais. 

A deficiência com todas as supostas interpretações ao longo da história enfim, na 

idade contemporânea, é considerada no artigo 3º do Decreto 3298 de dezembro de 1999, “a 

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.” (MANSO, 2003, p.2). 

É bom esclarecermos também o uso da expressão Pessoa com Deficiência (grifo 

nosso), pois, até a década de 80 vários termos pejorativos eram usados para identificar a 

pessoa com deficiência ou com alguma doença: aleijado, inválido, defeituoso, paralítico, 

manco, incapacitado, nanico, retardado, mongoloide, mongol, ceguinho, mudinho, 

excepcional, leproso, tuberculoso, epiléptico, etc. A partir de 1981, eleito o Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes, começa-se a escrever e falar pela primeira vez a expressão “pessoa 

deficiente”, como se antes, eles não fossem “pessoas” (ARANHA, 2003). 

Com o tempo acrescentaram o termo portador (grifo nosso), que permaneceu até 

meados da década de 90. A condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa e esta pessoa 

não porta sua deficiência. Ela tem uma deficiência. Tanto o verbo portar (grifo nosso) como 

o substantivo ou adjetivo "portadora" não se aplicam a uma condição inata ou adquirida que 

está presente na pessoa (RIBEIRO e CARNEIRO, 2009). 

Sassaki (2003) já afirmava que:  
 

A tendência é no sentido de parar de dizer ou escrever a palavra ‘portadora’ (como 

substantivo e como adjetivo). A condição de ter uma deficiência faz parte da pessoa 

e esta pessoa não porta sua deficiência. Ela tem uma deficiência. Tanto o verbo 

‘portar’ como o substantivo ou o adjetivo ‘portadora’ não se aplicam a uma condição 

inata ou adquirida que faz parte da pessoa. Por exemplo, não dizemos e nem 

escrevemos que uma certa pessoa é portadora de olhos verdes ou pele morena. 

(SASSAKI, 2003 p 16). 

 

Apesar da legislação brasileira, inclusive nossa Constituição, se refira à "pessoa 

portadora de deficiência", este termo não é mais utilizado. Desde 2006, o termo usado passou 

a ser “Pessoa com Deficiência”. Aprovados após debate mundial, os termos “pessoa com 

deficiência” e “pessoas com deficiência” são utilizados no texto da Convenção sobre os 
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Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da ONU e reflete uma 

tendência mundial (BRASIL, 2010 – Secretaria de Direitos Humanos).  

Devemos evitar o uso de siglas em seres humanos. Mas, torna-se necessário usar siglas 

em circunstâncias específicas, como em gráficos, quadros, colunas estreitas, manchetes de 

matérias jornalísticas etc. Nestes casos, a sigla recomendada é PcD, significando pessoa com 

deficiência ou pessoas com deficiência (grifo nosso). Não há necessidade de se colocar s 

quando usamos o plural, e o c é sempre minúsculo. Este termo é o mesmo que está sendo 

usado atualmente em âmbito mundial. Em espanhol: PcD – persona condiscapacidad, em 

inglês: PwD –person with a disability, persons with disabilities, people with disabilities 

(BRASIL, 2010 – Secretaria de Direitos Humanos).  

Da mesma forma não precisamos especificar a deficiência, a não ser quando 

necessário para alguma identificação específica. Ao invés de deficiente físico, usar pessoa 

com deficiência ou pessoa com deficiência física. Não devemos também utilizar adjetivos, 

como vítima de paralisia, sofre de paralisia ou presa e condenada a uma cadeira de 

rodas. Estes adjetivos provocam sentimentos de piedade e dor, o que de maneira nenhuma é o 

caso de uma pessoa com deficiência (BORGES, 1997). 

Quanto à deficiência intelectual, usa-se Pessoa com Deficiência Intelectual ou com 

Déficit Cognitivo como preferem alguns. Não precisamos identificar o grau como se usava 

antes, partindo de leve até severo. Agora, quando se trata de transtornos mentais ou 

psiquiátricos, usa-se apenas o termo Pessoa com Transtorno Mental ou Paciente Psiquiátrico, 

como os médicos preferem usar. O termo doença mental (grifo nosso) já está em desuso, bem 

como Portadores (grifo nosso). Transtorno mental se tem, não se porta (SASSAKI, 2002). 

O termo normal (grifo nosso) também é utilizado de forma incorreta. Quando 

desejamos nos referir a alguém que não possui deficiências, devemos utilizar simplesmente 

criança sem deficiência, adulto sem deficiência, pessoa sem deficiência ou não-deficiente. A 

normalidade, em relação a pessoas, é um conceito questionável e quando usado de forma 

incorreta nos leva a crer que a pessoa com deficiência não é normal. Algumas pessoas 

também utilizam o termo “sala de aula normal” ou “escola normal” para diferenciarem da 

“escola especial” (NUNES SOBRINHO, 2009). 
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1.2 Tipos de deficiência 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio de sua Secretaria de Inspeção 

do Trabalho (SIT), elaborou um Manual com o objetivo de facilitar o cumprimento das 

normas contidas na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, especialmente a do seu art. 93. Neste 

Manual consta, dentre muitas informações, os Tipos de deficiências que estão previstas por 

Lei e que se seguem abaixo: 

 

1.2.1 Deficiência física. 

 

Deficiência física é a 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, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

(Fonte: Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “a”, c/c Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I).  

Para melhor entendimento, seguem-se algumas definições:  

 
• Amputação – perda total ou parcial de um determinado membro ou 

segmento de membro;  

• Paraplegia – perda total das funções motoras dos membros inferiores;  

• Paraparesia – perda parcial das funções motoras dos membros inferiores;  

• Monoplegia – perda total das funções motoras de um só membro (inferior 

ou superior);  

• Monoparesia – perda parcial das funções motoras de um só membro 

(inferior ou superior);  

• Tetraplegia – perda total das funções motoras dos membros inferiores e 

superiores;  

• Tetraparesia – perda parcial das funções motoras dos membros inferiores 

e superiores;  

• Triplegia – perda total das funções motoras em três membros;  

• Triparesia – perda parcial das funções motoras em três membros;  

• Hemiplegia – perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo 

(direito ou esquerdo);  
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• Hemiparesia – perda parcial das funções motoras de um hemisfério do 

corpo (direito ou esquerdo);  

• Ostomia – intervenção cirúrgica que cria um ostoma (abertura, ostio) na 

parede abdominal para adaptação de bolsa de fezes e/ou urina; processo cirúrgico 

que visa à construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e 

urina para o exterior do corpo humano (colostomia: ostoma intestinal; urostomia: 

desvio urinário);  

• Paralisia Cerebral – lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso 

central, tendo como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar 

deficiência mental;  

• Nanismo – deficiência acentuada no crescimento. É importante ter em 

mente que o conceito de deficiência inclui a incapacidade relativa, parcial ou total, 

para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano.  

(Fonte: O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991, art. 93). 

Esclarecemos que a pessoa com deficiência pode desenvolver atividades laborais 

desde que tenha condições e apoios adequados às suas características.  

 

1.2.2 Deficiência auditiva. 

 

Deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total da audição, de 41 decibéis (dB) 

ou mais. (Fonte: Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “b”, c/c Decreto nº 5.298/99, art. 4º, II).  

 

1.2.3 Deficiência visual. 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego conceitua deficiência visual como:  
 

• Cegueira – na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica;  

• Baixa Visão – significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica;  

• Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 

olhos for igual ou menor que 60°;  

• Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. As 

pessoas com baixa visão são aquelas que, mesmo usando óculos comuns, lentes de 

contato, ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter uma visão nítida.  
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As pessoas com baixa visão podem ter sensibilidade ao contraste, 

percepção das cores e intolerância à luminosidade, dependendo da patologia 

causadora da perda visual. (Fonte: Decreto nº 3.298/99 e o Decreto nº 

5.296/04). 

 

1.2.4 Deficiência mental. 

 

Deficiência mental é o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; 

utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e 

trabalho (Fonte: Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “d”; e Decreto nº 3.298/99, art. 4º, I). 

 

1.2.5 Deficiência múltipla. 

 

Conceitua-se como deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências, 

sejam deficiências intelectuais, físicas ou ambas combinadas. As causas podem ser pré-natais, 

por má-formação congênita e por infecções virais como rubéola ou doenças sexualmente 

transmissíveis, que também podem causar deficiência múltipla em indivíduos adultos, se não 

tratadas (BRASIL, 1999). 

 

1.2.6 Como é feita a comprovação da deficiência? 

 

A condição de pessoa com deficiência pode ser comprovada por meio de um Laudo 

médico, que pode ser emitido por médico do trabalho da empresa ou outro médico, atestando 

enquadramento legal do(a) empregado(a) para integrar a cota, de acordo com as definições 

estabelecidas na Convenção nº 159 da OIT, Parte I, art. 1. O laudo deverá especificar o tipo de 

deficiência e ter autorização expressa do(a) empregado(a) para utilização do mesmo pela 

empresa, tornando pública a sua condição e pelo Certificado de Reabilitação Profissional 

emitido pelo INSS.(Fonte: Decreto nº 3.298/99, arts. 3º e 4º, com as alterações dadas pelo art. 

70 do Decreto nº 5.296/04). 

É de conhecimento de grande parte da sociedade que o Brasil possui, há mais de vinte 

anos, uma Lei que garante vagas para pessoas com deficiência nas empresas com mais de cem 
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funcionários (LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991). Contudo, mesmo passadas mais de 

duas décadas a inserção desta parte da população no mercado de trabalho ainda é muito baixa. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho (Relação Anual de Relações Sociais de 

2011), no Brasil, dos 44,1 milhões de cidadãos trabalhando formalmente, apenas 306 mil são 

PcD, o que representa 0,7% do total de vínculos empregatícios de todo o país. O dado 

desanimador contraria os objetivos da tão falada, mas ainda pouco aplicada: Lei de Cotas. 

E quando se faz referência às grandes empresas do país, que deveriam ter no mínimo 

5% de seus postos de trabalho ocupados por PcD, na prática apenas 1,5% das vagas são 

preenchidas regularmente. Estas empresas, além de não estarem cumprindo a lei, estão 

tolhendo de várias pessoas o direito de trabalhar e de ter uma vida digna – com seus direitos e 

deveres atendidos. Por outro lado, estas companhias também estão perdendo a oportunidade 

de aprender com a diversidade, como afirma a deputada federal Mara Gabrilli, realizadora da 

Cartilha Inclusão Social – Ferramentas e procedimentos a contratação de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho que foi distribuída gratuitamente pelo Governo Federal 

em 2011 (BRASIL, 2011). 

A deputada Mara Gabrilli afirma que nas últimas gestões, o Governo pregou enquanto 

pôde a igualdade de oportunidades e a queda da desigualdade social. Contudo, enquanto a 

quantidade de brasileiros trabalhando formalmente aumentou 18%, a taxa de PcD contratadas 

sofreu queda de 5%, entre os períodos de 2008 a 2010. Prova de que em escala global, o 

Brasil parecia crescer economicamente, mas o mercado de trabalho para a população com 

deficiência ainda caminhava paralelamente a esse desenvolvimento (BRASIL, 2011 – 

CARTILHA INCLUSÃO PROFISSIONAL).  

Dados assim estão longe de ocupar grandes espaços das páginas de jornal, nos 

cadernos de mercado e nos noticiários de TV. Ao contrário do que acontece quando há uma 

queda ou avanço de contratações em determinados setores da economia brasileira, o 

trabalhador com deficiência ainda faz parte de um lado “B” desse jogo de interesses 

econômicos. Na verdade, na visão dos grandes empresários e do governo, esse funcionário é 

pouco representativo para a economia nacional (MACIEL, 2000). 

Segundo afirma Borges (1997), a falta de qualificação do trabalhador com deficiência 

é apontada como um dos principais argumentos dos contratantes para essa realidade desigual. 

Mas se as próprias empresas e o governo não investirem na capacitação desses profissionais, 

como já foi citado anteriormente, estes não conseguirão competir em pé de igualdade, uma 

vez que a maioria viveu, e alguns vivem, à margem de acessos dignos à saúde com qualidade, 



19 
 

à reabilitação e, principalmente, à educação – responsável por preparar e qualificar qualquer 

pessoa para a vida profissional. 

Se a percepção de que cada profissional tem potencial diferenciado, e que deficiência 

não incapacita alguém para dar o melhor de si, com certeza o caminho do respeito e da 

diversidade estará garantido, como afirma a deputada federal, que também é psicóloga, Mara 

Gabrilli (BRASIL, 2011).  

Infelizmente, por causa do receio de não saber como lidar com as pessoas com 

deficiência, muitos gestores e colaboradores estabelecem uma relação diferenciada de super 

proteção ao profissional e, constantemente, minimizam suas responsabilidades. Isso impede a 

pessoa de mostrar suas habilidades e compromete seu desempenho e crescimento profissional 

(MACIEL, 2000). 

O gestor deve partir do pressuposto que, uma vez disponibilizadas as ferramentas 

adequadas, todas as pessoas têm condições de desempenhar qualquer atividade para a qual se 

considerar habilitada. 

O reconhecimento de direitos e deveres junto à cooperação de todos em seu 

planejamento e implantação, fortalecem o programa de inclusão e garantem a obtenção de 

resultados mais efetivos para ser replicado e expandido, colaborando imensamente com a 

quebra de barreiras e preconceitos (ARANHA, 2003). 
 

O trabalho é a via fundamental para a superação da pobreza e da exclusão social. 

E não qualquer trabalho, mas sim um trabalho decente, entendido como uma 

ocupação produtiva adequadamente remunerada, exercida em condições de 

liberdade, equidade, segurança e que seja capaz de garantir uma vida digna. 

(Manual de Capacitação e Informação sobre Gênero, Raça, Pobreza e Emprego da 

OIT, 2005 p. 15). 

Em uma sociedade cujo modo de produção é baseado na lógica do capital, o trabalho 

se torna uma importante via para inclusão social dos indivíduos com deficiência, pois “o 

trabalho é visto essencialmente como possibilidade de inserção no circuito produção-

consumo. Assim o indivíduo deve produzir e consumir para que possa ser visto como 

cidadão” (AMARAL, 1992, p. 131). 

O trabalho, entendido como uma atividade que leva à construção de algo, é uma 

atividade essencialmente social, de modo que aqueles indivíduos que têm o direito do trabalho 

garantido buscam, por meio dele, se inserir no espaço social, afirmando-se como indivíduo 

produtivo (DEJOURS, 1999). 
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Portanto, entende-se que o trabalho não significa apenas exercer uma atividade 

produtiva, mas também conviver, sentir-se indivíduo e cidadão, cabendo à organização do 

trabalho preocupar-se inclusive com o mundo social do indivíduo, e não somente com o 

produtivo (DEJOURS, 1999). 

Como esse trabalho visa pensar na pessoa com deficiência no mercado de trabalho, 

precisamos pensar nesta pessoa como sujeito (grifo nosso) e não apenas como uma cota (grifo 

nosso), ou uma mera obrigatoriedade legal que precisa ser cumprida por medo de penalidades. 

Esse profissional precisa ser incluído, de fato, no contexto de trabalho e não apenas inserido 

no quadro de funcionários. Vejamos como se dá isso no próximo capítulo. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS SOBRE INCLUSÃO E OS PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA PcD PARA O MERCADO DE TRABALHO 

 

Para a nossa maior compreensão do assunto e melhor a aceitação do tema sobre a 

pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é o foco desta apresentação, fazemos 

menção da Lei Federal número 8.213 de 24 de julho de 1991 que dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. O artigo 93 da Lei exige que certo 

percentual do número de vagas de qualquer empresa seja preenchido por PcD, a mesma 

garante que as pessoas com deficiência possam estar participando ativamente da sociedade e 

também do mercado de trabalho. Houve então necessidade de mudança da sociedade para 

atender a todas as necessidades de seus membros, ou seja, o desenvolvimento (por meio da 

educação, reabilitação, qualificação profissional etc.) das pessoas com deficiência deve 

ocorrer dentro do processo de inclusão e não como pré-requisito para estas pessoas poderem 

fazer parte da sociedade (BRASIL, 1991).  

 

2.1 – O conceito de inclusão 

 

A inclusão social segundo Sassaki (2008) é conceituada como um conjunto de meios e 

ações que luta pela limitação aos benefícios da vida em sociedade, instigada pela falta de 

origem geográfica, educação, idade, classe social, deficiência ou preconceitos raciais. Trata-se 

de um processo pelo qual a sociedade se adapta para permitir a participação das pessoas em 

todos os seus setores, inclusive daquelas pessoas com deficiência, e estas se preparam para 

assumir seus papeis na sociedade. Portanto, a inclusão social oferece oportunidades à PcD de 

participar com igualdade de um sistema que beneficie a todos e não apenas uma parte da 

sociedade.  

Sassaki (1997), também já afirmava que: 
 

A inclusão social pode ser definida como: o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir em seus sintomas sociais gerais, pessoas com necessidades 

especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumirem seus papeis na 

sociedade (SASSAKI, 1997, p. 41). 

 

Ainda segundo Sassaki (1997), a inclusão social “é um movimento simultâneo, duplo, 

de reciprocidade, de aliados, de parcerias e não mais de favor, de caridade, mas uma questão 
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de direitos, uma questão até de justiça social, para que todos possam fazer uma sociedade 

modificada” (p. 50).  

Sobre inclusão social, muitos estudos têm nos mostrado que o início desse processo 

deve começar no âmbito familiar, pois a família será fundamental na realização do pleno 

desenvolvimento e implantação desse processo.  

Glat (2002) explica que: 
 

O nascimento de um filho especial, com características distintivas do padrão 

culturalmente reconhecido como ´normal` é bem significativo para o grupo familiar, 

pois tanto a família e o indivíduo especial precisarão a cada dia enfrentar seus 

medos, suas frustrações e suas limitações, além de uma série de situações 

geralmente acompanhadas de sentimentos e emoções dolorosas de caráter afetivo, 

temporal ou econômico. Estas famílias acabam sendo engendradas na falta de 

oportunidades, nas atividades preconceituosas e nos rótulos aos quais, tanto os 

indivíduos quanto os demais membros estão sujeitos nas suas relações 

extrafamiliares. (p.09). 

 

Segundo Glat, a família do deficiente muitas vezes nega ou rejeita o filho. Negar a 

deficiência, segundo ela, é não perceber as possibilidades, as habilidades e os limites do 

sujeito, prejudicando, assim, seu sucesso emocional, social e profissional. 
Inclusão é um processo para a construção de um novo tipo de comunidade, através de 

transformações, de toda dimensão, nos ambientes físicos e na mentalidade de toda população, 

e, portanto, também da própria pessoa que exija um cuidado especial. Além do mais, o 

processo de inclusão tem como aspecto importante o acesso de pessoas com deficiência ao 

mercado de trabalho, por proporcionar a elas condições para a satisfação de suas necessidades 

básicas, a valorização de si mesmas e o desenvolvimento de suas potencialidades (SASSAKI, 

2008).   

Entretanto, grande parte dos países apresenta uma legislação clara e coesa, 

assegurando os direitos de todos os cidadãos com igualdade e sem distinção, no entanto, são 

pouquíssimas sociedades que estão preparadas para praticar a inclusão social em sua 

totalidade, pois, pessoas com qualquer necessidade especial (grifo nosso) enfrentam barreiras 

para desempenhar algumas funções ou fazer alguma coisa e nem sempre as sociedades vão 

oferecer soluções adequadas (CAVALCANTE e NETO, 2001). 

A inclusão está ligada a todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro 

da sociedade. Mas os excluídos socialmente são também os que não possuem condições 
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financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade, além dos idosos, os negros e as 

pessoas com deficiências físicas ou cognitivas, como cadeirantes, deficientes visuais, 

auditivos e mentais. Existem as leis específicas para cada área, como a das cotas de vagas nas 

universidades, em relação aos negros, e as que tratam da inclusão de pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho (RIBEIRO e CARNEIRO, 2009). 

E é bom lembrar que as diferenças se fazem iguais quando essas pessoas são colocadas 

em um grupo que as aceitem e as respeitem, pois nos acrescentam valores morais e de respeito 

ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades 

diante da vida. 

Há muitos anos as pessoas com deficiência lutam para garantir o seu direito de viver 

com igualdade e dignidade dentro da sociedade. Apesar de toda sua luta, a discriminação 

devido à limitação física ou cognitiva, vem sendo um de seus maiores problemas. E essa 

dificuldade que a PcD enfrenta não acontece somente no aspecto profissional, mas também 

em âmbito educacional, pois muitas escolas não estão preparadas – física e culturalmente – 

para lidar com as diferenças. Os locais públicos não estão devidamente adaptados à PcD, e 

uma infinidade de outras situações que podem ser consideradas agravantes a esse processo de 

inclusão social. O próprio preconceito é mais um deles, quiçá o mais agravante (WERNECK, 

2003). 

Ethos (2002, p. 12) considera que:  
 

A inclusão no mercado de trabalho e de consumo é parte de um resgate maior: o da 

cidadania. As pessoas com deficiência passam a ter, além das suas necessidades 

especiais, desejos, vontades, necessidades de consumo que, quando confinadas em 

casa não existiam. Mais do que isso, descobrem que muitas atividades que 

realizavam isoladamente podem ser feitas em grupo. 

 

No entanto, desde a década de 1980, que marca o fim da idade industrial e o início da 

informação, o mundo no mercado de trabalho vem cada vez mais trazendo aspectos que 

possibilitam e facilitam a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pois a 

tecnologia vem se aperfeiçoando e possibilitando cada vez menos esforços físicos no processo 

de trabalho. Além disso, a lei Federal nº 8. 213, de 24 de julho de 1991, obriga empresas com 

100 ou mais empregadas a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com alguma deficiência. Na verdade os 

valores reais são:  
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 Uma empresa com até 200 funcionários deve ter em seu quadro 

2% de pessoas com deficiência (ou reabilitados pela Previdência Social); as 

empresas de 201 a 500 empregados, 3%; as empresas com 501 a 1.000 

empregados, 4%; e mais de 1.000 empregados, 5% (BRASIL, 1991). 

 

Considerando isso, esses dados têm como objetivo geral demonstrar às empresas e à 

sociedade que pessoas com deficiências podem chegar a metas e resultados como outras sem 

nenhum tipo de déficit ou mesmo prejuízo financeiro para a empresa que contrata, desde que 

a essas pessoas sejam oferecidos recursos técnicos e humanos. Além do mais, a realização 

deste trabalho tem como razão identificar os meios que as empresas utilizam a fim de incluir e 

facilitar o desempenho de pessoas com deficiência no trabalho. Mostrar que é necessário 

voltar uma parte das atenções da organização, principalmente do departamento responsável 

pelo gerenciamento de pessoas, o psicólogo, para procurar meios de incluir PcD no trabalho, 

sem que essas corram riscos de serem constrangidas (RIBEIRO e CARNEIRO, 2009).  

É muito comum que, quando se comenta acerca de incluir, o que se espera é que o 

cumprimento das seis etapas que compõe a Gestão de Pessoas que são: agregar, aplicar, 

manter, capacitar, monitorar e remunerar estrategicamente sejam aplicadas (CHIAVENATO, 

2005).  

 

2.2 – A pessoa com deficiência no mercado de trabalho 

 

Como já mencionamos acima, o processo de inclusão não é um tema atual, pelo 

contrário, já vem sendo debatido ao longo da história (GLAT, 1998). Porém, a preocupação 

da inserção da pessoa com deficiência no contexto do trabalho é um tema que começou a se 

estender para o meio organizacional somente a partir da aprovação de leis específicas que 

tentam assegurar esse direito a chamada Lei de Cotas (8.213/91, art. 93) que dispõe sobre a 

reserva de vagas para PcD.  

Como já dissemos anteriormente, algumas organizações estão incorporando pessoas 

com deficiência em seus quadros de funcionários simplesmente porque o Ministério Público 

do Trabalho (MPT), através de uma fiscalização rigorosa, está aplicando punições a quem não 

está cumprindo com a Lei. A cota de cada instituição ou corporação é determinada por um 

percentual aplicado ao número de funcionários, conforme foi mostrado acima (SCHWARZ; 

HABER, 2006). 
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Segundo Chiavenato (2006), o mercado de trabalho é constituído pelas ofertas de 

trabalho ou de emprego oferecidas pelas organizações, em determinada época. É basicamente 

definido pelas organizações e suas oportunidades de emprego. 
A disponibilidade de vagas no mercado varia de acordo com quantidade de empresas 

em determinado local, o período do ano e a oferta de mão-de-obra. O trabalho dignifica o 

indivíduo e permite sua participação no processo social.  

Em grande parte, a pessoa com deficiência fica restrita ao mercado informal, seja pela 

falta de escolaridade, ou seja, pela falta de preparo na estrutura e no psicológico das empresas, 

limitando-os a profissões socialmente desprestigiadas (GLAT, 2002).  

No Brasil, a Lei Federal n° 7853, de 24 de outubro de 1989, assegura os direitos 

básicos às pessoas com deficiência, afirmando em seu artigo 8º, constituir-se como crime 

punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa, quem:  

 
1. Recusar, suspender, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição 

de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, porque é deficiente; 

2. Impedir o acesso a qualquer cargo público porque é deficiente; 

3. Negar trabalho ou emprego, porque é deficiente; 

4. Recusar, retardar ou dificultar a internação hospitalar ou deixar de prestar 

assistência médico-hospitalar ou ambulatória, quando possível, à pessoa com 

deficiência; 

5. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de 

ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;  

6. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura 

da ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.  

 

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Nacional, 

i.Social e Catho realizada com 2.949 profissionais do setor apontou que 81% dos recrutadores 

contratam pessoas com deficiência para cumprir a lei. Apenas 4% declararam fazê-lo por 

acreditar no potencial e 12% o fazem independente de cota. Para Teresa Amaral, superintendente 

do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, este é um dos principais 

problemas da inclusão desses profissionais no mercado de trabalho no país (Portal G1, 2015). 
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Parece que as empresas, de diversas formas, estão buscando atender as necessidades 

não só da PcD, mas sim da sociedade em geral. Com relação ao comportamento das pessoas 

com necessidades especiais pode ser que em alguns casos após a contratação aconteça dele se 

preocupar em provar que é capaz de executar determinada tarefa ou de se esconder atrás da 

deficiência para justificar erros (MADER, 1997).  

Segundo Mader, a deficiência profissional está muito mais voltada para o 

Administrador do que para a pessoa com deficiência. Visto que, se o Administrador conhecer 

a capacitação profissional da pessoa com deficiência e alocar esse profissional no cargo cujo 

perfil respeite as suas limitações, certamente terá bons resultados. Isso vale também para as 

pessoas não-deficientes (MADER, 1997). 

Quanto mais as empresas são bem sucedidas em seus negócios, mais elas tendem a 

crescer, acarretando diversas consequências, tais como: mais capital, maior investimento nos 

recursos humanos, e em tecnologias, e consequentemente aumento do número de pessoas. 

Este último caracteriza-se como o mais importante, pois depende desses colaboradores para a 

criação, desenvolvimento e melhoramento de produtos, a atração e a satisfação de clientes, ou 

seja, eles são chave do sucesso da empresa na qual trabalham. Por conta disso as empresas 

precisam contratar funcionários cada vez mais qualificados e competentes de maneira a 

exercerem as funções atribuídas aos mesmos. Para isso, o recrutamento e a seleção são os dois 

fatores mais decisivos para uma contratação eficiente.  Entre os indivíduos e as empresas 

existe uma atração mútua, onde os primeiros buscam um crescimento profissional e pessoal, 

enquanto que as empresas buscam perfis que se enquadrem nos seus objetivos e contribuam 

para o aumento dos lucros. Sobre isso Chiavenato (2008, p.42) diz:  

 
Os indivíduos e as organizações estão engajados em um contínuo processo de atrair 

uns aos outros. Da mesma forma como os indivíduos atraem e selecionam as 

organizações, informando-se e formando opiniões a respeito delas, as organizações 

procuram atrair indivíduos e obter informações a respeito deles para decidir sobre o 

interesse de admiti-los ou não.  

 Antes do recrutamento, que é o primeiro passo, as empresas devem analisar, avaliar e 

classificar os cargos disponíveis, atribuindo aos mesmos salários conformes diversos fatores 

interno e externo. É este passo que dará sustentação e conteúdo ao recrutamento, pois é este o 

elo entre a organização e o mercado de trabalho (CHIAVENATO, 2010).    

A seleção de pessoas faz parte do processo de escolha de novos colaboradores para a 

organização, e, é o passo seguinte após o recrutamento. Enquanto este busca a maior 
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quantidade de candidatos a um cargo, a seleção procura afunilar a escolha de forma a 

encontrar o que melhor se adéqua a vaga. Segundo Chiavenato (2010 p. 115), “a seleção de 

pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas algumas pessoas possam 

ingressar na organização: aquelas que apresentem características desejadas pela organização”.  
 

2.3 – Recrutamento e seleção da pessoa com deficiência   

 

Ribeiro (2005) aponta que recrutamento tem como objetivo atrair candidatos com 

potencial adequado para uma determinada vaga. Sendo um recrutamento o conjunto de 

técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 

ocupar cargos dentro da empresa, onde seleção é a escolha da pessoa certa para o cargo certo, 

ou seja, a escolha, entre os candidatos recrutados, dos mais adequados aos cargos existentes, 

com o objetivo de manter ou aumentar, tanto a produtividade quanto os resultados. Uma 

entrevista bem planejada para selecionar candidatos pode se transformar em um instrumento 

bem eficiente numa organização. 

No processo de recrutamento e seleção de uma PcD há divergências de opiniões entre 

autores, como Carreira (1997), que defende o pressuposto de que o processo deve ser igual ao 

de uma pessoa considerada sem deficiência e autores como Nambu (2003) e o Instituto Ethos, 

que defendem que deve haver reestruturação tanto no procedimento como na organização, 

atendendo assim ao paradigma da inclusão.    

O primeiro passo, quando uma empresa deseja recrutar e selecionar pessoas – 

principalmente quando essas pessoas são deficientes – é analisar e prever alguns fatores 

como: quantas pessoas devem ser contratadas, quais habilidades são necessárias e como 

devem ser recrutadas, além de decidir a natureza das vagas e as qualificações necessárias para 

preenchê-las. Esse planejamento do emprego ajudará a identificar o número e o tipo de 

trabalhadores que serão necessários, assim como proposto por Araújo (2006) e Milkovich e 

Boudreau (2000) em uma etapa “comum”.  

Carreira (1997), um dos autores que defendem um processo único, propõe que, além 

da análise e previsão de fatores citados, para que se possa contratar uma PcD é necessário 

considerar o sistema de saúde, de educação, transporte e tecnológico, pois são fatores que 

interferem com maior ou menor intensidade na colocação dessas pessoas no mercado e que 
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não são responsabilidade exclusiva da empresa. Mattos1, citado por Garçon (2007), alega que 

não basta inserir o deficiente, como exige a Lei. Essas pessoas precisam de educação, 

capacitação, transporte, infraestrutura para circular e atendimento médico especializado, o que 

não é tarefa única da empresa privada, mas também responsabilidade do governo.  

Carreira (1997) aponta, ainda que, assim como em qualquer outro mecanismo de 

recrutamento e seleção, a descrição especifica do cargo pode influenciar a contratação de uma 

pessoa. Na visão do autor, se o recrutador não conhecer o perfil do cargo nem a formação 

profissional do candidato com deficiência, poderá cometer erros na admissão desse 

profissional, alocando-o em funções que o tornem incapaz de realizar o trabalho.  

Um outro fator que influencia o processo de recrutamento e seleção da PcD, e que 

deve ser discutido antes que ele se inicie, é a estrutura física da empresa. A Norma Brasileira 

9050 (ABNT, 2004) estabelece que para que haja inclusão é necessária a adaptação do local 

de trabalho, permitindo a acessibilidade e conforto a essas pessoas.  

A adaptação do local de trabalho não deve ser somente da estrutura física. O Instituto 

Ethos (2002) aconselha a empresa a sensibilizar seus funcionários, procurando estabelecer 

integração por meio de conversas em grupo, palestras e depoimentos de pessoas que 

trabalham com deficientes e da própria pessoa deficiente. Essa atitude irá estimular o respeito 

à diferença, esclarecer as dúvidas quanto ao tratamento à PcD e ajudar no processo de 

inclusão. Carvalho-Freitas (2007) constatou em suas pesquisas que quanto mais alto o nível 

de sensibilização da empresa, menor será a diferença na relação de força entre as pessoas com 

e sem deficiência.  

Após adaptar a empresa aos novos funcionários, é necessário discutir o processo de 

recrutamento e seleção em si. Carreira (1997) ressalta que um dos problemas no recrutamento 

da PcD é a dificuldade de se encontrarem essas pessoas habilitadas, no mercado de trabalho. 

Comparando a dificuldade de se encontrar uma pessoa não-deficiente para determinado cargo 

com o fato de encontrar uma PcD para o mesmo cargo, a última é significativamente maior. 

Isso ocorre porque os empresários, e principalmente os administradores de Recursos 

Humanos, não sabem onde nem como (grifo nosso) encontrá-las. Apesar de que hoje já 

existem algumas agências de emprego especializadas e até com banco de vagas.  

Rodrigues (2007) afirma que os Departamentos de RH não estão totalmente 

preparados para a questão e, além da falta de preparo, ainda há também a questão do 

                                                        
1 ELIANA PINHEIRO BELFORT MATTOS, coordenadora do Comitê de Responsabilidade Social da Federação das 
Indústrias de São Paulo. 
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preconceito, ou seja, a ideia de que a pessoa com deficiência não conseguirá realizar as tarefas 

a ela delegadas com total eficiência.  

Silva2, citado por Garçon (2007), acredita que uma boa forma de se contornarem as 

dificuldades que envolvem o recrutamento e seleção de PcD é contratar essas pessoas para 

trabalhar nos programas de diversidade e recrutamento de deficientes, pois quem vive o 

problema sabe onde buscar profissionais e as dificuldades que serão enfrentadas.  

Para que um processo de recrutamento seja eficaz, Araújo (2006) sugere que o 

recrutamento seja de comunicação bilateral. Considera-se que os candidatos desejam 

informações precisas sobre como será trabalhar na empresa e, por outro lado, a empresa 

deseja saber que tipo de empregado será o candidato, caso seja contratado. No caso da PcD, a 

comunicação bilateral é extremamente importante, pois é por meio dela que essa se sentirá 

segura para aceitar as funções a ela oferecidas.                                   

Apesar de haver maior número de fatores que influenciam a contratação de uma PcD, 

o recrutamento deve ser o mesmo adotado para as pessoas não-deficientes, pois a eficiência 

do procedimento vai depender da seleção de veículos adequados de comunicação para 

divulgação por parte das empresas (CARREIRA, 1997).  

Carreira (1997) acrescenta que não é obrigação da empresa procurar a PcD para 

recrutar, mas sim a PcD procurar a empresa que está oferecendo a vaga, à semelhança das 

pessoas não-deficientes.  

A opinião de Carreira (1997) não contempla a visão socialmente responsável que a 

empresa venha a ter, pois se a mesma reconhece a necessidade de um espaço de trabalho cada 

vez mais inclusivo, passa a ser obrigação a adoção de procedimentos e apoios especiais para a 

concretização do ato.  

 Além disso, algumas das técnicas citadas anteriormente para recrutar pessoas sem-

deficiência podem ser ineficazes no caso de pessoas com deficiência. Ao contrário do que 

expõe Carreira (1997), o número de deficientes físicos que entra em contato com as empresas 

que estão em processo de recrutamento é mínimo (IEA, 2006).   

Uma das técnicas de recrutamento muito utilizadas por empresas que desejam 

contratar pessoas com deficiência é a terceirização do serviço (ETHOS, 2002).  

Algumas organizações e entidades fornecem consultoria auxiliando e orientando as 

empresas no processo de recrutamento e seleção. Na maioria dos casos, essas entidades são o 

primeiro ponto de contato dessas pessoas com o mercado de trabalho (IEA, 2006).  

                                                        
2 TEREZA CRISTINA DA SILVA, contratada da NOVARTIS para trabalhar no programa de inclusão da companhia. 
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Além disso, Nambu (2003) comenta que as organizações que pretendem recrutar uma 

PcD, por si próprias, têm que buscá-las em instituições como Sistema Nacional de Emprego 

(SINE), ONGs, sites, agências de emprego e núcleos regionais de informações sobre a 

deficiência do Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência.   

Rodrigues (2007) descreve que, diante dos problemas apresentados pelas empresas 

para a contratação de PcD, entidades ligadas à defesa dessa parcela, criaram mecanismos que 

de algum modo possam minimizar as dificuldades de inserção dessas pessoas no mercado de 

trabalho. Como exemplo, podem-se citar cadastros de empregos e cursos de capacitação para 

pessoas com deficiência, todos dois sem custos tanto para as empresas como para as pessoas 

com deficiência.  

No processo de seleção de uma PcD, assim como em um processo de seleção de uma 

pessoa sem deficiência, é necessária a análise satisfatória dos cargos para os quais a empresa 

pretende contratar, pois é a partir dela que se fará possível a alocação correta da PcD. 

A inclusão de pessoas com deficiência no quadro das organizações, mais do que 

cumprir a cota estabelecida por uma lei, é uma atitude de cidadania e responsabilidade perante 

a sociedade. Envolve muitas variáveis, desde vencer obstáculos arquitetônicos, em que são 

necessárias adaptações do local e das ferramentas de trabalho, até vencer barreiras atitudinais 

de uma sociedade com uma cultura de exclusão. Felizmente, a cada dia, mais empresas estão 

engajadas não apenas no cumprimento da cota estabelecida de contratação de PcD. A maioria 

delas está buscando soluções para lidar com a complexidade que a inclusão significa, 

incrementando ações para gerar ambientes em que todos possam crescer com essa 

convivência (ETHOS, 2002). 

O processo seletivo inclui uma série de particularidades que precisam ser levadas em 

conta. Além de compatibilizar competências e necessidades dos candidatos, identificadas nas 

avaliações e testes psicológicos, são precisos laudos médicos que comprovem a inclusão do 

indivíduo na Lei de Cotas (grifo nosso). Investimentos na capacitação profissional e 

realização de programas para sensibilização da equipe que irá atuar com o novo colega são 

importantes para garantir o sucesso da inclusão. É fundamental considerar as competências e 

habilidades do profissional ao invés de focar unicamente nas suas limitações. Há que se ter o 

cuidado para que a deficiência do candidato não se transforme em entrave para a contratação. 

Com certeza cada pessoa tem muito a contribuir com a empresa (MADER, 1997).  
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A instituição que respeitar os requisitos da acessibilidade estará garantindo um 

ambiente corporativo inclusivo, menos obstruído por barreiras arquitetônicas As regras são 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, na NBR 9050, de 2004.  

Os gestores devem ter consciência que possuir uma deficiência não faz de um cidadão 

melhor ou pior do que um sem deficiência. Este pensamento é extremamente preconceituoso. 

Portanto, a ideia de que todo profissional com deficiência é incapaz é tão preconceituosa 

quanto a de que todo deficiente é completamente competente. As duas formas de pensar são 

equivocadas, já que ao se estereotipar um grupo, corre-se o risco de sobrecarregá-lo. Deste 

modo, as empresas que não estão preparadas para receber esses colaboradores ficam 

frustradas com o resultado, o que termina bloqueando novas contratações ou reduzindo-as 

apenas às Cotas obrigatórias por Lei (CARVALHO-FREITAS, 2007).  

Devemos trabalhar para uma realidade que supere as diferenças sociais, entre o direito 

de viver e o direito de dignidade, para que possa ser abandonada a ideia de um sujeito movido 

de carência e possamos criar possibilidades para que nasçam novas potencialidades 

(SAWAIA, 2004). 
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3. A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

 

Nesse terceiro capítulo finalizaremos o trabalho apontando a atuação do psicólogo 

dentro de uma empresa e do papel desse profissional e sua contribuição no processo de 

inclusão da PcD no mercado de trabalho. 

Só para lembrar sobre a tônica do nosso trabalho, no Brasil, além da ratificação da 

Convenção Internacional 159, ocorrida em 1989 por força da Lei nº 7.853, que dá as diretrizes 

e institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, instituiu-se 

também uma legislação, a princípio polêmica, mas com fundamentos morais e sociais 

elogiáveis, que define cotas para o provimento de vagas no mercado de trabalho às pessoas 

com deficiência: trata-se da Lei no 8.213, de 1991 e regulamentada em 1999, popularmente 

chamada de Lei de Cotas (grifo nosso). A referida Lei, que expressa em seu artigo 93 a 

essência de sua intenção, representa um importante passo no sentido de balizar critérios e dar 

orientações sobre o processo de inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho 

brasileiro. Mas ainda hoje vem sendo objeto de muita discussão no cenário político, social e 

científico, e fonte de desdobramentos que alcançam níveis extremamente complexos, com os 

quais as organizações de trabalho, as instituições de apoio e formação para o trabalho de 

pessoas com deficiência, o governo, as ciências e, em especial, a Psicologia Organizacional e 

do Trabalho, terão que lidar.  

Por motivos já citados nesse trabalho, vale pensar no exposto por Correr (2010, p. 36):  
 

A pessoa com deficiência, sempre desconsiderada, quando se tratava de trabalhar, 

agora se transforma em um problema a ser resolvido. Quando pensamos na inserção 

da pessoa com deficiência, a ambiguidade toma conta dos atores envolvidos na 

trama das relações de trabalho. 

 

3.1 – A atuação do psicólogo nas organizações 

 

Embora haja, ainda hoje, uma concentração elevada dos psicólogos que atuam na área 

organizacional em atividades de recrutamento e seleção, como afirma Neri, ao longo do 

tempo, os psicólogos abriram espaços, muito mais em função da sua competência pessoal do 

que a partir dos critérios legais e profissionais, já que, a "rigor a única atividade privativa do 

psicólogo do trabalho é a aplicação e avaliação de testes psicológicos" (NERI, s.n.d.).  

Nas palavras de Zanelli e Bastos (2004, p. 490), 
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a tarefa central ou a missão da Psicologia Organizacional e do Trabalho pode ser 

resumida em explorar, analisar e compreender como interagem as múltiplas 

dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e das organizações, em 

um mundo crescentemente complexo e em transformação. Tem a finalidade de 

construir estratégias e procedimentos que possam promover, preservar e restabelecer 

a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. 

 

A ampliação do leque de atuação do psicólogo nas organizações é também produto de 

mudanças ocorridas no âmbito das organizações cuja crescente complexidade gerou 

mudanças no trato com os aspectos dos recursos humanos. Como afirma Mendonça, exercer 

apenas admissões, pagamentos, demissões e registros de caráter legal foi uma fase pioneira, 

tais atividades expandiram-se para funções mais amplas, inclusive, desenvolvimento e 

pesquisa (MENDONÇA, 1982).  

Schein descreve como, de um contato inicial apenas com o processo de seleção, o 

psicólogo foi se envolvendo com outros problemas organizacionais que culminaram no trato 

da pesquisa na organização como um todo. Atualmente o que está colocado como tarefa para 

o psicólogo organizacional é que trate dos problemas com que se ocupou tradicionalmente 

interrelacionando-os e vinculando-os ao sistema social da organização; que trate, ainda, de 

novas questões oriundas do conhecimento das características sistêmicas das organizações. 

Houve, assim, um deslocamento da preocupação centrada nos indivíduos para o sistema e seu 

desenvolvimento (SCHEIN, 1982).  

O impacto das concepções sociológicas e antropológicas, o desenvolvimento da 

psicologia social, o avanço das ciências físicas e biológicas com as noções de 

multicausalidade, forças auto-reguladoras e circuito de feedback, além de mudanças 

tecnológicas e nas interações dos fatores humanos e tecnológicos nas organizações, são 

fatores levantados pelo mesmo autor para explicar as alterações observadas nesta área da 

Psicologia (SCHEIN, 1982).  

 (…) já é tempo da psicologia vir a contribuir no sentido de conhecer modos de 

pensar, apreciar e agir dos sujeitos acerca de temas emergentes da 

contemporaneidade, ao tomar contextos referentes ao mundo de trabalho que passa 

por reestruturações e renovações tecnológicas e sobre ele repousar um olhar que se 

caracterize ao mesmo tempo, crítico e criativo (GRISCI, 1999 p.2). 
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Vale dizer que a Psicologia, seja em qualquer campo de atuação, lida com o ser 

humano, sua individualidade e subjetividade e também seu contexto histórico. Devido a isso, 

o psicólogo do trabalho não pode deixar de lado a variabilidade humana. Para Azevedo; Cruz 

(2006, p.95) são vários os aspectos que diferenciam os indivíduos, “as principais 

características que os tornam seres únicos dizem respeito às variáveis físicas, aos padrões 

emocionais, aos estilos cognitivos e aos níveis de representação do conhecimento e dos graus 

de qualificações.” 
O fato de lidar com o comportamento humano — tanto na sua dimensão individual 

quanto social — pode-se dizer que, em primeiro lugar, o psicólogo está credenciado ao 

manejo de métodos e técnicas de investigação dos problemas psicossociais inevitáveis em 

quaisquer contextos de trabalho, incluindo o da inclusão da pessoa com deficiência. Em 

segundo lugar cabe ao psicólogo descrever exatamente o trabalho voltado para a compreensão 

dos problemas humanos e sociais no âmbito das organizações (a exemplo de conflitos 

intergrupais, liderança, competição, motivação, satisfação, absenteísmo, etc.), tanto ao nível 

de grupos quanto sistêmico. À medida que o adequado atendimento das necessidades 

psicossociais do trabalhador se torne um imperativo para as organizações, essa função do 

psicólogo provavelmente ganhará mais relevo e importância, principalmente se estivermos 

falando de incluir PcD num ambiente regular de trabalho (LANE e CODO, 1985).  

Cabe ao psicólogo organizacional a análise ocupacional, análise de função ou tantos 

outros nomes que recebe tal atividade como treinamento, avaliação de desempenho, 

elaboração de planos de cargos e salários, reforma administrativa, planejamento ambiental, 

saúde ocupacional, etc.; além disso, torna-se instrumento específico de outras funções do 

psicólogo (ex: análise ocupacional, análise comportamental de tarefas, análise profissional 

gráfica, análise de função, etc.) (GALVÃO, 1982). 

Vale ressaltar nesse momento que alguns grandes obstáculos para a inserção e 

manutenção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho aparece desde o momento 

inicial, por isso o trabalho do psicólogo dentro das organizações é tão importante no momento 

do recrutamento e seleção. São eles: a carência de qualificação profissional, a carência dos 

sistemas de habilitação e reabilitação, a carência de cadastro de pessoas com deficiência 

capacitadas ao trabalho. Cavalcante e Neto (2001) incluem mais um fator: a falta de estímulos 

econômicos que facilitem a sua contratação pelas empresas.  

O sistema educacional brasileiro é falho na formação básica e principalmente na 

técnica. Este panorama se agrava quando se refere à pessoa com deficiência. Um quantitativo 
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muito baixo de pessoas com deficiência consegue chegar ao ensino superior, não devido a sua 

incapacidade intelectual, mas por falta de uma educação de qualidade, que não tem uma 

estrutura inclusiva (MARQUES, 1991).  

Os sistemas de habilitação e reabilitação ainda são deficitários em quantidade e 

algumas vezes em qualidade, estando distantes da demanda do mercado atual. Por exemplo, 

muitas vezes, por falta de recursos financeiros, as instituições de capacitação profissional não 

atualizam seu maquinário, por isso seus egressos não ficam atualizados e preparados para 

atender as exigências do mercado atual. Em muitos casos, o paradigma utilizado ainda é o 

modelo fordista de treinamento de ações específicas, especializado em tarefas, e não baseado 

na autonomia, na criatividade, na flexibilidade condizentes com o paradigma da complexidade 

atual (ABREU, J. C., 2007).  
Dentro das atribuições do psicólogo também está a valorização e assistência 

psicossocial do trabalhador. Essas funções exploram, em parte, o fato do psicólogo também 

ser um profissional que atue na área de saúde e um especialista em relações sociais podendo, 

nestes dois planos, desenvolver ações que contribuam para preservar a saúde (física e mental), 

o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis e intergrupais propícias à consecução 

dos fins organizacionais (LANE e CODO, 1985).  

Por fim, vale ressaltar que o psicólogo do trabalho tem um importante papel a cumprir, 

pois, analisando o trabalho é que se permite compreender como os trabalhadores enfrentam as 

variações das situações no dia a dia e, a partir disso, torna-se possível entender o contexto 

vivido por cada trabalhador. Esse enfrentamento, segundo Azevedo; Cruz (2006, p.95), é  

 
influenciado pela diversidade individual, em relação a estatura e gênero, e pela 

diversidade intra-individual, referente às alterações do estado de cada um quanto aos 

efeitos dos ritmos biológicos, fadiga ligada aos acontecimentos do dia, fadiga 

acumulada entre feriados e efeitos do envelhecimento (AZEVEDO; CRUZ, 2006, 

p.95) 

  

Por isso, o psicólogo deve levar em consideração as idiossincrasias dos trabalhadores, 

ou seja, cada indivíduo é um ser único e especial, com suas limitações e potencialidades e 

essas características “necessitam ser cuidadosamente ponderadas na análise do trabalho.” 

(AZEVEDO; CRUZ, 2006, p. 95). 
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3.2 – A contribuição do psicólogo organizacional para a inclusão da PcD 

 

Para que o psicólogo possa exercer seu trabalho dentro de uma organização, ele 

precisa conhecer o modelo institucional da empresa, para posteriormente criar estratégias de 

trabalho, que tragam lucro e desenvolvimento para a mesma. Esse profissional atua como um 

facilitador dentro da organização, conscientizando e sensibilizando os colaboradores sobre os 

diferentes grupos que ali existem, inclusive a PcD, levando em consideração a saúde e a 

subjetividade dos indivíduos (AZEVEDO; CRUZ, 2006). 

As condições de vida do trabalhador e seu contexto histórico e familiar podem 

influenciar nas suas atividades laborais, e com isso, contribuir para que seu desempenho 

profissional seja satisfatório, ou não. Para uma boa intervenção, é preciso que o psicólogo 

conheça as variáveis e os reguladores que os trabalhadores utilizam para lidar com as 

diferenças existentes entre o que lhes é indicado a fazer e o que eles realmente fazem. Assim, 

o psicólogo terá pistas para conseguir fazer uma elaboração de suas estratégias de intervenção 

e identificar as principais variáveis presentes nas exigências da tarefa e suas prováveis 

consequências para o trabalhador (AZEVEDO; CRUZ, 2006). 

Araujo e Schmidt (2006) afirmam que a inclusão é um processo no qual a sociedade se 

adapta para permitir a participação das pessoas em todos os seus setores, inclusive daquelas 

pessoas com necessidades especiais, e essas, por sua vez, se preparam para assumir seus 

papeis na sociedade. Nota-se que o acesso ao mercado de trabalho é um dos aspectos do 

processo de inclusão; importante por proporcionar às pessoas condições para a satisfação de 

suas necessidades básicas, sua valorização e o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Desconstruir a imagem do indivíduo deficiente como incapaz, improdutivo, lento, 

desprovido de qualidades e oneroso, e criar o conceito de um indivíduo capaz, produtivo, 

dotado de qualificação profissional é um trabalho árduo e lento, que deve ser compreendido 

como um compromisso social de diversas áreas, quando se pensa em promover condições 

mais igualitárias para o desenvolvimento humano e consequentemente criar condições para 

que o contexto o qualifique, favorecendo o estabelecimento de interações sociais entre pares 

não análogos, a saber: pessoas com e sem deficiência (NERI, 2003; PASTORE, 2002). 
O Censo de 2010, divulgado em 29 de dezembro de 2012 pelo IBGE aponta que 45,6 

milhões de pessoas declararam ter ao menos um tipo de deficiência, o que corresponde a 

23,9% da população brasileira. A maior parte delas vive em áreas urbanas – 38.473.702, ante 

7.132.347 nas áreas rurais. E mostra ainda que são muitas as desigualdades em relação aos 
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que não têm deficiência. A deficiência visual foi a mais apontada, atinge 18,8% da população. 

Em seguida vêm as deficiências motora (7%), auditiva (5,1%) e mental ou intelectual 

(1,4%)... (BRASIL, 2012). 

A taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais entre as que têm deficiência é 

de 81,7% – mais baixa do que a observada na população total na mesma faixa etária, que é de 

90,6%. A Região Nordeste tem a menor taxa de alfabetização entre os que declararam alguma 

deficiência – 69,7%. E também a maior diferença em comparação com a taxa da população 

total 81,4% (BRASIL, 2012). 

O Censo 2010 mostra ainda que há diferença significativa no nível de escolaridade 

entre pessoas com deficiência e a população geral – 61,1% da população com 15 anos ou mais 

com deficiência não têm instrução ou tem apenas o fundamental incompleto. Esse porcentual 

cai 38,2% para as pessoas sem deficiência (BRASIL, 2012). 

No mercado de trabalho também há diferenças importantes. Dos 44 milhões de 

deficientes que estão em idade ativa, 53,8% estão desocupados ou fora do mercado de 

trabalho. A população ocupada com pelo menos uma das deficiências investigadas 

representava 23,6% (20,3 milhões) do total de ocupados (86,3 milhões) - 40,2% tinham a 

carteira de trabalho assinada; na população geral, esse índice é de 49,2% (BRASIL, 2012). 

O percentual de trabalhadores com deficiência que trabalha por conta própria (27,4%) 

e sem carteira assinada (22,5%) também é maior do que o registrado no total da população, de 

20,8% e 20,6%, respectivamente (BRASIL, 2012). 

As pessoas com deficiência ainda não circulam nas ruas tão livremente como 

poderiam se houvesse infraestrutura para isso, nem em todas as escolas regulares, nem em 

locais de lazer e cultura e muito menos têm grandes acessos ao trabalho (BRASIL, 2012).  

Certo é que a história de oferta de profissionalização para pessoas com deficiência 

passou por diversas fases ao longo dos tempos. De acordo com Sassaki (1997), podem-se 

identificar diferentes momentos nos procedimentos de profissionalização adotados pela 

sociedade e direcionadas à PcD, como por exemplo, a fase de exclusão social, de segregação 

institucional, da integração e da inclusão social. 

Segundo Abranches (2000), aproximadamente desde 1990 é crescente a pressão social 

no sentido de que os direitos humanos das pessoas com deficiência sejam respeitados dando 

cumprimento, entre outras coisas, à oferta de serviços de educação regular, reabilitação, 

saúde, transporte, emprego digno, etc. 
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Progressivamente, a exclusão e a segregação de pessoas com deficiência (PcD) 

cederam espaço à ideia de integração e, atualmente, à de inclusão social. Nesse novo cenário, 

a capacidade laborativa desse grupo começa a ser considerada. O enfoque caminha do modelo 

médico, em que a deficiência é considerada uma doença e a pessoa deficiente deve ser 

cuidada como um dependente, para o modelo social (CARVALHO-FREITAS, 2005), 

situação em que se prioriza o olhar sobre a contribuição que a pessoa pode dar à sociedade, a 

qual será, por sua vez, corresponsável por seu desenvolvimento. 

Na fase de integração, diversas modalidades de trabalho eram oferecidas às pessoas 

com deficiência – o trabalho plenamente integrado, no qual essas trabalhavam em setores de 

empresas públicas ou privadas sem que houvesse qualquer reestruturação ambiental ou 

cultural da própria empresa para receber tais funcionários; trabalho integrado, no qual as 

empresas se dispunham a fazer pequenas alterações em seu espaço físico ou nos postos de 

trabalho para favorecer a colocação desses funcionários; e o trabalho semi-integrado, em que 

eles trabalhavam em setores exclusivos das empresas, portanto segregativos, com ou sem 

alterações (SASSAKI, 1997). 

Essas formas de integração favorecem que os funcionários com necessidades especiais 

tenham dificuldade em se envolver em programas de treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos, seja por dificuldades de acesso, seja por falta de integração social real com 

os demais participantes da empresa (SASSAKI, 1997). 

Na fase da inclusão, o que se pretende é que empregadores, instituições formadoras e 

as pessoas com deficiência enfrentem juntas os desafios da qualificação, da produtividade e 

da competitividade. No Brasil, a profissionalização dessas pessoas tem sido oferecida, 

prioritariamente, por instituições especializadas, por centros de reabilitação e por associações 

de pessoas deficientes. As modalidades de profissionalização oferecidas vão desde o 

treinamento para a colocação em emprego competitivo até o programa de emprego apoiado, 

passando por alternativas como o trabalho protegido (oficinas) ou programas de pré-

profissionalização (SASSAKI, 1997). 

A literatura do início do século XXI tem se mostrado favorável a programas de 

emprego apoiado, como forma viável de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, apesar de ainda ser uma modalidade pouco difundida entre as agências 

profissionalizantes (RAGAZZI, 2001; ARANHA, 2003). 

Segundo Sassaki (2000), desde a Carta para o Terceiro Milênio, proclamada em 1999, 

a meta de todas as nações é de evoluírem para sociedades que protejam os direitos das pessoas 
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com deficiência mediante o apoio ao pleno empedramento e inclusão delas em todos os 

aspectos da vida. 

No entanto, essa meta depara-se com alguns problemas, como por exemplo, da 

educação e da empregabilidade, em que se destaca o preparo profissional inadequado dos 

usuários de instituições especializadas e o despreparo atitudinal, arquitetônico e programático 

das empresas para receber trabalhadores com deficiência (SASSAKI, 2000). 

Conforme Sassaki (2000), para uma efetiva educação profissional e colocação no 

mercado é preciso educar a sociedade para que ela adote a visão inclusivista na elaboração e 

prática das políticas públicas em torno dos direitos e necessidades de todos os segmentos 

populacionais. Assim é preciso estar atento para não perpetuar, nas novas políticas públicas, 

certas práticas geradas sob o paradigma da integração social, tais como: criação de 

subsistemas separados para pessoas com deficiência (escolas especiais, classes especiais, 

brinquedos separados em parques de diversões etc.). Tais práticas são segregativas, 

discriminatórias e reforçadoras de estigmas, entre outros aspectos negativos.   

O acesso à educação representa, sem dúvida, uma das principais iniciativas para a 

inclusão e um grande desafio a ser superado. Desafio porque, no Brasil, as PcDs sempre 

estiveram em posição de desvantagem em relação ao restante da população, já que as 

oportunidades educacionais ainda estão relacionadas à igualdade social e à renda. 

Adicionalmente, existem outras barreiras, como dificuldades de acessibilidade, severidade da 

deficiência, protecionismo da família, além dos aspectos de preconceito, discriminação e 

estigma, que fazem parte do cotidiano dessas pessoas e podem influenciar o interesse e a 

disposição para a escolarização (SASSAKI, 2006). 

É preciso uma mudança de atitude que envolva a pessoa com deficiência, sua família, 

a instituição especializada e a comunidade, em especial o mercado de trabalho. E nesse lugar 

privilegiado ação é que surge o papel do psicólogo (AZEVEDO; CRUZ, 2006). 

A atualização das políticas públicas, assim como a elaboração de novas políticas 

públicas, deve passar, portanto, pelo prisma da inclusão social a fim de que possamos ter a 

garantia de que estamos no rumo certo diante das novas tendências mundiais no 

enfrentamento dos desafios da diversidade humana e das diferenças individuais em todos os 

campos de atividade humana. Também é importante que a sociedade, em especial as 

empresas, mude em termos de filosofia de contratação das pessoas deficientes; com a 

implementação de programas de prontidão simultânea (grifo nosso) para empregar pessoas 

com deficiência e das pessoas com deficiência para desenvolver sua empregabilidade; 
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implementação de sistemas nacional e estaduais de educação profissional e colocação no 

mercado de trabalho; as escolas comuns e as escolas especiais devem tornar-se cada vez mais 

inclusivas. Por fim, o autor enfatiza a atualização das instituições especializadas em termos de 

filosofia de atendimento a pessoas com deficiência, oferecendo programas e serviços 

condizentes com o atual movimento de empoderamento e vida independente (SASSAKI, 

2000). 

A psicologia em geral, em especial a psicologia organizacional, tem, como um de seus 

papeis, a importância de favorecer a inclusão, orientando e formando profissionais dessa área 

com ênfase no ser humano, para permitir uma maior conscientização popular e acadêmica 

sobre esta temática, realçando o significado do trabalho na vida do homem, como espaço de 

realização pessoal e de formação de identidade, e o risco à saúde física e psíquica do 

trabalhador advindo da não-concretização destas vivências positivas (GRISCI, 1999). 
 

O homem não é uma máquina. O homem tem emoções, sentimentos e 

necessidades que, muitas vezes, fogem à sua vontade. Cabe ao administrador e o 

psicólogo conhecer este ser cada vez mais para visualizá-lo em suas plenas 

potencialidades, seja ele portador de necessidades especiais ou não (GRISCI, 1999 

p. 2). 

 

Vale ressaltar que, deve-se também considerar a subjetividade humana como uma 

experiência ativa de sujeitos livres, que expressa a singularidade de cada um dentro da 

comunidade, e permitir que possamos compreender que essas singularidades estão em busca 

do fortalecimento das diferenças e das singularidades diversas e não do bem da igualdade. 

Portanto o psicólogo deve ajudar as pessoas com deficiência, a reduzir as barreiras existentes 

no ambiente de trabalho, buscando desenvolver projetos de integração entre todos os 

colaboradores, podendo assim estreitar os laços entre essas pessoas, tirando o foco da 

dificuldade e mostrando as potencialidades destas pessoas (SAWAIA, 2004). 
Com toda essa reflexão sabemos que o psicólogo do trabalho tem um longo caminho a 

percorrer, seja atuando como consultor, selecionando e recrutando pessoas, seja lidando com 

técnicas grupais nas organizações ou fazendo intervenções individuais. Seja qual for sua área 

de atuação, lida com a diversidade humana, independente de raça, cor, gênero ou deficiência. 

O psicólogo tem o papel de representar e levantar a bandeira da inclusão, contribuindo para a 

quebra das barreiras do preconceito e da exclusão, nos diversos âmbitos da sociedade, não 

somente dentro das organizações (AZEVEDO; CRUZ, 2006). 
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Portanto, incluir é reconstruir nossa subjetividade para termos as ferramentas que 

permitam a sobrevivência, a solidariedade e o convívio com as diferenças. Só assim 

poderemos sustentar os quatro pilares da educação que fundamentarão o novo milênio: 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a conhecer e para isso o 

psicólogo dentro das instituições pode contribuir muito (MARTINS, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a apresentação do trabalho em questão, que teve como principal objetivo expor a 

dificuldade da aplicação da inclusão social, que vai para além de uma simples inserção no 

mercado de trabalho, mesmo sendo esta aparada por Lei, mas que esse amparo, por si só, não 

garante a dignidade à pessoa com deficiência, pois na grande maioria das vezes ela só está 

ocupando uma vaga pela obrigatoriedade da Lei e, portanto, o medo da penalidade, caso não 

cumpram as normas previstas nessa Lei. E é daí que pensamos na importância de mostrar a 

atuação do psicólogo dentro da empresa, propondo algo mais que uma conscientização dos 

empregadores, mas a possibilidade de uma inclusão social de fato das pessoas com deficiência 

dentro dessas organizações. Contribuindo para que haja reflexões mais profundas, além de 

uma sensibilização entre os gestores no ato da contratação da PcD. Mas que fique claro que 

não é só em termos de acessibilidade estrutural da empresa, mas da própria dignidade 

humana, com planos de carreira, cursos de capacitação profissional, etc. Isso é possível 

havendo o estreitamento desses laços entre o empregador e o empregado, o que pode 

promover o sucesso de ambos, pois todo o investidor tem retorno com um funcionário 

qualificado e capaz, mesmo que este tenha limitação física ou cognitiva. Nota-se que muitas 

empresas não querem se dar o trabalho de incluir em seu quadro funcional pessoas com 

deficiência, além das cotas, por não ter um incentivo maior do governo 

É certo que a educação inclusiva tem que estar alinhada com o mercado formal de 

trabalho destinado a estas pessoas. Através de programas incentivadores e profissionalizações, 

para que as mesmas sejam inseridas de forma digna e ultrapassem suas limitações, alcançando 

seus próprios objetivos. 

O preconceito e a discriminação ainda são os maiores obstáculos a serem enfrentados 

pelas pessoas com deficiência, mas com pequenos atos podemos contribuir para um mundo 

melhor e sem segregação!  

A atual realidade do mercado de trabalho mostra-se cruel com toda a sociedade e a 

dificuldade ainda é maior quando o desempregado é uma pessoa com deficiência. Mesmo 

com a Lei de Cotas, há muitas barreiras a serem rompidas, desde as atitudinais às 

arquitetônicas. Uma outra questão problemática refere-se à capacitação voltada para a 

exigência e necessidade do mercado de trabalho das pessoas com deficiência. 

Como dissemos nesse trabalho, constatamos que além da falta de qualificação de 

muitas pessoas com deficiência, existe também a dificuldade da organização de enfrentar a 
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diferença. Poderíamos dizer que há uma co-responsabilidade entre a pessoa com deficiência e 

a empresa para o sucesso do processo inclusivo, visto que o primeiro deve buscar o 

aprimoramento de sua qualificação e o segundo, romper com os estereótipos e a posição 

assistencialista, valorizando a pessoa acima de sua condição. 

Atualmente o ingresso no mercado de trabalho vem se tornando um problema a ser 

enfrentado em nossa sociedade, pois o campo de trabalho no Brasil, diríamos que no mundo, 

está cada vez menos favorável e mais competitivo, isso se torna claro nas concorrências nos 

processos seletivos e nos concursos públicos. 

Se essa dificuldade vem sendo enfrentada por pessoas com altas capacitações, 

imaginem a dificuldade enfrentada por pessoas que se submetem as mesmas regras, mas com 

uma certa “desvantagem”: a falta de qualificação associada à deficiência, conceito este, que 

muitas vezes é confundido com incapacidade. Sassaki (2005) destaca a importância de 

diferenciar o termo deficiência do termo incapacidade, (grifo nosso) explicando que 

incapacidade denota um sentido negativo do funcionamento desta pessoa. Segundo o 

documento promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego “A Inclusão das Pessoas com 

Deficiência no Mercado de Trabalho” (BRASIL, 2007), incapacidade define-se por:  
 

[...] uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu 

bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida (Decreto nº 

3.298/99, art. 3º, III). 

 

Mas, ainda é preciso avançar em aspectos da cultura corporativa e quebrar paradigmas 

como o da baixa produtividade deste tipo de profissional. Para isso, é importante preparar os 

gestores para receber a este funcionário, como já falamos a cima, e preparar este funcionário 

para o mercado de trabalho, assim como preparar a empresa e os demais funcionários para a 

mudança no clima organizacional dentro da perspectiva deste novo cenário. Para isso, o 

psicólogo, junto com todo o Departamento de Recursos Humanos, tem uma indelével 

incumbência. De modo que pessoas com deficiência possam ocupar um cargo cujo perfil seja 

compatível com as suas habilidades e personalidade e, é lógico, com as reais necessidades da 

empresa, e que não fiquem restritos às funções do imaginário social.  

Um processo de inserção ao mercado de trabalho da pessoa com deficiência, quando 

mal feito, fecha portas não apenas para aquele indivíduo, mas para todos os demais. Urge a 
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necessidade de desmistificar a condição da pessoa com deficiência, e divulgar a sua 

potencialidade. A socialização de programas de inserção ao mercado de trabalho bem feitos e 

com sucessos podem contrapor aos programas mal feitos que fortalecem o descrédito.  

As pessoas com deficiência que trabalham não são super-heróis, assim como as 

empresas que assumem o programa de inclusão não são beneméritas, pois estes adjetivos 

também funcionam como estigmas e idealizam a realidade, distanciando das questões do 

cotidiano. As pessoas têm direitos e deveres, devem ser respeitadas enquanto cidadãs e ter 

espaço para expressar suas opiniões. As empresas têm suas metas e regras, que podem ser 

conduzidas de modo humano sem cair no assistencialismo. 

Podemos concluir também que as dificuldades de inserção das pessoas com 

deficiência não se atêm apenas ao mercado de trabalho, mas envolvem o acesso a bens e 

serviços essenciais e ao espaço público, em consonância com a noção de direito a condições 

básicas de igualdade e de oportunidade no tocante à convivência social. Assegurar 

efetivamente oportunidades adequadas de emprego à pessoa com deficiência supõe, portanto, 

a garantia, pela coletividade, de serviços de suporte demandados pelos mesmos, de forma a 

que possam aspirar realisticamente à condição de cidadão, da qual o direito ao trabalho é uma 

dimensão.  

Em suma, a Lei de Cotas empregatícias constitui, inegavelmente, um avanço no 

sentido de proporcionar oportunidades mais efetivas para a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. A aplicação da norma legal, contudo, vem esbarrando na 

conduta refratária das empresas, o que demanda uma capacidade de fiscalização e 

enforcement – aplicação, execução, cumprimento (tradução nossa) para fazê-la valer sem a 

necessária correspondência no aparato estatal com a atribuição de desempenhar a função. 

Escapar dessa dependência da ação fiscalizatória do governo requer uma mudança na postura 

das empresas, no sentido de sua adesão tácita ao dispositivo legal. No entanto, não dá para 

esperar que isto ocorra espontaneamente, descolado de um compromisso mais efetivo quanto 

ao respeito dos direitos de cidadania das pessoas com deficiência no âmbito da sociedade 

como um todo. É esse o difícil caminho a ser trilhado, não só pelo psicólogo dentro de uma 

organização, mas por todas as pessoas minimamente esclarecidas, de forma a que a 

observância do sistema de cotas deixe de ser parcial e se torne plenamente institucionalizada 

e, acima de tudo, mais humanizado. 
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